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 ٢٨صفحة درهمان

خليفة يصدر قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي

ص«»٢

استعرضا عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين

محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان العالقات األخوية والتطورات في المنطقة
سموه يرحب بحمد بن عيسي ويتبادالن األحاديث األخوية الودية التي تعبر عن عمق عالقات البلدين
±±±

±±±

محمد بن زايد وملك البحرين
يستعرضان الهجوم اإلرهابي
على اإلمارات وإجراءات
الدولة في إطار حقها للرد

حمد بن عيسى يعبر عن
إدانة البحرين واستنكارها
للهجوم اإلرهابي الغادر
لمليشيا الحوثي على اإلمارات

±±±

±±±

تأكيد أواصر األخوة الراسخة
والمصير الواحد والروابط
التاريخية الوثيقة بين البلدين
وشعبيهما الشقيقين

ملك البحرين يؤكد وقوف
المملكة إلى جانب اإلمارات
في مواجهة كل ما يهدد
سيادتها وأمنها واستقرارها
محمد بن زايد خالل مباحثاته مع حمد بن عيسى

±±±
وصــل صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى
آل خليفــة عاهــل مملكــة البحريــن الشــقيقة إلى
البــاد أمــس في زيــارة أخويــة للدولة.
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى
للقــوات المســلحة فــي مقدمــة مســتقبلي جاللته
لــدى وصولــه مطــار الرئاســة فــي أبوظبي.
ورحــب ســموه بجاللــة ملــك البحريــن وتبادال
األحاديــث األخويــة الوديــة التــي تعبــر عن عمق

محمد بن زايد يبحث تعزيز جوانب التعاون مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
سموه يهنئ «األولمبياد الخاص اإلماراتي» بحصوله على جائزة المجتمع الصحي
العالقــات التــي تجمــع دولــة اإلمــارات ومملكــة
البحرين الشــقيقة وخصوصيتهــا متمنيين للبلدين
دوام األمــن والتقــدم والنماء.

وبحث صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد
آل نهيــان مــع أخيه صاحــب الجاللــة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفــة  -خــال لقــاء عقــد فــي

مجلــس قصــر البحر  -العالقات األخوية الراســخة
بيــن دولــة اإلمــارات والمملكــة والســبل الكفيلــة
بدعمهــا وتنميتها فــي جميع المجاالت التي تدفع

±±±
جهــود التنميــة المســتدامة بمــا يحقــق تطلعــات
شــعبيهما إلــى التقــدم واالزدهــار ومصالحهمــا
المشتركة.
كمــا نقــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان إلــى جاللــة الملــك حمــد بــن
عيسى ..تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»
وأطيــب أمنياته لــه بالصحة والســعادة وللمملكة
وشعبها الشقيق دوام الرخاء والرفعة .ص«»٤+٣

خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي

بحث تعزيز التعاون مع قائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة
التنفيذية لمجلس إدارة «مبادلة» عبداهلل بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم لإلمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج مبادرة «تمكين قادة
في مجلس األمن حول الهجوم اإلرهابي الحوثي
المستقبل» ودبلوم «أقدر» للقيادات المجتمعية 2021
شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن
زايــد آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء
وزير الداخلية حفل تخريج  150منتســباً من
مبــادرة تمكين قادة المســتقبل بالتعاون مع
كليــة ســاند هيرســت الملكيــة و 50منتســباً
مــن برنامــج الدبلــوم للقيــادات المجتمعيــة
بدورتــه الثانية بالتعاون مع جامعة الشــارقة
ضمــن مبــادرات برنامــج خليفــة للتمكيــن
«أقــدر» الهادفــة لتمكيــن الشــباب ودعــم
العمــل المجتمعــي تحقيق ـاً لرؤيــة القيــادة

الرشــيدة للدولــة.
وأثنى سموه على جهود الخريجين وبارك
لهــم عملهــم وعطاءهــم الــذي يســهم فــي
إظهــار دور الشــباب اإلماراتــي فــي التنميــة
المســتدامة وبنــاء الغد المشــرق.
جــاء ذلــك فــي الحفــل الــذي أقيــم فــي
«إكســبو  2020دبــي» بحضــور الشــيخ زايــد
بن ســيف بن زايد آل نهيان والشــيخ خليفة
بــن ســيف بن زايــد آل نهيان والشــيخ أحمد
بــن ســيف بن زايــد آل نهيــان .ص«»٢

تــرأس ســمو الشــيخ منصور بــن زايد
آل نهيــان ،نائــب رئيس مجلــس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،نائب رئيس مجلس
إدارة شــركة مبادلــة لالســتثمار اجتمــاع
اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس إدارة شــركة
مبادلــة لالســتثمار ،وذلــك بمقــر قصــر
الوطــن فــي ابوظبي.
واعتمــد المجلــس خــال االجتمــاع
خطة العمل والميزانية السنوية للشركة
للعام .2022
كما اســتعرضت اللجنة أعمال اللجان
الفرعيــة لمجلــس االدارة خــال العــام

الماضــي وناقشــت عــدداً مــن المواضيع
المدرجــة علــى جــدول األعمــال واتخاذ
القرارات المناســبة بشــأنها.
حضــر االجتمــاع معالــي ســهيل بــن
محمــد فــرج فــارس المزروعــي وزيــر
الطاقــة والبنية التحتيــة ،ومعالي محمد
بن أحمد البواردي وزير الدولة لشــؤون
الدفــاع ،ومعالــي عبــد الحميــد محمــد
ســعيد ،ومعالي خلــدون خليفة المبارك
رئيس جهــاز الشــؤون التنفيذية ،العضو
المنتدب والرئيــس التنفيذي للمجموعة
فــي شــركة مبادلة لالســتثمار .ص«»٥

أجــرى ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل
نهيــان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصاالً
هاتفياً بمعالي سيرجي الفروف وزير خارجية
جمهوريــة روســيا االتحاديــة الصديقــة ثمــن
خاللــه موقف روســيا الداعم لدولــة اإلمارات
خــال الجلســة األخيــرة لمجلس األمــن التابع
لألمم المتحدة حول الهجوم اإلرهابي لمليشيا
الحوثــي اإلرهابيــة علــى مناطــق ومنشــآت
مدنيــة علــى األراضــي اإلماراتيــة والتــي أدان
فيهــا المجلــس هــذه الهجمــات اإلرهابية.

كمــا أكــد ســموه علــى عالقــات الصداقــة
والشــراكة االســتراتيجية الراســخة التي تجمع
بيــن دولــة اإلمــارات وجمهوريــة روســيا
االتحاديــة وحــرص البلديــن الصديقيــن علــى
تعزيزهــا وتنميتهــا فــي المجــاالت كافــة.
مــن جانبــه أشــاد معالي ســيرجي الفروف
بالعالقــات اإلماراتيــة الروســية االســتراتيجية
الراســخة والــدور البــارز الــذي تقوم بــه دولة
اإلمــارات مــن أجــل تحقيــق الســام واألمــن
واالســتقرار فــي المنطقــة .ص«»٢

حكومة اإلمارات تطلق منصة األمم المتحدة للبيانات «اقتصادية أبوظبي» تلغي  %71من متطلبات
ترخيص األعمال في اإلمارة
الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
أعلنــت حكومــة دولــة اإلمــارات إطــاق منصة األمــم المتحدة
للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ،في مبادرة
هادفة لتلبية احتياجات منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا،
لتكــون اإلمــارات بذلــك واحــدة مــن بيــن  4دول فــي العالــم يتم
اختيارهــا ضمــن المقــار اإلقليمية لمنصة األمم المتحــدة للبيانات
الضخمــة المخصصة ألهداف التنمية المســتدامة.

المحكمة العليا في
العراق ترد الطعن
بدستورية انعقاد البرلمان
قــررت المحكمــة االتحاديــة العليا فــي العراق،
أمــس ،رد الطعــن فــي دســتورية الجلســة األولــى
لمجلــس النواب العراقــي “البرلمان” التي انعقدت
فــي التاســع من يناير الجــاري ،فيما أرجــأت النظر
فــي قضيــة حســم الكتلــة البرلمانية األكبــر عدداً.
كمــا قــررت المحكمــة التي عقدت أمــس للنظر
بالدعوى المقدمة بشــأن دســتورية الجلسة األولى
إلغــاء األمــر الوالئــي الــذي كانــت أصدرتــه فــي
وقــت ســابق والخــاص باإليقــاف المؤقــت لهيئــة
رئاســة البرلمــان ،مؤكــدة أنه ال يمكن لمن يرشــح
نفســه لرئاســة البرلمان االســتمرار بإدارة الجلســة
البرلمانيــة التــي يديرهــا أكبــر األعضاء ســناً.
واعتبــرت أن االدعــاء بــأن جلســة البرلمــان
قــد علّقــت خالفـاً للدســتور “ال يوجــد مــا يســنده
قانونيــاً» .وام

CMY

جــاء اإلعــان ،خالل ملتقــى “توظيف البيانــات الضخمة وعلوم
البيانــات ألهــداف التنميــة المســتدامة” الــذي انطلقــت أعمالــه
أمــس ،فــي «إكســبو  2020دبــي» ،بالتعــاون مع األمــم المتحدة،
وشــهد مشــاركة وزاريــة إماراتيــة رفيعــة المســتوى وحضــوراً
واســعاً لمســؤولين حكومييــن وأممييــن وحشــد مــن الخبــراء
والمختصيــن فــي علــوم البيانــات والتنميــة المســتدامة .ص«»٦

أعلنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي أبوظبــي عــن إلغــاء مــا
يزيــد علــى  20ألفـاً مــن متطلبــات ترخيــص األعمــال فــي أبوظبي
التنظيميــة
ـتمرة لمراجعــة اللوائــح
ّ
ضمــن مبــادرة شــاملة ومسـ ّ
لألعمــال فــي اإلمــارة ،التــي تقــوم بإدارتهــا «اقتصاديــة أبوظبــي»
الحكوميــة المشــاركة فيهــا
والتــي ارتفــع عــدد الدوائــر والجهــات
ّ
جهة
ـرة األولــى فــي أغســطس الماضــي إلــى ّ 26
منــذ إعالنهــا للمـ ّ
محليــة واتحاديّة.
ّ

إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز  350.35مليون
تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا»
على مستوى العالم  350.35مليون حالة،
فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة
عن الوباء إلى خمسة ماليين و 945623حالة
بحسب إحصاء لـ «رويترز”.
وتم تسجيل اإلصابات بالفيروس في أكثر
من  210دول ومناطق منذ اكتشاف أولى
حاالت اإلصابة بالصين في ديسمبر .2019
وفي السياق ،أعلنت روسيا أمس تسجيل
 67809إصابات و 681حالة وفاة جديدة
بفيروس «كورونا» المستجد خالل  24ساعة
ما يمثل ارتفاعا حاداً وقفزة غير مسبوقة في
اإلصابات في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة
وارتفاعاً بالوفيات مقارنة بيوم أمس األول .
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص
بمكافحة الفيروس أن إجمالي عدد حاالت
اإلصابة بـ«كوفيد  »19بلغ  11مليوناً و 241
ألفاً و  109إصابات ،فيما وصل إجمالي عدد
الوفيات إلى  327ألفاً و  448حالة وتماثل
 26404أشخاص للشفاء .ص«»٢١

سكان ينتظرون في طابور فحص «كورونا» بفيالدلفيا

وطــال اإللغــاء ،الذي يهدف إلى دعم االســتثمار فــي اإلمارة%71 ،
مــن كل متطلبــات ترخيص األعمال التي بلغ عددها ســابقاً .28788
وتأتــي هــذه الخطــوة ،التــي ن ّفذتهــا «الدائــرة» بالتشــاور مــع
المحليــة واالتحاديّــة ،لضمــان مواكبــة البيئــة
عــدد مــن الجهــات
ّ
التنظيميــة فــي اإلمــارة ألولوياتهــا التنمويّــة ،وتشــمل المتطلبــات
ّ
الصحيــة والنقــل والغــذاء
الملغــاة عــدة مجــاالت أهمهــا الرعايــة
ّ
العامــة والبيئــة .ص«»٢٣
والزراعــة ،إضافــة إلــى الصحــة ّ

جلسة مباحثات رئاسية مصرية
جزائرية في القاهرة

عقــدت أمــس بالقاهرة قمة مصريــة  -جزائرية
بيــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي،
والرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون.
وصــرح المتحــدث الرســمي باســم رئاســة
الجمهوريــة المصريــة الســفير بســام راضــي ،بــأن
الرئيــس السيســي عقــد جلســة مباحثــات ثنائيــة
مــع الرئيــس الجزائــري ،أعقبتهــا جلســة مباحثــات
موســعة بحضــور وفــدى البلديــن.
وذكــر المتحــدث الرســمي أن المباحثات تطرقت
إلــى ســبل تعزيز العالقات الثنائيــة بين البلدين على
كافــة األصعــدة ،حيــث تــم اإلعــراب عــن االرتيــاح
لمســتوى التعــاون والتنســيق القائم بيــن الدولتين.
كمــا شــهدت المباحثــات تبــادل الــرؤى بشــأن
عدد مــن القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
المشــترك ،حيــث توافقــت رؤى الجانبيــن بشــأن
ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث
بين البلدين الشــقيقين تجــاه التطورات المتالحقة
التــي يشــهدها حالياً محيطهمــا الجغرافي .وام
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02

خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن حوكمة
الشركات العائلية في إمارة أبوظبي
 ¢القانون يعزز أهميـة الشركــات وإسهامـها فـي التنميـة االقتصــاديـة واالجتمـــاعيــة
 ¢تطوير البنية التشريعية لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج مرن ومستدام
 ¢اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة
ينص القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها
ّ ¢
أبوظبي  -الوطن
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» ،بصفتــه حاكمــاً إلمــارة أبوظبــي،
قانونـاً بشــأن حوكمــة الشــركات العائلية
فــي إمــارة أبوظبــي ،تعزيــزاً ألهميتهــا
وإســهامها فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة وتســهيالً النتقــال ملكيتهــا
المتعاقبــة.
بيــن األجيــال ُ
ويهــدف القانــون الجديــد إلــى تطويــر

المنظمة لعمل
وتعزيــز البنية التشــريعية ُ
الشــركات العائلية وضمان اعتمادها على
نمــوذج اقتصــادي أكثر مرونة واســتدامة
وفقاً ألفضل ممارسات الحوكمة العالمية،
مــن خــال تعزيــز مســاهمة الشــركات
العائليــة في تنويع ونمــو اقتصاد اإلمارة.
ويتميــز هذا القانون بمنح المؤسســين
ّ
للشــركة العائليــة صالحيــة حظــر بيــع
الحصــص أو األســهم ألي شــخص طبيعــي
أو معنــوي مــن خــارج أفــراد العائلــة
وإصــدار حصــص أو أســهم خاصــة بهــم

ذات تصويت مزدوج ،مع اشتراط موافقة
جميــع الشــركاء قبــل تصــرف أي شــريك
فــي نصيبــه أو بيع أســهمه لطــرف خارج
ـص القانــون علــى منــع
العائلــة .كمــا ينـ ّ
رهــن أصــول الشــركة العائليــة أو ترتيب
أعبــاء عينية قــد تؤدي إلى نــزع ملكيتها.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــكام هــذا
القانون ال تسري على الشركات إذا زادت
نســبة ملكيــة الشــركاء فيهــا مــن خــارج
العائلــة علــى  %40من إجمالي رأســمالها،
بناء
طبــق علــى الشــركة فقــط ً
كمــا أنــه ُي ّ

علــى رغبــة ُمالكهــا أو مؤسســيها الذيــن
تجمعهــم ملكيــة شــركة عائليــة من خالل
ـب ُيقدم إلى دائرة التنمية االقتصادية
طلـ ٍ
 أبوظبــي ،على أن تقوم الدائرة بإصداراللوائــح التنظيميــة واإلداريــة الخاصــة
بقانــون حوكمــة الشــركات العائليــة فــي
إمــارة أبوظبــي اعتبــاراً مــن شــهر مــارس
مــن العــام الجاري.
وتعليقـاً على هذا القانون ،قال معالي
محمد علي الشرفاء ،رئيس دائرة التنمية
ـد قانــون
«يعـ ّ
االقتصاديــة فــي أبوظبــيُ :

حوكمة الشــركات العائلية ركيزة أساسية
لتعزيــز الــدور المحــوري الــذي تقــوم به
هــذه الشــركات فــي التنميــة االقتصاديــة
ويوفر إطاراً تشريعياً متكامالً لضمان نمو
وازدهار هذه الشركات واستمراريتها عبر
األجيــال ،ومواكبتها للتطــورات في قطاع
األعمــال ،خاصــة مــع إمكانيــة اســتقطاب
شــركاء اســتراتيجيين مــن خــارج العائلــة
فــي حــدود  %40مــن إجمالــي رأســمال
الشــركة ،األمــر الــذي يتيح لهــا إمكانيات
واســعة للتطور والتوسع”.

وأضــاف معاليــه« :الشــركات العائلية،
التــي تســهم بــدور حيــوي فــي مســيرة
التنميــة االقتصاديــة منــذ عقــود طويلــة،
تمتلــك القــدرة علــى مواصلة المســاهمة
فــي التنويع االقتصادي واقتصاد المعرفة،
بمــا لديهــا من خبــرات متراكمة ،ومرونة
فــي التعامــل مــع التطــورات ،فضـاً عــن
خبراتهــا فــي الشــراكة مــع الجهــات
الحكوميــة ،واالســتثمار فــي القطاعــات
التــي تســتهدفها المبادرات االســتراتيجية
التــي تطلقهــا إمــارة أبوظبــي».

رئيس الدولة يمنح سفيرة المكسيك وسام االستقالل من الطبقة األولى

سيف بن زايد يشهد حفل التخريج بحضور زايد وخليفة وأحمد بن سيف بن زايد

أثنى على جهود الخريجين وبارك لهم عطاءهم الذي يظهر دور الشباب اإلماراتي في التنمية المستدامة

سيف بن زايد يشهد تخريج مبادرة «تمكين قادة المستقبل»
ودبلوم «أقدر» للقيادات المجتمعية  2021بـ«إكسبو دبي»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية حفل تخريج  150منتسباً من
مبادرة تمكين قادة المستقبل بالتعاون مع
منتسبا
كلية ساند هيرست الملكية و50
ً
من برنامج الدبلوم للقيادات المجتمعية
بدورته الثانية بالتعاون مع جامعة الشارقة
ضمن مبادرات برنامج خليفة للتمكين
«أقدر» الهادفة لتمكين الشباب ودعم
العمل المجتمعي تحقيقاً لرؤية القيادة
الرشيدة للدولة.
وأثنى سموه على جهود الخريجين وبارك
لهم عملهم وعطاءهم الذي يسهم في
إظهار دور الشباب اإلماراتي في التنمية
المستدامة وبناء الغد المشرق.
جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في
«إكسبو  2020دبي» بحضور الشيخ زايد
بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة
بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد
بن سيف بن زايد آل نهيان.
كما حضر الحفل اللواء ركن خليفة حارب
الخييلي وكيل وزارة الداخلية ،والجنرال
دونكان كابس قائد أكاديمية ساندهيرست
الملكية البريطانية ،واللواء الدكتور غيث
غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي،
والعميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة
والعميد الدكتور محمد العثمني مدير عام
أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وسعادة
الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة
الشارقة ،وسعادة المستشار الدكتور إبراهيم
الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة
للتمكين أقدر ،وسعادة الدكتور راضي
الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر
والتطوير المهني بجامعة الشارقة ،وقادة
الكليات والمعاهد واألكاديميات الشرطية
بالدولة وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وأكد سعادة المستشار الدكتور إبراهيم
الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة
للتمكين «أقدر» أن المبادرات متواصلة
والعمل متصل بهدف تحقيق رؤية
القيادة الرشيدة في تعزيز تمكين الشباب
اإلماراتي والتحليق بقدراته وطموحاته إلى
مستويات أعلى تسهم في مسيرة التنمية
الريادية بعقول وقدرات إماراتية خالصة.
وقال« :يأتي دورنا ضمن منظومة عمل
وجهود وطنية متكاملة تتوزع فيها األدوار
لضمان مخرجات عالية الجودة تسهم بشكل
فاعل في تأهيل شبابنا ومواردنا البشرية،
واليوم نشهد تخريج كوكبة من مبادرتين

سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع قائد أكاديمية
ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية

التقــى الفريــق ســمو الشــيخ ســيف
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الداخليــة فــي «إكســبو
 2020دبــي» مــع الجنــرال دنــكان كابس
قائــد أكاديمية ساندهيرســت العســكرية
الملكيــة البريطانيــة.
وتــم خــال اللقــاء تنــاول عــدد مــن
تأتيان ضمن هذه الجهود الوطنية ونحن
ماضون في تطوير هذه البرامج والمبادرات
بما يواكب المستجدات والتغييرات الحديثة
التي يشهدها العالم بصورة متسارعة».
من جانبه عبر سعادة الدكتور مجول
حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة
عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية من
الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية،
بالتعاون بين جامعة الشارقة وبرنامج
خليفة للتمكين «أقدر» والذي ينظمه
مركز التعليم المستمر والتطوير المهني
بالجامعة ،مشيراً بأن البرنامج يهدف إلى
إعداد مجموعات من الشباب والشابات
واألمهات والمختصين االجتماعيين ،وذلك
من خالل تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة
في مجتمعاتهم ،ويتصدروا عملية التوعية
لعدد من المشكالت المجتمعية.
وقال إن البرنامج ركز على محاور عديدة
منها ،الهوية اإلماراتية وقيمها األخالقية،
الظواهر االجتماعية في المجتمعات
المتغيرة ومناهج دراستها ،المهارات
القيادية في مجال األزمات والكوارث،
والتشريعات القانونية في اإلمارات.
من جانبه قال المقدم سلطان حارب الكتبي
المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين
«أقدر» إن مبادرة تمكين قادة المستقبل
التي تنفذ بالتعاون بين كلية ساند هيرست
الملكية الصرح األكاديمي العالمي العريق
من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تالقي
الشباب العالمي وتطوير مهاراتهم القيادية
وبناء أجيال تتبنى العلم وتطوير الذات
ليكونوا رواد قيادات المستقبل.
وأضاف« :ينقسم المشاركون في المعسكر
إلى فئتي الذكور واإلناث ومن مرشحي
الكليات الشرطية ليتلقوا دروساً نظرية وعملية
من بينها تطوير المهارات الشخصية والتطوير

الموضوعــات ذات العالقــة بتعزيــز
العالقــات القائمــة بيــن المؤسســات
الشــرطية في اإلمارات وبين كلية سانت
هيرســت وتبــادل المعــارف والخبــرات
بينهمــا ،كما تطرق الحديث إلى الحدث
العالمــي «إكســبو» ودوره فــي تعزيــز
الحوار وااللتقاء بين شــعوب العالم .وام

الذاتي والقيادة والعمل الجماعي ومهارات
التفكير اإلبداعي ،إلى جانب دروس افتراضية
من خالل أكاديمية أقدر الذكية وحصص
اللياقة البدنية والتدريب العسكري».
وأشار إلى أن برنامج دبلوم القيادات
المجمتعية يعد مبادرة من برنامج خليفة
للتمكين «أقدر» بالتعاون مع مركز التعليم
المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة
حيث جرى تنفيذه عن بعد افتراضياً لعدد
شخصا في الدورة الثانية من تخصصات
ً 50
مختلفة تم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة
في مواجهة تحديات المستقبل وأن يتصدروا
عملية التوعية المجتمعية.
واستمر البرنامج لمدة شهرين بواقع
 110ساعات تدريبية ،باستخدام التطبيقات
االفتراضية التعليمية ،ويضم مجموعة متنوعة
من المحاور والموضوعات العلمية ومنها
التكوين السكاني لمجتمع اإلمارات ،ونماذج
من التشريعات القانونية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والمهارات القيادية في
مجال األزمات والكوارث «كوفيد »19نموذجاً،
والظواهر االجتماعية في مجتمعات متغيرة،
كما وكي ًفا،
ومناهج دراسة الظواهر االجتماعية ً
باإلضافة لخصائص وسمات البرنامج كمشروع
الوقائي االجتماعي ،مهارات العرض والتقديم.
وقالت شمسة الحامدي مدير مركز قادة
المستقبل « :2071إننا نواصل العمل وفق
توجيهات حكومة اإلمارات في تقديم مبادرات
مجتمعية تستهدف تعزيز تمكين الشباب
ودورهم في مسيرة التنمية».
وأضافت أن المبادرتين تهدفان إلى تعزيز
مهارات الشباب اإلماراتي من خالل التواصل
والتعرف إلى أنماط ثقافية متنوعة وصقل
تجاربهم وإبداعاتهم بالتواصل المعرفي مع
اآلخرين في شتى أنحاء العالم وتفعيل
أدوارهم اإليجابية في مجتمع اإلمارات .وام

موريتانيا تدين استمرار هجمات الحوثيين ضد األراضي اإلماراتية والسعودية
أعربــت الجمهوريــة اإلســامية
الموريتانيــة عــن بالــغ إدانتهــا
واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي
لهجماتهــا اإلرهابيــة صــوب أراضــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الشقيقة والمملكة العربية السعودية
الشــقيقة.

وشــددت فــي بيــان صــادر عــن
وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون
والموريتانييــن فــي الخــارج علــى أن
اســتمرار ميليشــيا الحوثــي فــي هذه
الهجمــات الجبانــة يعتبــر اســتفزازا
للمجتمــع الدولــي ،وتهديــدا ألمــن
واســتقرار المنطقــة.وام

منــح صاحــب الســمو الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» ســعادة فرانسيســكا
اليزابيــث مينــدس ايســكوبار ســفيرة
الواليــات المتحــدة المكســيكية لــدى
الدولــة وســام االســتقالل مــن الطبقــة
األولــى تقديــراً للجهــود التــي بذلتهــا
خــال فتــرة عملهــا فــي الدولــة مــا
أســهم فــي تطويــر وتعزيــز العالقــات
بيــن البلديــن الصديقيــن فــي العديــد
مــن المجــاالت.
وقلد ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايد
آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون
الدولي السفيرة الوسام خالل استقباله
لهــا في ديــوان عام الــوزارة بأبوظبي.
وأعرب ســموه عن تمنياته لســعادة
فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار
التوفيــق والنجــاح في عملها مثنيا على
دورهــا فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة
بيــن دولــة اإلمــارات والمكســيك فــي
المجــاالت كافة.
مــن جانبهــا أعربــت ســعادة
فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار

عبداهلل بن زايد خالل تقليده فرانسيسكا ايسكوبار الوسام
عــن بالــغ تقديرهــا وشــكرها لصاحب
الســمو رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»..
مشــيدة بالسياســة الحكيمــة لســموه
والــدور البــارز الــذي يؤديــه إقليمي ـاً
ودوليــاً.

كما توجهت بالشكر لجميع الجهات
الحكوميــة فــي الدولة علــى ما وجدته
مــن تعــاون مــا كان لــه األثــر اإليجابي
فــي نجاح مهمتها فــي تعزيز العالقات
بين البلدين .وام

خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي

عبداهلل بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم لإلمارات في
جلسة مجلس األمن حول الهجوم اإلرهابي الحوثي
أجرى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصاالً
هاتفياً بمعالي سيرجي الفروف وزير خارجية
جمهورية روسيا االتحادية الصديقة ثمن خالله
موقف روسيا الداعم لدولة اإلمارات خالل
الجلسة األخيرة لمجلس األمن التابع لألمم
المتحدة حول الهجوم اإلرهابي لمليشيا الحوثي
اإلرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على
األراضي اإلماراتية والتي أدان فيها المجلس

سموه يؤكد حرص البلدين الصديقين على تعزيز العالقات وتنميتها في المجاالت كافة
هذه الهجمات اإلرهابية.
كما أكد سموه على عالقات الصداقة
والشراكة االستراتيجية الراسخة التي تجمع
بين دولة اإلمارات وجمهورية روسيا االتحادية
وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها
في المجاالت كافة.

من جانبه أشاد معالي سيرجي الفروف
بالعالقات اإلماراتية الروسية االستراتيجية
الراسخة والدور البارز الذي تقوم به دولة
اإلمارات من أجل تحقيق السالم واألمن
واالستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على
دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد .وام

قرقاش يبحث المستجدات مع الممثل السامي لالتحاد اإلفريقي لمنطقة القرن اإلفريقي
التقــى معالــي الدكتــور أنور بــن محمد
قرقــاش المستشــار الدبلوماســي لصاحــب
السمو رئيس الدولة أولوسيجون أوباسانجو
الممثل الســامي لالتحاد اإلفريقي لمنطقة
القرن اإلفريقي.
وأكــد الجانبــان  -خــال اللقــاء  -عمق
العالقــات التاريخيــة التــي تربــط دولــة
اإلمــارات العربية المتحدة مع دول القارة
اإلفريقيــة وســبل تطويرهــا بمــا يخــدم
المصالــح المشــتركة والمنافــع المتبادلــة.
وبحــث معالــي الدكتــور أنــور قرقــاش
والممثــل الســامي آخــر المســتجدات
والتطــورات فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي
وســبل تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي
المنطقــة بمــا يضمــن رفــاه وازدهــار
دولهــا وشــعوبها.
وأشــار معاليه إلى دعــم دولة اإلمارات
للجهــود التــي يبذلهــا االتحــاد اإلفريقــي
إلحــال الســام في القــرن اإلفريقي إيماناً

قرقاش خالل استقباله أولوسيجون أوباسانجو
منها بأن نشــر الســام والتعاون والتكاتف
بيــن مختلــف الــدول هــو الســبيل األفضل

لالزدهــار والتنميــة ومواجهــة تحديــات
المستقبل .وام

 36ألف مستفيد من البرامج المجتمعية في «زايد للثقافة اإلسالمية» خالل 2021
نظمت دار زايد للثقافة اإلسالمية خالل
العام الماضي  150فعالية ونشاطا مجتمعيا
الجدد والمهتمين
لمنتسبيها من المهتدين ُ
بالثقافة اإلسالمية وأفراد المجتمع وذلك
تعزيزاً لقيم التعايش والتالحم في المجتمع
اإلماراتي بين مختلف أفراد المجتمع ومكوناته.
وأكدت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي
المدير العام لدار زايد للثقافة اإلسالمية حرص
الدار على وضع مبادرات وفعاليات وأنشطة
تهدف إلى تحقيق التفاعل بين الجاليات المقيمة
لتحقيق التالحم المجتمعي ،وتحسين حياة
المهتدين ودمجهم في المجتمع.
ولفتت إلى استفادة  36,280مستفيدا من
البرامج المجتمعية المنفذة في المركز الرئيسي
بالعين واألفرع الخارجية في أبوظبي وعجمان
خالل عام  ،2021موضحة أن هذه البرامج
تسهم في خلق مجتمع متالحم وترفع من
مهارات المهتدين الجدد من خالل الدورات

المهنية المتنوعة التي تساهم بدورها في خلق
فرص عملية للمستفيدين منها ،حيث بلغ عدد
الدورات المهنية  23دورة واستفاد منها 1550
مستفيدا ،وجاءت لترضي تطلعات المشاركين
حيث تم تقديم دورات للمبتدئين في الحاسب
اآللي وفن التصوير و دورات في المحاسبة
و تطوير مهارات المحادثة واألشغال اليدوية
والخط العربي ،بالتعاون مع شركاء الدار.
وأوضحت الطنيجي أن المبادرات والفعاليات
المجتمعية التي تقدمها دار زايد للثقافة اإلسالمية
ال تقتصر فقط على طلبة الدار وإنما تمتد
ألسرهم وأفراد المجتمع أيضاً ،تحقيقاً ألهداف
الدار االستراتيجية في رعاية المهتدين الجدد
ودمجهم في المجتمع.
وحظيت هذه الفعاليات واالنشطة المختلفة
التي ُقدمت بلغات عالمية مختلفة بإقبال
كبير حيث تم تنظيم  65فعالية في المركز
الرئيسي بالعين و 37فعالية في فرع الدار

بأبوظبي و 48فعالية في فرع الدار بعجمان،
عبر المنصات الرقمية وحسابات الدار على
مواقع التواصل االجتماعي ،التزاماً من الدار
باإلجراءات االحترازية في ظل االوضاع الراهنة
النتشار جائحة «كوفيد.»19
وتنوعت هذه البرامج ما بين زيارات
افتراضية ألهم المعالم السياحية في دولة
اإلمارات ،والمساجد و المتاحف التي تهدف
إلى ترسيخ القيم اإلسالمية في نفوس المهتدين
الجدد وإظهار صورة متميزة لدولة اإلمارات
في التعايش السلمي والتسامح ،باإلضافة إلى
تنظيم محاضرات تثقيفية وتوعوية تتناول
مجاالت ومحاور مختلفة بلغات مختلفة
كاإلنجليزية والروسية والصينية والفلبينية
واالثيوبية واالوردية وكان من أبرزها محاضرات
جودة الحياة ،ومحاضرات إمارات التسامح،
ومحاضرات مجلس الدار إلى جانب مبادرة
نسائم رمضانية .وام
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استعرضا عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين

محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان العالقات األخوية والتطورات في المنطقة

محمد بن زايد خالل استقباله حمد بن عيسى لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي

 ¢سموه يرحب بحمد بن عيسي ويتبادالن األحاديث األخوية الودية التي تعبر عن عمق العالقات التي تجمع البلدين

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع حمد بن عيسى

 ¢محمد بن زايد وملك البحرين يستعرضان الهجوم اإلرهابي الذي استهدف منشآت مدنية باإلمارات واجراءات الدولة في إطار حقها للرد

محمد بن زايد وحمد بن عيسى لدى وصولهما قصر البحر بحضور منصور بن زايد

ملك البحرين يؤكد وقوف المملكة إلى جانب اإلمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها
وصل صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل مملكة البحرين الشقيقة إلى البالد أمس في زيارة
أخوية للدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
في مقدمة مستقبلي جاللته لدى وصوله مطار الرئاسة
في أبوظبي.
ورحب سموه بجاللة ملك البحرين وتبادال األحاديث
األخوية الودية التي تعبر عن عمق العالقات التي تجمع
دولة اإلمارات ومملكة البحرين الشقيقة وخصوصيتها
متمنيين للبلدين دوام األمن والتقدم والنماء.
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
مع أخيه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 خالل لقاء عقد في مجلس قصر البحر  -العالقاتاألخوية الراسخة بين دولة اإلمارات والمملكة والسبل
الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجاالت التي تدفع
جهود التنمية المستدامة بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى
التقدم واالزدهار ومصالحهما المشتركة.
كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان إلى جاللة الملك حمد بن عيسى ..تحيات أخيه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه اهلل» وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة
وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والرفعة.
واستعرض سموه وصاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين
وآخر المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية خاصة
الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية
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محمد بن زايد خالل مباحثاته مع حمد بن عيسى بحضور طحنون بن محمد
في دولة اإلمارات واإلجراءات التي اتخذتها الدولة في
إطار حقها للرد على هذا االعتداء الغادر الذي يتنافى
مع جميع األعراف والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وعبر جاللة الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة
البحرين واستنكارها للهجوم اإلرهابي الغادر الذي قامت به
مليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة اإلمارات..
مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة اإلمارات
ً

في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها ،وذلك
تأكيداً ألواصر األخوة الراسخة والمصير الواحد والروابط
التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وجدد جاللته تأييد المملكة ومساندتها التامة كل ما
تتخذه دولة اإلمارات من إجراءات للتصدي لالعتداءات
الحوثية اإلرهابية والحفاظ على سالمة مواطنيها والمقيمين
على أرضها ..مشدداً على ترابط األمن واالستقرار في

البلدين الشقيقين وأن أي اعتداء على دولة اإلمارات يعد
اعتداء على مملكة البحرين.
ونوه جاللة ملك البحرين بالدعم والتأييد اللذين عبرت
عنهما العديد من دول العالم لدولة اإلمارات العربية المتحدة
تجاه االعتداء الحوثي اإلرهابي مما يجسد المكانة الرفيعة
التي تتبوأها الدولة على المستوى الدولي ..مثنياً جاللته
على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية اإلماراتية

بكل كفاءة واقتدار ،وأسهمت في صدور قرار مجلس
األمن الدولي باإلجماع بإدانة الهجوم الحوثي اإلرهابي
وتأكيد حق دولة اإلمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها
والمحافظة على أمنها واستقرارها ومصالحها ،واعتبار هذا
االعتداء تصعيدا خطيرا يهدد السلم واألمن في المنطقة.
كما أعرب جاللة ملك البحرين عن تمنياته لدولة اإلمارات
دوام األمن واألمان واالستقرار ..وأن ينعم اهلل تعالى على
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظه اهلل» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد ..سائالً
المولى عز وجل أن يحفظ الدولة وشعبها الشقيق من
كل سوء ومكروه ،ويكلل جهود قيادتها الحكيمة لتحقيق
مزيد من التقدم والنماء واالزدهار.
حضر مجلس قصر البحر ..سمو الشيخ حمدان بن زايد
آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ
طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة
العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ
ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسعادة الشيخ
سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى
مملكة البحرين .وام
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محمد بن زايد خالل مباحثاته مع مسرور بارزاني

تبادال وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الشرق األوسط

محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
مسرور بارزاني يعرب عن إدانته للهجوم اإلرهابي لمليشيا
الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في اإلمارات

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد
أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات
المســلحة ..معالــي مســرور بارزانــي
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
الشقيق.
وبحــث ســموه ومعالــي مســرور
بارزانــي ــــ خــال اللقــاء الــذي جرى
فــي قصــر البحــر ــــ مختلــف جوانب
التعــاون بين دولــة اإلمارات والعراق
الشــقيق خاصــة إقليــم كردســتان
العــراق فــي المجــاالت االقتصاديــة

واالســتثمارية والتنمويــة واإلنســانية
التــي تخــدم جهــود التنميــة والبنــاء
لــدى الجانبيــن.
وتبــادل ســموه ومعاليــه وجهــات
النظــر بشــأن مجمــل التطــورات التي
تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط
وأهميــة دعــم المســاعي والجهــود
المبذولــة لترســيخ أركان الســام
واالســتقرار فــي المنطقــة وتحقيــق
التنميــة لشــعوبها وبنــاء مســتقبل
أفضــل يســوده التعــاون والتعايــش.
وأعــرب رئيــس حكومــة إقليــم

كردســتان العــراق خالل اللقــاء ..عن
إدانتــه للهجــوم اإلرهابي الذي نفذته
مليشــيا الحوثي على مواقع ومنشآت
مدنيــة فــي دولــة اإلمــارات ..مؤكــداً
أنــه ينتهــك كل األعــراف والقوانيــن
الدولية ويشــكل تهديداً خطيراً لألمن
والســلم اإلقليميين.
وشــدد علــى ضرورة اتخــاذ موقف
دولــي حــازم ورادع لهــذه المليشــيا
وغيرهــا مــن قوى اإلرهــاب وداعميه
فــي مواجهــة الجرائــم التــي ترتكبهــا
بحــق اآلمنين .وام

محمد بن زايد في حديث مع مسعود بارزاني

استقبل وفداً من «األولمبياد الخاص اإلماراتي» وهنأه بحصوله على جائزة «المجتمع الصحي» التي يمنحها «األولمبياد الدولي»

محمد بن زايد :االهتمام بأصحاب الهمم ضمن جوهر خطط الدولة وبرامجها

محمد بن زايد خالل استقباله وفد «األولمبياد الخاص اإلماراتي» بحضور شما المزروعي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
وفداً من «األولمبياد الخاص اإلماراتي».
وهنأ سموه الوفد ــ خالل اللقاء الذي جرى في قصر
البحر ــ بحصول األولمبياد على «جائزة المجتمع الصحي
لعام  »2021التي يمنحها «األولمبياد الخاص الدولي»
للدول التي تطبق البرنامج الذي يحمل االسم نفسه
«المجتمع الصحي» ..مثمناً جهود كل من أسهم في
تحقيق هذا اللقب».
وقال سموه« :إن االهتمام بأصحاب الهمم وتقديم الرعاية
المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية ..يأتي ضمن جوهر
خطط الدولة وبرامجها لتمكينهم لكي يصبحوا منتجين
ومساهمين في خدمة بلدهم فهم جزء أصيل وأساسي من
مكونات مجتمعنا ودعمهم ورعايتهم مسؤولية وأمانة».
يأتي هذا اإلنجاز تقديراً اللتزام «األولمبياد الخاص
اإلماراتي» بتحسين نوعية حياة أصحاب الهمم لتصبح
اإلمارات الدولة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا التي تحقق هذا اللقب في عامها األول من تنفيذ
البرنامج.
وأشاد األولمبياد الخاص الدولي بالتزام دولة اإلمارات

سموه :أصحاب الهمم جزء أصيل وأساسي من مكونات مجتمعنا ودعمهم ورعايتهم مسؤولية وأمانة
بتصميم برنامج «المجتمع الصحي» وتنفيذه بهدف تأسيس
مجتمع دامج تتوفر فيه خدمات رعاية صحية شاملة وعالية
الجودة ألصحاب الهمم من ذوي اإلعاقات الذهنية والنمائية.
وصمم األولمبياد الخاص الدولي برنامج «المجتمعات
الصحية» بالتعاون مع مؤسسة جوليسانو ،لمعالجة المشكالت
الناجمة عن التفاوتات والفروق في مستوى الخدمات
الصحية المقدمة إلى ذوي اإلعاقات الذهنية والنمائية
في جميع أنحاء العالم من خالل تقديم حلول مجتمعية
فورية وطويلة األجل وتوفير التعليم الوقائي وبرامح
تدريب للمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز
الدعم الذي يتلقاه أصحاب الهمم وأسرهم.
يعد البرنامج الصحي من صميم إرث األلعاب العالمية
لألولمبياد الخاص أبوظبي  ..2019وقد شهدت األشهر
الـ  18الماضية إطالق «األولمبياد الخاص اإلماراتي»..
العديد من البرامج والمبادرات الصحية لضمان توفير
الرعاية الصحية الدامجة ودعمها وتحسين نوعية حياة

أصحاب الهمم اتساقاً مع الركيزة الصحية إلستراتيجية
أبوظبي ألصحاب الهمم .2024-2020
وشملت هذه المبادرات إجراء الفحوصات الشاملة
ضمن برنامج صحة الفم واألسنان ،وبرنامج «عقول قوية»
للصحة النفسية ،إضافة إلى برامج «نادي الطهي» لتثقيف
أصحاب الهمم حول التغذية السليمة ،وبرنامج «البستنة»
لتعزيز الصحة العقلية أثناء فترة الجائحة إلى جانب عدة
برامج تدريبية مهمة منها ..برنامج تدريب مقدمي الرعاية
الصحية الذي يهدف إلى نشر الوعي بشأن كيفية التعامل
مع الزوار من أصحاب الهمم في المنشآت الصحية وتقديم
أفضل الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
كما نظمت العديد من البرامج التدريبية للمدربين
على مستوى الدولة لرفع مستوى الوعي بشأن التعامل
مع مختلف المواقف واإلصابات في المالعب منها برنامج
درب بأمان وبرنامج االسعافات األولية.
وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس

المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس
أمناء مؤسسة األولمبياد الخاص اإلماراتي« :إن إحدى أهم
نتائج تنظيم األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص»أبوظبي
 ..»2019تفعيل حركة مجتمعية شاملة ومستدامة في كل
المجاالت لدمج أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية
واألشخاص من أصحاب القدرات المختلفة ونرى صداها
كل يوم سواء من خالل البرامج المطروحة أو التشريعات
والقوانين الحكومية الداعمة للدمج المجتمعي الشامل».
وأضافت« :إنه من خالل عملنا في مؤسسة األولمبياد
الخاص اإلمارتي والبرنامج الصحي نلتزم بتطوير
جودة الخدمات والبرامج الصحية المتاحة ألصحاب
الهمم والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا والمعنيين
في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة
لتقديم برامج صحية وتعليمية متخصصة ومتكاملة».
وقالت« :إن اتساع نطاق الموارد المتاحة لنا ،والرعاية
واالهتمام والدعم الذي نتلقاه دليل على حرص قيادة

دولة اإلمارات الرشيدة على تحسين جودة حياة أصحاب
الهمم وتعزيز الدمج في مجتمعنا».
يذكر أن برنامج «المجتمعات الصحية» بدأ خالل
عام  2012ويطبق في  68دولة ،ويتطلب الفوز باللقب
استيفاء جميع المعايير بما في ذلك تقديم برامج في
ثالثة تخصصات صحية على األقل لالعبين من أصحاب
الهمم تندرج تحت مسمى «برنامج الكشف الصحي–
 ،»Healthy Athletesوتوفير فحوصات صحية مجانية
سنويا وبرامج تعليمية للعاملين في القطاع الصحي وأن
يستفيد من هذه البرامج  %70من الالعبين في الدولة
بحيث يكون لديهم مكان يذهبون إليه لمتابعة الرعاية
بعد الفحص إضافة إلى مشاركة  %20من الالعبين في
برامج الصحة والعافية خارج فعاليات األولمبياد الخاص
الرياضية وفعاليات برنامج الكشف الصحي ..كما يشترط
برنامج «المجتمعات الصحية» أن تتوفر موارد مستدامة
كافية لتحقيق المعايير المذكورة أعاله.
وقد نجح األولمبياد الخاص اإلماراتي في تحقيق
جميع المعايير خالل عام واحد ما مكن اإلمارات من أن
تصبح أول دولة تحصد اللقب في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وام
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بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سلطان القاسمي الحكم في إمارة الشارقة
حميد النعيمي :ما قدمه حاكم الشارقة خالل نصف قرن من مواقف حمد الشرقي :الشارقة تحولت بحكمة سلطان القاسمي
إلى مركز للتنوير وقبلة للثقافة
مشهودة وعطاء كبير سيظل خالداً في ذاكرة الوطن
تقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو
المجلس األعلى حاكم عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بمناسبة ذكرى مرور خمسين
عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة ..متمنياً
لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد .
وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة« :إنه لمن حسن
الطالع أن تقترن هذه المناسبة بالذكرى الخمسين لقيام دولة
اإلتحاد المباركة بقيادة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه « ومعه إخوانه الكرام الذين
تتذكر األجيال أسماءهم بالتقدير وتزن أعمالهم بميزان االحترام
والتعظيم وما قدمه حاكم الشارقة خالل نصف قرن من تضحيات
عظيمة ومواقف مشهودة وعطاء كبير سيظل خالدا في قلوب الناس
وذاكرة الوطن ويمثل السند والعضد الستمرار مسيرتنا وإعالء
رايتنا ورفع شأننا وحفظ منجزاتنا وصون مكتسباتنا واستشراف
المستقبل المشرق الواعد».
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان« :إننا في هذه المناسبة
نستذكر مسيرة نصف قرن حافلة باإلنجازات االستثنائية والمواقف
الوطنية الخالدة والعطاء والتفاني والعمل في سبيل الوطن ونهضة
دولتنا ووضعها على طريق التقدم واالزدهار وتدعيم أركان االتحاد
والتمسك بنهج وإرث اآلباء المؤسسين».
وأوضح سموه أن سجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي يحفل بإنجازات رائعة تتمثل في حرصه الشديد
على العناية واالهتمام بشؤون المواطنين والعمل المخلص والجاد
لتوفير االستقرار لهم وألسرهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم والمتابعة
الميدانية اللصيقة لكل كبيرة وصغيرة واالنحياز بإيجابية لصالح
اإلنسان في كل مكان.

رفــع صاحب الســمو الشــيخ حمد بــن محمد
الشــرقي عضــو المجلــس األعلى حاكــم الفجيرة
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى أخيــه
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكم
الشــارقة بمناســبة ذكــرى مــرور خمســين عامـاً
علــى تولــي ســموه مقاليــد الحكــم فــي إمــارة
الشارقة.
وقــال ســموه فــي كلمــة لــه بهــذه المناســبة:
«أبــارك ألخــي الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي الذكــرى الخمســين لتولــي
ســموه الحكــم فــي الشــارقة التــي تحولــت
برؤيتــه وحكمتــه وقيادتــه الــى مركــز للتنويــر
وقبلــة للثقافــة ووجهة لالســتثمار؛ واليوم نهنئ
إمــارة الشــارقة بهــذه المناســبة الغاليــة آمليــن
مــن اهلل لســموه العمــر المديــد وخدمــة الوطن
والمواطــن» .وام

وأشاد بما حققته إمارة الشارقة في ظل قيادة سموه ويعد فخر
لنا جميعاً ونستذكر في هذا اليوم النهضة االقتصادية والعلمية
والعمرانية والسياحية واالجتماعية التي وضعت الشارقة في مكانة
ال تقل أبدا عن المدن والعواصم المتحضرة والمتقدمة.
وبارك صاحب السمو حاكم عجمان لسمو حاكم الشارقة هذه
المناسبة الخالدة ..متمنياً له دوام التوفيق والسداد وسأل اهلل الكريم
أن يهبنا التوفيق في جميع أمرنا وأن يديم على اإلمارات نعمة
األمن واالزدهار تحت القيادة الحكيمة لدولتنا .وام

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ثمن المجلس التنفيذي إلمارة الشــارقة
اإلنجــازات النوعيــة التي تحققــت في ظل
قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور
ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلــى حاكــم الشــارقة خــال خمســين
عــام أســهمت فــي رفعــة اإلمــارة وتطويــر
العمــل الحكومــي فــي شــتى القطاعــات،
ممــا انعكــس على مكانة اإلمارة ومســتوى
الحيــاة الكريمــة لمواطني الشــارقة.
جــاء ذلــك خالل اجتمــاع المجلس الذي
ترأســه ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد
بــن ســلطان القاســمي ولــي العهــد نائــب
حاكــم الشــارقة رئيس المجلــس التنفيذي،
وبحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمد
بن ســلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة،
وذلــك فــي مكتــب ســمو الحاكم.
وأوضح المجلس أن الخامس والعشرين
من يناير يمثل ذكرى عزيزة ومهمة تتمثل
فــي تولــي صاحــب الســمو حاكم الشــارقة
مقاليــد الحكــم والتــي انطلقــت بعدهــا
النهضــة الحديثــة للشــارقة برؤيــة حكيمــة
ونظــرة ثاقبــة ومتابعــة دائمــة أوصلــت
اإلمــارة إلــى أعلــى المراتــب واإلنجــازات
التــي يفاخــر بهــا أهــل الشــارقة ،مثمن ـاً
المجلــس األســاس المتيــن واإلنجــازات
الممهــدة للنهضــة الحديثــة التــي وضعهــا
المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ خالــد بــن
محمــد القاســمي رحمــه اهلل.
ورفــع المجلــس الشــكر والتقديــر إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمد القاســمي علــى رعايتــه الدائمة

سلطان بن محمد بن سلطان خالل ترؤسه االجتماع
وتوجيهاته المســتمرة وحرصه األبوي على
أبنائــه مــن خــال مبادراتــه الرائــدة ،وإلى
كافة المخلصين الذين أســهموا في تحقيق
النهضــة الحديثــة طــوال الخمســين عام.
وناقــش المجلــس خــال اجتماعــه
مجموعــة مــن الموضوعــات المدرجــة
علــى جــدول أعمالــه ،والمعنيــة بتطويــر
الخدمات الحكومية ومتابعة تنفيذ مختلف
السياســات العامــة لإلمــارة.
واعتمــد المجلــس إعفــاء عــدد مــن
المشــاريع الرياديــة المدعمــة مــن قبــل
مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع
الرياديــة «رواد» مــن رســوم الخدمــات

الحكوميــة ،وتضــم الدفعــة الجديــدة
 48مشــروعاً رائــداً ليصــل مجمــوع
المشــاريع المعفــاة  195مشــروعاً.
ويأتــي إعفــاء المجلس للمشــاريع الريادية
ضمن دعمه الدائم لرواد األعمال المواطنين
لدخــول ســوق العمــل واالرتقــاء بالســوق
االقتصــادي بمشــاركة الشــباب المواطــن.
وناقــش المجلــس مجموعــة مــن خطــط
تطويــر آليــات العمــل في بوابــات التعرفة
المروريــة للشــاحنات وتطويــر البنيــة
التشــريعية بمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي
علــى قطاع النقل المتنامي بشــكل ملحوظ
فــي اإلمــارة .وام

منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة لالستثمار

منصور بن زايد خالل ترؤسه االجتماع
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة
مبادلة لالستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية
لمجلس إدارة شركة مبادلة لالستثمار ،وذلك
بمقر قصر الوطن في ابوظبي.
واعتمد المجلس خالل االجتماع خطة

العمل والميزانية السنوية للشركة للعام .2022
كما استعرضت اللجنة أعمال اللجان
الفرعية لمجلس االدارة خالل العام الماضي
وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على
جدول األعمال واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
حضر االجتماع معالي سهيل بن محمد

فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية ،ومعالي محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع ،ومعالي عبد
الحميد محمد سعيد ،ومعالي خلدون خليفة
المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ،العضو
المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في
شركة مبادلة لالستثمار .وام

خالل اتصال مع منصور بن زايد :رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
الجزائري يدين استمرار االعتداءات الحوثية على اإلمارات
تلقى ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل
نهيــان نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير
شــؤون الرئاســة أمــس اتصــاالً هاتفياً من
الفريــق الســعيد شــنقريحة ،رئيس أركان
الجيش الوطني الشــعبي فــي الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،
عبر خالله عن إدانته الشــديدة الســتمرار

ميليشــيا الحوثي في اعتداءاتها اإلرهابية
علــى دولــة اإلمــارات  ..وجــدد تأكيــده
علــى تضامــن بــاده مــع دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ورفضها لــكل ما يهدد
أمنها واستقرارها.
مــن جانبــه عبــر ســمو الشــيخ منصور
بــن زايــد آل نهيــان عــن شــكره لموقــف

الفريــق الســعيد شــنقريحه ،وتقديــره
للتضامــن الــذي عبــرت عنــه الجمهوريــة
الجزائريــة الديموقراطيــة الشــعبية مــع
شــقيقتها اإلمارات في مواجهة اعتداءات
الحوثــي اإلرهابيــة  ..داعيــاً اهلل تعالــى
أن يحفــظ الجزائــر وشــعبها مــن كل
مكــروه.وام

حاكم أم القيوين :الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية
وتعليمية بارزة فى ظل حكم سلطان القاسمي
تقــدم صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن
راشــد المعــا عضــو المجلس األعلــى حاكم
أم القيوين بأسمى أيات التهانى والتبريكات
إلــى أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور
ســلطان بن محمد القاســمى عضو المجلس
األعلى حاكم الشــارقة بمناسبة ذكرى مرور
خمســين عامـاً علــى تولــى ســموه مقاليــد
الحكم باإلمارة متمنيا لســموه دوام الصحة
والعافية والتوفيق.
وأشــاد صاحب الســمو حاكم أم القيوين
بما شــهدته إمارة الشــارقة فى عهد ســموه
مــن إنجــازات تنمويــة وحضاريــة وتعليمية
بارزة ،شــملت كافــة المجاالت.
وأكــد ســموه أن إمــارة الشــارقة حققت
طفــرة كبيــرة فــى التنميــة االقتصاديــة
والتجاريــة مشــيراً إلــى أن صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمى
اتخــذ مــن اإلنســان مصــدر الثــروة وأســاس
النهضــة والتنميــة فــى كافــة المجــاالت
العمرانية واالقتصادية والصحية والتعليمية.
وأكــد صاحــب الســمو حاكــم أم القيوين
أن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة اهتــم

ببناء اإلنســان كقاعدة
متينــة تؤســس عليــه
كل نواحــى التقــدم
األخــرى ،لذلــك جعل
ســموه األولويــة لبنــاء
اإلنســان عق ًال وجسداً
وتحصينــه بالمعرفــة
وتزويده بسالح العلم
وأدوات العصر بهدف
إعداد جيل المستقبل
الواعــد مــن خالل بناء
الجامعــات والكليــات
والمــدارس العصريــة
التــى تزهو بهــا إمارة
الشــارقة الباســمة.
وتمنــى صاحــب
الســمو حاكــم أم
القيوين ألخيه صاحب
الســمو حاكم الشارقة
دوام الصحــة والعافية
والتوفيــق ،ســائالً المولى عــز وجل أن يمن
اهلل عليــه ويمتعــه بالصحــة والعافيــة ،وأن

ينعم اهلل سبحانه وتعالى على بالدنا باألمن
واألمــان فــى ظــل القيــادة الرشــيدة لدولــة
اإلمــارات  .وام

عمار النعيمي يترأس الجلسة األولى للمجلس التنفيذي لـ 2022
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي
جلسة المجلس التنفيذي األولى لعام ،2022
والتي عقدت عن بعد وركزت على تعزيز
جودة الخدمات الحكومية في اإلمارة .
واستهل سموه الجلسة بتهنئة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل» وصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» واصحاب السمو حكام
اإلمارات بالعام الميالدي الجديد 2022
داعياً اهلل أنيكون عاماً مبشراً بالخيرات
والنجاحات واإلنجازات لدولة اإلمارات
وشعبها وشعوب العالم كافة وأن يحفظ
اهلل دولة اإلمارات أرضا وقيادة وشعبا وأن
يديم عليها نعمة األمن واألمان .
وأكد سموه أن دولة اإلمارات تمتلك
منظومة أمنية متكاملة بأفضل الكفاءات
واإلمكانيات وجاهزية عالية قادرة على
حماية الوطن ومكتسباته والمحافظة
على أمنه واستقراره بما يرسخ مكانة
دولة اإلمارات عالمياً كأفضل الدول أمناً
وثقة وجذباً.
واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد
النعيمي خالل الجلسة على دراسة تتبع
األعمال في اإلمارة وتقرير مشروع التجربة
الشاملة والتي تأتي تحت مظلة الهدف
االستراتيجي «تعزيز الخدمات الحكومية»،
وعدداً من التقارير والمستجدات حول
الجائحة مثمنا سموه جهود فريق العمل
الحكومي وتفانيهم ومتفائال بالقادم بإذن
اهلل.
واستمع سموه واعضاء المجلس على نتائج
«دراسة تتبع األعمال» في عجمان لرحلـة
المستثمر لعـدد مـن األنشطة االقتصادية
وتطوير مؤشر احتساب التنافسية لعام 2021
التي تسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي
في تهيئة بيئة تنافسية جاذبة لالستثمار
لتعزيز التنافسية االقتصادية في اإلمارة
من خالل دراسة كيفية ممارسة األعمال
للقطاعات االستراتيجية والوقوف على
العوامل المؤثرة والتي تتضمن اإلجراءات
والرسوم والمقارنات المعيارية لتحديد
فرص التحسين والتطوير ورفع تنافسية
األعمال في اإلمارة على مستوى الدولة.
واعتمد المجلس حزمة من توصيات الدراسة
التي تضمنت رفع نسبة المستخدمين
للخدمات الرقمية وتقليل نقاط الخدمة
الستكمال االجراءات وتنفيذ الخدمة

المطلوبة من المتعامل باإلضافة إلى تنفيذ
عدد من المبادرات التي تسهم في تحسين
مؤشرات التنافسية في اإلمارة بشكل عملي
وملحوظ وتقليل الوقت المستغرق إلنجاز
الخدمات خالل الفترة المقبلة.
واستعرضت الجلسة األولى كذلك نتائج
سير مشروع «تجربة الموظف الشامل»
الذي يعد األول من نوعه على مستوى
الدولة ويهدف إلىتطوير الخدمات الحكومية
لتواكب المتغيرات المحلية والعالمية
وإسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة
عجمان وذلك من خالل تقديم تجربة
مثلى للموظف والمتعامل والمستخدم عبر
مختلف القنوات وتقديم واجهة متعامل
مالئمة وجودة ودقة وضمان رصد وتحليل
االستخدام األمثل للمرئيات وآراء المتعاملين
عن الخدمات.
وأكد المجلس حرص حكومة عجمان
على مواكبة المستجدات الرقمية والتطور
في منظومة تقديم الخدمات وأهمية العمل
على إيجاد الحلول العملية المبتكرة لتحقيق
أفضل النتائج في مؤشرات الخدمات الرقمية
في اإلمارة.
واطلع المجلس على القرارات االتحادية
الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن
إعادة تحديد الغرامات اإلدارية التي
فرضت على مخالفة القوانين الضريبية
قبل تاريخ  28يونيو  2021في الدولة
وتحديد الضوابط واإلجراءات المتعلقة
بطلبات التقسيط واإلعفاء والرد كليا
أو جزئيا للغرامات اإلدارية التي تفرض

على أي شخص لمخالفته أحكام قانون
اإلجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية
حيث ناقش أعضاء المجلس أثر القرارات
الصادرة على الغرامات اإلدارية في اإلمارة.
وأكد المجلس على ضرورة تشجيع الشركات
والمنشآت في اإلسراع بسداد المخالفات
والغرامات المترتبة عليها واالستفادة من
الفرص والقرارات التي تقدمها الحكومة
االتحادية دعماً لرجال األعمال والشركات.
وناقش أعضاء المجلس نظام العمل
األسبوعي الجديد في الحكومات وزيادة
عدد ساعات العمل اليومية لـ  8ساعات
من االثنين إلى الخميس ومدى تأثيرها
على إنتاجية الموظفين .
وأوصى المجلس بإعداد دراسات
متخصصة لنظام العمل الجديد ورصد
النتائج المترتبة لتحديد احتياجات الموظفين
والمتعاملين وقياس اإلنتاجية كماً ونوعاً
ودراسة مدى أهمية تقديم آليات عمل
واضحة ومحددة تضمن استمرارية العمل
وتحافظ على اإلنتاجية العالية وسعادة
المتعامل والموظف.
واطلع أعضاء المجلس أيضاً على تقارير
ومستجدات جائحة «كورونا» في اإلمارة،
واإلجراءات االحترازية المتخذة للتصدي
لالنتشار واحتواء تأثيراته .
وشدد المجلس بهذا الصدد على ضرورة
التزام كافة الجهات والمؤسسات باإلجراءات
المتبعة وتشجيع أفراد المجتمع على ضرورة
تلقي الجرعات الداعمة من اللقاح للحفاظ
على الصحة والسالمة العامة .وام

عقــدت لجنــة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل والســكان والمــوارد البشــرية
فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي
اجتماعــا عــن بعــد أمــس ،برئاســة
ســعادة ناعمــة عبدالرحمــن المنصــوري
رئيســة اللجنة ،لمناقشــة مشروع قانون
اتحــادي فــي شــأن تنظيــم دور العبــادة.
شــارك فــي االجتمــاع أعضــاء اللجنــة
ســعادة كل مــن :الدكتــورة مــوزة
حمــرور العامــري مقــررة اللجنــة
لهــذا االجتمــاع ،وحميــد علــي العبــار،
وعائشــة محمــد المــا ،ومحمــد عيســى

الكشــف ،ومريــم ماجــد بــن ثنيــه،
أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي.
وناقشــت اللجنــة خــال اجتماعهــا عددا
مــن مواد مشــروع القانون الــذي يتكون
مــن  35مادة ،والذي يهــدف إلى تنظيم
دور وغرف العبادة في الدولة وترســيخ
قيم التســامح والتعايش ،وقررت اللجنة
متابعــة مناقشــته مــع ممثلــي الحكومــة
في اجتماعــات قادمة.
وتتنــاول مــواد مشــروع القانــون
األحــكام المتعلقــة بحظــر إنشــاء أو
تخصيــص دار أو غرفــة عبــادة إال وفــق

أحــكام القانــون والئحتــه وقراراتــه
التنفيذيــة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء
اللجنــة االستشــارية لــدور العبــادة لغير
المسلمين ،وإنشاء سجالت لدى الجهات
المختصــة ،لقيد دور وغرف العبادة في
الدولــة ،وضوابط وشــروط ترخيص دور
العبادة والنظام األساسي ،ومجلس اإلدارة
والمحظــورات واالجتماعــات الســنوية،
والمشــرف علــى دار العبــادة ،والموارد
المالية وأموال دور العبادة والحســابات
المصرفيــة والســجالت ،والتزامــات دار
العبــادة والمحظــورات واإلشــراف .وام

عمار النعيمي خالل ترؤسه االجتماع

جامعة اإلمـارات تفوز بجـائزة ابن بطـوطة ألدب الرحالت «لجنة الشؤون االجتماعية بالوطني االتحادي» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

فازت الدكتورة نعيمة الحوسني عضو هيئة
التدريس في جامعة اإلمارات العربية المتحدة
بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت «الرحلة
الجغرافية المترجمة» بنسختها العشرين.
وهنأ معالي زكي أنور نسيبة المستشار
الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة،
الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية
المتحدة الدكتورة الحوسني بفوزها بالجائزة.
المساعدة،
وكانت الدكتورة نعيمة ،األستاذة ُ
ورئيسة قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري،
قد ُمنحت الجائزة لترجمتها كتاب «خرائط
ورحالت :السفر في أعماق إفريقيا - 1795
 »1797إلى اللغة العربية ،الذي أصدره الجغرافي
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والمستكشف االسكتلندي مونجو .بارك في أوائل
القرن التاسع عشر ..وستصدر الجهة المنظمة
للجائزة ،المركز العربي لألدب الجغرافي ،الكتاب
في طبعة جديدة بالتعاون مع دار المتوسط
للنشر في ميالنو.
وأعرب معالي زكي نسيبة خالل اللقاء عن
أطيب تمنياته للدكتورة نعيمة بدوام النجاح
واالزدهار ،وتثمينه استفادتها من البيئة البحثية
الغنية بالجامعة خالل عملها في ترجمة الكتب
الجغرافية مؤكداً حرص جامعة اإلمارات على
تقديم الدعم والبنية التحتية الالزمة ألعضاء
هيئة التدريس إلنتاج أعمال بحثية ذات مستوى
دولي ومكانة تنافسية.

يذكر أن الدكتورة نعيمة الحوسني،
متخصصة في رسم الخرائط ،وخبيرة في علم
نظم المعلومات الجغرافية ..وحصلت على
درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كنساس
بالواليات المتحدة األمريكية وانضمت إلى جامعة
اإلمارات العربية المتحدة بعد ذلك بوقت قصير.
وُتمنح جائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت من
قبل المركز العربي ألدب الرحالت الجغرافي
خصصة ألفضل
«ارتياد اآلفاق» ،وهي ُم ّ
سواء
والنقد،
المنشورات في كتابات الرحالت
ً
في األصل أو في الترجمة ..وينشر المركز العربي
لألدب الجغرافي أدبًا عن الجغرافيا الكالسيكية
والحديثة وأدب الرحالت.وام

العدد ( )٣٦٥٢األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م
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لتغطية  100مركز تعليمي

ضمن  4منصات عالمية وبحضور وزراء ومسؤولين

حكومـة اإلمارات تطلـق منصـة األمم المتحدة للبيانات «المدرسة الرقمية» تتعاون مع برنامج األغذية العالمي في مصر
الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
توفير مواد دراسية

عمر العلماء خالل إطالق المنصة
أعلنت حكومة دولة اإلمارات إطالق
منصة األمم المتحدة للبيانات الضخمة
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ،في
مبادرة هادفة لتلبية احتياجات منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،لتكون اإلمارات
بذلك واحدة من بين  4دول في العالم
يتم اختيارها ضمن المقار اإلقليمية لمنصة
األمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة
ألهداف التنمية المستدامة.
جاء اإلعالن ،خالل ملتقى “توظيف البيانات
الضخمة وعلوم البيانات ألهداف التنمية
المستدامة” الذي انطلقت أعماله اليوم ،
في إكسبو  2020دبي ،بالتعاون مع األمم
المتحدة ،وشهد مشاركة وزارية إماراتية رفيعة
المستوى وحضوراً واسعاً لمسؤولين حكوميين
وأمميين وحشد من الخبراء والمختصين في
علوم البيانات والتنمية المستدامة.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس
اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
“ إن اختيار األمم المتحدة لدولة اإلمارات
لكي تكون المقر اإلقليمي في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لمنصة األمم المتحدة للبيانات
الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة،
يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة
من قبل المنظمة الدولية ،ويعزز أهمية
دولة اإلمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا
والبيانات الضخمة وعلوم البيانات في ما
يتعلق بتحقيق األجندة العالمية ألهداف
التنمية المستدامة”.
وأكدت معاليها أن هذا االختيار يترجم
االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،وتعزيزها من
خالل توظيف البيانات الضخمة وتقنيات
الذكاء الصناعي ،مشيرة إلى أن أهداف
التنمية المستدامة ،قبل أن تكون نهجاً عالمياً
وأجندة أممية ،هي مهمة إنسانية لالرتقاء
بالمجتمعات وتعزيز حياة اإلنسان ،الذي
هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات.

دور فاعل للشباب..

وخالل حضورها فعاليات الملتقى قالت
معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة
دولة لشؤون الشباب “ كرست الحكومة
في دولة اإلمارات لدى الشباب اهتماماً
متزايداً بعلوم البيانات وتقنيات المستقبل
وبمواضيع االستدامة ،وانعكست مبادرات
الحكومة إيجاباً على تعزيز مشاركة الشباب
في هاكاثون األمم المتحدة العالمي للشباب،
والمخصص للبيانات والحلول الذكية للتحديات
التي تواجه العالم”.
وأكدت معاليها أن دولة اإلمارات ملتزمة
بتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات
والقدرات الالزمة لالنخراط في مجاالت
علوم البيانات وتطبيقات الذكاء االصطناعي
لتنمية تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل،
ووضع الشباب في جوهر االستراتيجية
التنموية للدولة”.

خطط واضحة واستباقية

وأكدت معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ،رئيس
مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء ،أن دولة
اإلمارات بدأت مسيرة الخمسين في ضوء
رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ،بخطط
واضحة واستباقية ألولوياتها في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ،خصوصاً على
صعيد الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجياتها،
حيث تبرز علوم البيانات والبيانات الضخمة
كممكنات أساسية ،وتنبع هذه الخطط من
إدراك وطني لقدرة هذه المجاالت على
صنع مستقبل أفضل للمجتمع ،واالقتصاد

 ¢ريم الهاشمي :تعزيز أهمية الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والبيانات الضخمة وعلوم البيانات
 ¢شما المزروعي :اإلمارات ملتزمة بتمكين الشباب وتزويدهم بالقدرات الالزمة في علوم البيانات
 ¢سارة األميري :اإلمارات بدأت مسيرة الخمسين في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة بخطط استباقية
 ¢عمر العلماء :اإلمارات تعمل بالتعاون مع الدول المؤسسات الدولية لتوحيد جهود حماية البيانات
الوطني ،والتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهداف التنمية
المستدامة تشمل تعزيز التصنيع الشامل
والمستدام وتعزيز االبتكار ،حيث وضعت
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
مستهدفات استراتيجية لتحفيز االبتكار وتبني
التكنولوجيا المتقدمة في األنظمة والحلول
الصناعية ،ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية
لريادة صناعات المستقبل ،السيما أن الجيل
الرابع من الصناعة يساهم ليس فقط في
تنافسية الصناعات ،بل أيضاً في استدامتها
وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية”.

ثروة لحكومة المستقبل

من جانبه  ،أكد معالي عمر سلطان
العلماء وزير دولة للذكاء االصطناعي
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن
بعد ،خالل مشاركته في الجلسة الوزارية
ضمن جدول أعمال الملتقى ،أن البيانات
تمثل الثروة الحقيقية لحكومة المستقبل،
واألداة الرئيسية لتطوير الجيل الجديد من

ليو زينمين :إطالق المركز إنجازاً
مهماً في رحلتنا لتعزيز إنتاج
اإلحصاءات الرسمية الدقيقة
حنان أهلي :مصدراً غنياً بالمعلومات
الموثوقة والمحدثة بانتظام لمراقبة
وتحليل مستوى التقدم
الخدمات الحكومية.
وقال معاليه إن دولة اإلمارات تعمل
بالتعاون مع دول العالم والمؤسسات الدولية،
لتوحيد جهود حماية البيانات ،من خالل تطوير
التشريعات وبناء الشراكات لتعزيز التوافق بين
قوانين الدول المصدرة للتكنولوجيا الرقمية
ومنصات التواصل االجتماعي ،واحتياجات
وتطلعات مستخدمي هذه المنصات حول
العالم.
وأضاف أن حكومة دولة اإلمارات تتبنى
ترسيخ بيئة حاضنة للمبدعين في مجال علوم
البيانات المتقدمة ،لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،من خالل التركيز على تعزيز
مستويات الكفاءة في توظيف تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة في
مختلف القطاعات الحيوية ،واالستفادة
من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات
والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة
لتحليل البيانات واالستفادة منها ،بما يدعم
ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز
جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة
على الصعيدين الوطني والدولي.

شهادة أممية

من جانبه ،قال سعادة ليو زينمين
وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتماعية “ ..أود أن أعبر
عن تهنئتي الصادقة لحكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة على هذا اإلنجاز المتمثل
في إطالق المركز اإلقليمي لألمم المتحدة
للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية

يعد إنجازاً مهماً في رحلتنا
المستدامة .والذي ُّ
لتعزيز إنتاج اإلحصاءات الرسمية الدقيقة.
يمكن أن يساعد هذا المركز اإلقليمي في
بناء القدرات الستخدام البيانات الضخمة
وعلوم البيانات في الجهات اإلحصائية في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبشكل
يسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ّ

بنية تحتية مثالية

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز
االتحادي للتنافسية واإلحصاء باإلنابة “ عمل
خبراؤنا في المركز مع فريق األمم المتحدة
لضمان توفير البنية التحتية األمثل لهذه
المنصة ،بحيث تتمكن من تلبية احتياجات
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فيما
يتعلق بالبيانات الضخمة الخاصة بأهداف
التنمية المستدامة ،ونتعامل في المركز مع
 578مؤشراً إحصائياً وطنياً ،ونرتبط إلكترونياً
مع أكثر من  40جهة حكومية للتبادل اآلمن
للبيانات ،ونتعامل مع أكثر من  100مليون من
يأت اهتمام الدولة
البيانات الخام سنوياً ،ولم ِ
بالبيانات الضخمة من فراغ وال وليد اللحظة،
فدولة اإلمارات حققت المركز الثالث عالمياً
في مؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة
واألدوات التحليلية” في تقرير التنافسية
الرقمية العالمية  ،2021الصادر عن مركز
التنافسية العالمي التابع لـلمعهد الدولي
للتنمية اإلدارية  IMDكما جاءت من بين
العشرة الكبار عالمياً في إجمالي التقرير،
األمر الذي يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي
تضع االقتصاد القائم على المعرفة ،وتبني
الحلول الذكية وعلوم البيانات على رأس
أولوياتها وخططها المستقبلية”.
وأضافت “ توفر المنصة للخبراء مصدراً
غنياً بالمعلومات الموثوقة والمحدثة بانتظام
لمراقبة وتحليل مستوى التقدم المحرز في
كل بلد ،ووضع وتعديل السياسات إذا لزم
األمر .مما يساهم في تعزيز الشفافية نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

شراكات وطنية وعالمية

وتميز الملتقى بزخم الشراكات االستراتيجية
والدعم المميز من جهات وطنية وعالمية في
القطاعين الحكومي والخاص ،تمثلت في هيئة
تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية ،والمركز
االتحادي للمعلومات الجغرافية ،ومركز اإلحصاء
ــ أبوظبي ،و دبي الرقمية ،ومركز عجمان
لإلحصاء والتنافسية ،وشركة المزروعي وشركاه،
وشركة ديجيتال الب لتقنية المعلومات ،باإلضافة
إلى مشاركات عالمية من مايكروسوفت ،وميتا
“فيس بوك” ،وماستر كارد الشرق األوسط
وأفريقيا ،والمركز الوطني لإلحصاء في الصين،
والمعهد البرازيلي للمعلومات الجغرافية
واإلحصاء ،والمعهد الوطني لإلحصاء في رواندا،
باإلضافة إلى الشريك الرئيسي المتمثل في
األمم المتحدة والجهات اإلحصائية التابعة لها.
وتمتد أعمال ملتقى “توظيف البيانات الضخمة
وعلوم البيانات ألهداف التنمية المستدامة”
على مدى ثالثة أيام تتضمنها جلسات حوارية
يشارك فيها وزراء ومسؤولون كبار في دولة
اإلمارات إلى جانب مسؤولين وخبراء علوم
البيانات من األمم المتحدة ومشاركين عالميين
سواء بالحضور أو بالمشاركة عن بعد.وام
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

تعاون بين مركز أبوظبي للصحة العامة ووكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة
كرم سعادة باتريك مودي سفير المملكة
المتحدة لدى الدولة سعادة مطر سعيد النعيمي
مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة تقديراً
إلتمام موظفات المركز بنجاح برنامج تنمية
مهارات المرأة القيادية في قطاع الصحة بقيادة
وكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة.
تم التكريم خالل فعالية أقيمت في معرض
ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث  »2022أكبر
ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا احتفاالً
بمشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة ووكالة
األمن الصحي في المملكة المتحدة في البرنامج
التدريبي المخصص لدعم تطوير كادر متم ّكن
من القيادات النسائية في القطاع.
وشاركت  27موظفة من مركز أبوظبي للصحة
العامة في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة
وتضمن سلسلة محاضرات تدريبية
أربعة أيام ّ
عبر اإلنترنت بقيادة وكالة األمن الصحي في
المملكة المتحدة.
وتناولت المحاضرات مهارات القيادة ومفاهيم
الرعاية الصحية والنماذج التي يمكن استخدامها
في ممارسات القيادة اليومية.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام
«أدت الزميالت
مركز أبوظبي للصحة العامةّ :
دوراً أساسياً في قطاع الرعاية الصحية في دولة
حد كبير في الحفاظ على
اإلمارات وساهمن إلى ّ
صحة المجتمع وانطالقاً من التزامنا بتعزيز صحة
مجتمعنا من خالل تكثيف جهود ومبادرات الصحة
بد لنا من مواصلة اكتساب المعرفة
العامة ال ّ

والمهارات والخبرات المناسبة لدعم طموحات
قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي».
وأضاف« :أتاح لنا التعاون مع وكالة األمن
الصحي في المملكة المتحدة االستفادة من
التنوع والتمثيل
الخبرات وتبادل المعرفة لتعزيز ّ
الصحيح للمرأة في القطاع على مستوى القيادات».
وتناول البرنامج التدريبي مواضيع مختلفة
منها اإلدارة الشخصية وإدارة الفرق والتعاون
واستخدام وتطوير التكنولوجيات وحل المشاكل
وقدمت المحاضرات الخمس معلومات مفيدة
حول مساهمة المرأة في أنظمة العمل التي
تشارك فيها والقيادة التكيفية وتطوير القيم

والمعتقدات الشخصية ودور القياديات في
ريادة التغيير وتعزيزه وإدارته باإلضافة إلى
العمل في بيئات مع ّقدة.
من جانبه قال سعادة السفير باتريك مودي
تشرفت بدعم برنامج تنمية مهارات المرأة
«
ُ
القيادية والذي يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات
النسائية في القطاع الصحي وشارك بتطويره مركز
أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة
العامة في إنجلترا والتي ُتسمى اآلن وكالة األمن
الصحي في المملكة المتحدة وعلى الرغم من
التحديات العالمية التي نشهدها من الواضح أن
بجد إلنجاز دورة تدريبية
المؤسستين قد عملتا ّ
مصممة حسب الحاجة على مستوى عالمي بما
يشير إلى قوة العالقة الثنائية بين الطرفين”.
وتتولى وكالة األمن الصحي في المملكة
المتحدة مسؤولية حماية أفراد المجتمعات من
تأثير األمراض المعدية والحوادث الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والمخاطر
الصحية األخرى وتوفر القيادة الفكرية والعلمية
والتشغيلية على المستوى الوطني والمحلي
والدولي.
ويصنف المنتدى االقتصادي العالمي دولة
ّ
اإلمارات العربية المتحدة باستمرار كإحدى
الدول الرائدة في مجال التوازن بين الجنسين
في المنطقة وتنشط دولة اإلمارات في دعم
التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية وطنية حيث
تصنف حالياً في المرتبة األولى إقليمياً والمرتبة
الـ  18عالمياً على صعيد تمكين المرأة بحسب
مؤشر األمم المتحدة للتوازن بين الجنسين .وام

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء ،وزير
الدولة لالقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي
وتطبيقات العمل عن بُعد ورئيس مجلس إدارة
«المدرسة الرقمية» ،إن الشراكة مع برنامج
األغذية العالمي تأتي في إطار حرص «المدرسة
الرقمية» على توسيع شراكاتها العالمية الهادفة
إلى تعزيز إمكانات التعليم الرقمي وتحقيق
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،الرامية لتوحيد
الجهود في توفير فرص التعليم الجيد للجميع.
جاء ذلك عقب االتفاقية التي وقعتها
«المدرسة الرقمية» إحدى مبادرات محمد
بن راشد آل مكتوم العالمية ،مع برنامج األغذية
العالمي في جمهورية مصر العربية بهدف
تطبيق برامج التعلم الرقمي المبتكرة من
قبل المدرسة الرقمية في المدارس المجتمعية
التي يشرف عليها برنامج األغذية العالمي
في مصر ،والتي يتم فيها توظيف التقنيات
الحديثة لتوسيع الفرص والتجربة التعليمية.،
وأضاف معاليه « :ان االتفاقية تسعى
لتحقيق أهداف دعم التعليم كجزء أساسي
من أهداف التنمية المستدامة وتوفير طرق
مرنة ومتطورة للتعليم واالرتقاء بالمهارات
من خالل التطبيقات التي تعتمد التكنولوجيا
الرقمية وتمكين جميع الراغبين بالتعلم من
الحصول على فرص لتلقي المعرفة أينما كانوا،
وبموجبها ستتبادل الخبرات مع برنامج األغذية
العالمي التابع لألمم المتحدة ،من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم
بحلول عام  ،2030حيث ستساهم االتفاقية
في تطبيق المدرسة الرقمية في  100مركز
تعليمي  ،وصوالً إلى أكبر عدد ممكن من
الطالب خالل المراحل المقبلة.
وأشار معاليه بأن قطاع التعلّم الرقمي
في تطور وصعود مستمر حول العالم ،ما
يبرز أهمية توافر األدوات الرقمية ،وتوظيف
التكنولوجيا المتطورة ،واعتماد ممارسات
مبتكرة وتقنيات ذكية ،وتعزيز الشراكة مع
المؤسسات األكاديمية والهيئات التعليمية

وإثرائية رقمية توائم
المناهج العربية
والعالمية
اتاحة الفرصة للتفاعل
بين المعلمين والطالب
عبر صفوف دراسية
افتراضية

سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في
نشر التعليم حول العالم ،مشيراً إلى حرص
دولة اإلمارات على مشاركة خبراتها الواسعة
وتجربتها الناجحة في توظيف بنيتها التحتية
التكنولوجية ومواهبها المتخصصة إليجاد
حلول مبتكرة تخدم المجتمعات حول العالم.
ومن جهته ،قال برافين أغراول ،مدير برنامج
األغذية العالمي والممثل المقيم ومدير مكتب
برنامج األغذية العالمي بجمهورية مصر العربية:
طيب
«قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانّ ،
اهلل ثراه ’ ،إن المرأة نصف المجتمع ،وال ينبغي
لدولة تبني نفسها أن ُتبقي المرأة غارقة في
ظالم الجهل ،أسيرة ألغالل القهر‘ .ونسعى
من خالل المدرسة الرقمية ألن نوفر تعليماً
متطوراً للمدارس المجتمعية في مصر التي
تصل فيها نسبة الطالبات إلى أكثر من .»%70
وتأتي االتفاقية في إطار سعي «المدرسة
الرقمية» لنشر هذه المبادرة في العديد من
البلدان خاصة في المجتمعات األقل حظاً
تعليميا  ،وذلك من خالل األطر والقنوات
الرسمية المعنية بالتعليم والتعلم في هذه
البلدان ،بهدف تعليم مليون طالب حول العالم
بحلول العام  ،2026وذلك من خالل توفير مواد
دراسية وإثرائية رقمية توائم المناهج العربية
والعالمية ،وتتيح الفرصة للتفاعل بين المعلمين

والطالب عبر صفوف دراسية افتراضية ،وتقدم
في المستقبل شهادات معتمدة دولياً ،تم ّكن
الطالب من إكمال دراستهم الجامعية أو الحصول
على وظائف في المؤسسات والشركات.
وبمجرد اختتام المرحلة األولى بنهاية
العام الدراسي الجاري ،سيتم التنسيق على
توسيع نطاق المبادرة وأثرها لتشمل مواقع
ومستفيدين أكثر في مختلف أنحاء جمهورية
مصر العربية وغيرها من البلدان التي يقوم
برنامج األغذية العالمي على دعم التعليم بها
وتنفذ «المدرسة الرقمية» ،برنامج تدريب
المعلمين الرقميين ،الهادف لبناء قدرات
المعلمين والقيادات التعليمية وتمكينها من
المساهمة العملية في بناء مجتمعات تعلّم
مرنة ومتقدمة ،وذلك من خالل العمل على
تطوير اإلمكانات والمهارات في مجاالت التعليم
الرقمي بالشراكة والتنسيق مع جامعة والية
أريزونا ،بما يمكنهم من أن يصبحوا معلمين
رقميين معتمدين.
ويأتي توفير التعليم الجيد كأساس لتحقيق
التنمية واستدامتها ضمن أولويات المدرسة
الرقمية كمبادرة عربية وعالمية شاملة تسهم
في دعم منظومات التعليم القائمة ،وتوفر خياراً
مرناً للتعلّم الذاتي رقمياً في وقت أصبحت فيه
سرعة التكيف مع التحوالت والتغيرات مطلباً
الستمرارية التعليم ،حيث تهدف «المدرسة
الرقمية» ،إحدى مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العالمية ،لتوفير فرص التعلم للطالب
حيثما كانوا وفي مختلف الظروف ،وطرح
منهج تعليمي رقمي متكامل ومرن ومعتمد
لمختلف المراحل الدراسية يراعي االحتياجات
ويطور المعارف والمهارات
الشخصية لكل متعلّم ّ
باالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي
والتقنيات الرقمية المتقدمة ،فضالً عن رفع
المستوى التعليمي ،وترسيخ معايير قياسية
للتعليم الرقمي بالتعاون والتنسيق مع مختلف
الجهات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية
بمستقبل التعلّم الرقمي والمستمر ،وصوالً
إلى تعليم مليون طالب حول العالم خالل
السنوات الخمس المقبلة.وام

«األمن السيبراني» يتعاون مع « »Cyber Arrowو«»Immersive Labs
لتطوير المهارات اإللكترونية وتعزيز االستجابة

وقــع مجلس األمــن الســيبراني لحكومة
دولــة اإلمارات مذكرتي تفاهم مع شــركتي
“ ”Cyber Arrowو””Immersive Labs
لتطويــر المهــارات اإللكترونيــة وتعزيــز
ســرعة االســتجابة والمرونــة فــي التصــدي
للهجمــات الســيبرانية.
وتهــدف مذكــرة التعــاون مــع شــركة
 Cyber Arrowإلــى تعزيــز عمليــات األمن
الســيبراني علــى مســتوى الدولــة من خالل
خطة متكاملة تشمل التكنولوجيا والعمليات
المعنيــة وتدريــب الكــوادر الوطنيــة عبــر
إطــاق مجموعــة من المبــادرات التي تلبي
االحتياجات الحالية والمســتقبلية.
وبموجب المذكرة تنفذ شــركة “Cyber
 ”Arrowأحــدث حلــول “ ”SaaSفــي عــدد
الجهــات الحكومية بما يعزز االســتجابة في
التصــدي للهجمــات الســيبرانية المتوقعــة.
كمــا تهــدف مذكــرة التفاهــم مــع شــركة
“ ”Immersive Labsإلى تعزيز التعاون مع
مجلس األمن الســيبراني في أربعة مجاالت
رئيســية ضمــن برنامــج وطنــي يســتهدف
تحســين مهــارات األمــن الســيبراني وقدرة
اإلمارات في مسارات التعلم لتزويد األفراد
العاملين في البنية التحتية الوطنية الحيوية
والهيئــات الحكوميــة بالمعرفــة والمهارات
األساســية في مجــال األمن الســيبراني.
وتشــمل مجــاالت التعاون ســيناريوهات
محــاكاة األزمــات لقيــاس مهــارات اتخــاذ

القــرار والهيئــات الحكوميــة المحليــة
واختبــار مرونتهــا اإللكترونيــة .إضافــة إلى
تقييــم األفــراد وصقلهــم بالمعرفــة الحالية
باألمــن الســيبراني علــى مســتوى المرحلــة
الجامعية أو المهني .فضالً عن توفير الفرص
لألفــراد الذيــن ليــس لديهــم خلفية ســابقة
فــي التكنولوجيــا بمجــال األمــن الســيبراني
وتطويــر مهــارات مســتقبلية جديــدة.
و ّقع اتفاقية التعاون مع شــركة “Cyber
 ”Arrowســعادة الدكتــور محمــد حمــد
الكويتــي رئيــس األمــن الســيبراني لحكومة
دولة اإلمارات وعلي محمد العمادي المدير
التنفيــذي وأحــد مؤسســي شــركة “Cyber
 ”Arrowفيمــا وقــع االتفاقيــة مــن شــركة
“ ”Immersive Labsجيمس نيلسون نائب
الرئيــس التنفيــذي لمنطقة أوروبا والشــرق
األوســط وإفريقيا.
وأ ّكــد ســعادة الدكتــور محمــد حمــد
الكويتــي أن المجلــس يعمــل مــن خــال
منهجيــة موحــدة للتصــدي للتهديــدات
الســيبرانية المحتملة والتي تكتسب أهمية
بالغة اليوم عند مواجهة الجرائم السيبرانية
بما يعزز مكانة اإلمارات دولة رائدة عالميا
فــي مجــال األمــن الســيبراني مــن خــال
االعتمــاد علــى ممكنات االبتــكار واإلبداعي
المعرفــي والــذكاء االصطناعــي وغيرها من
التقنيــات فائقــة التطور.
وقال ســعادته إن تدريب شــباب وشابات

اإلمــارات في كبريات الشــركات المتخصصة
فــي مجال التكنولوجيــا والتقنيات المتقدمة
يأتــي فــي إطــار توجيهــات القيادة الرشــيدة
وتوجهــات الدولــة للخمســين عامــا المقبلة
ومشــاريعها االســتراتيجية للمســتقبل والتي
تضــع اإلنســاني اإلماراتــي في قلب مســيرة
التنميــة الحضاريــة بهدف خلــق جيل جديد
مــن الكفــاءات الوطنيــة مســلح بمهــارات
المســتقبل وقادر على العمل في القطاعات
االســتراتيجية بمــا يعــزز الجهــود الحكومية
ويســهم فــي توطيــن هــذا القطــاع المهم.
وأضاف أن توســيع نطاق الشــراكات مع
كبــرى الشــركات العالمية يســهم في تعزيز
مكانــة الدولــة الرائــدة عالميــا فــي مجــال
األمن السيبراني من خالل تمكين الكفاءات
جزءا من اقتصاد إلكتروني
الوطنية ليكونوا ً
ورقمــي أكثر حيوية وتنافســية وأماًنا.
مــن جانبــه قــال علــي محمــد العمــادي:
«نهــدف مــن خــال تعاوننــا مــع مجلــس
األمن الســيبراني إلى االستفادة من سنوات
خبرتنــا ومعرفتنــا لتقديــم حلــول مبتكــرة
مصممــة لمواجهــة التهديــدات الســيبرانية
والحفاظ على أمن الفضاء اإللكتروني».وام
وقــال أمــر باســيك الرئيــس التنفيــذي
للعمليــات وأحد مؤسســي شــركة »Cyber
« :»Arrowنهــدف إلــى تقديــم قيمــة أكبر
لقطــاع أوســع مــن الســوق مــن خــال
الشــراكة مــع مجلــس األمــن الســيبراني
لدولــة اإلمــارات» .وام

«تريندز» ينظم محاضرة بعنوان« :التعليم والتنمية البشرية في عصر الذكاء االصطناعي»
أبوظبي  -الوطن
نظم مركز تريندز للبحوث واالستشارات
محاضرة عن ُبعد تحت عنوان« :التعليم
والتنمية البشرية في عصر الذكاء االصطناعي»،
كل من الدكتورة رؤيا ثابت
شارك فيها ٌّ
المتخصصة في التربية والتعليم ،والدكتور
دانييل كيرك عميد كلية التربية وأستاذ التربية
في جامعة والية وينونا في مقاطعة مينيسوتا
بالواليات المتحدة األمريكية.
وفي تقديمها للمحاضرة ،أكدت نور
المزروعي الباحثة المتدربة بمركز تريندز
أهمية فهم مساهمة الذكاء الصناعي في
العملية التعليمية ،فيما أشار مدير المحاضرة،
ليوناردو مازوكو الباحث في تريندز إلى
أنها تتصل بعناصر خاصة بالذكاء الصناعي
وعالقته بمسارات بالتعليم حاضراً ومستقبالً.

عملية تحول جذري

واستهلت الدكتورة رؤيا ثابت ،المحاضرة
باإلشادة بجهود مركز تريندز البحثية ،والعمل
الجيد الذي يقوم به؛ ما يم ّكن من خلق معارف
جديدة في قضايا مهمة وراهنة ،ثم قدمت
عرضاً شامالً حول الذكاء الصناعي وتأثيره
على مسارات الحياة كافة ،مشيرة إلى أن
البشرية تمر بفترة تحول كبير وغير مسبوق في
شتى مجاالت العمل البشري أوجدت معرفة
جديدة تجاوزت فيها الممارسات القديمة.
وقالت إن المجتمع بجميع جوانبه،
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية،
تحول جذري ،عالوة على ذلك،
يمر بعملية ّ
فإن المعدل المتسارع في أي تغيير يحدث
هو سمة الفتة في هذه الفترة االنتقالية،
وبينت أن مقدار وسرعة التغييرات التي
مرت بها البشرية في القرن ونصف القرن
الماضي تدفعنا إلى التفكير في المفاهيم
األساسية التي يمكن أن تساعدنا على فهم
أهمية األوقات التي نحن فيها وإحداث
التغيير اإليجابي.
وذكرت الدكتورة رؤيا ثابت أن مفهومنا
عن الطبيعة البشرية يشكل حتماً تصميم
التكنولوجيا الجديدة ،وكيف نستخدمها ،وإذا
ما كانت تقنيات الذكاء االصطناعي مواتية
الزدهار وتقدم المجتمع أم ال ،وقالت إن
العديد من الموضوعات الرئيسية األخرى
تستحق االستكشاف في هذا السياق ،وقبل

جانب من المشاركين في المحاضرة
كل شيء أهمية تحديد دور التعليم في
تعزيز الطبيعة النبيلة لإلنسان وتنمية الطاقات
الكامنة لدى الشباب للمساهمة في الرفاه
االجتماعي وازدهار البشرية.
وأوضحت أن غياب التوزيع العادل
إلمكانيات التكنولوجيا بين الدول المتقدمة
والدول النامية أدى إلى قيام الدول المتقدمة
بفرض قدراتها ورؤاها على الدول النامية
دون أن تضع في االعتبار الظروف الخاصة
بكل مجتمع واحتياجاته ،وشددت الدكتورة
رؤيا ثابت في ختام مداخلتها على ضرورة
االنخراط في التكنولوجيا لتحديد األولويات
التي تدعم وتعزز حاجاتنا في المجتمع،
وخاصة في مجال التعليم.

الذكاء الصناعي يقدم أُ ُطراً
لمناهج تعليمية جديدة

بدوره أكد الدكتور دانييل كيرك عميد
كلية التربية وأستاذ التربية بجامعة والية
وينونا األمريكية أن الذكاء االصطناعي ،وغيره
من التقنيات التجريبية ،يقدم أطراً تسمح
للتربويين والمؤسسات التعليمية بالبحث عن
نماذج جديدة لتوفير التعليم ،مشيراً إلى
أن الذكاء االصطناعي لعب دوراً كبيراً في
مجال التعليم والتعلم خالل السنوات القليلة
الماضية ،وخصوصاً خالل جائحة «كوفيد
 ،»19وشدد في الوقت نفسه على أن الذكاء
االصطناعي لن يحل محل المدرس ،لكنه
سيكون داعماً ومساعداً له خالل العملية

التعليمية ،وقال إن جائحة كورونا أثرت في
العملية التعليمية ،لكن هذا التأثير دفع إلى
التفكير في ضرورة خلق أساليب مبتكرة في
مجال التعليم ،وهو ما كان للذكاء االصطناعي
دور كبير فيه.
وأوضح الدكتور دانييل كيرك أن التجارب
والمشاريع العملية التي تم تطبيقها من خالل
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي قد سهلت كثيراً
التجارب الميدانية التي غالباً ما تكون غير
متاحة ،كما أنها ساعدت الطالب على القيام
بالعديد من التجارب العملية والمعملية،
مبيناً أن الذكاء االصطناعي أسهم إلى حد
كبير في تحديد المحتوى والمقرر الدراسي
المناسب للطالب بحيث يستطيع االندماج
في سوق العمل المالئم لقدراته وإمكاناته.
وفي ختام المحاضرة دار نقاش مفتوح
حول محاورها وما تم عرضه ،حيث أكد
الجميع أن الذكاء االصطناعي سيشكل مفهوم
التعليم المستقبلي ،لكن هذا يتطلب مواكب ًة
وبحثاً علمياً ،وعملية تطوير شاملة ،إضافة
إلى العدالة واحترام الخصوصية ونشر قيم
الخير واإلنسانية .
عقب ذلك تقدم الدكتور محمد عبداهلل
َ
العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث
واالستشارات بالشكر والتقدير للمشاركين في
هذه المحاضرة على ما قدموه من معلومات
مفيدة ،وشدد على أن «تريندز» باختياره
تقديم مثل هذه النوعية من المحاضرات
والندوات فإنه يسعى إلى مواكبة األحداث
وتقديم رؤى حولها.

CMY
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تسجيل  965حالة شفاء و 5وفيات خالل  24ساعة
«مبادلة للرعاية الصحية» تعلن عن توسع استثماراتها
 563330فحصاً جديداً لـ«كورونا» في اإلمارات تكشف عن  2504إصابات في قطاع الصحة بدبي خالل «آراب هيلث»

تماشــياً مــع خطــة وزارة الصحــة
ووقايــة المجتمــع لتوســيع وزيــادة
نطــاق الفحوصــات فــي الدولــة بهــدف
االكتشــاف المبكــر وحصــر الحــاالت
المصابــة بفيــروس «كورونا» المســتجد
«كوفيــد ،»19والمخالطين لها وعزلهم..
أعلنت الوزارة عن إجراء  563330فحصاً
جديداً خالل الساعات الـ  24الماضية على
فئــات مختلفة فــي المجتمع باســتخدام
أفضــل وأحدث تقنيــات الفحص الطبي.
وأســهم تكثيــف إجــراءات التقصــي
والفحــص فــي الدولــة وتوســيع نطــاق
الفحوصــات علــى مســتوى الدولــة فــي
الكشــف عــن  2504إصابــات جديــدة
بفيــروس «كورونــا» المســتجد مــن
جنســيات مختلفــة ،وجميعهــا حــاالت
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة،
وبذلــك يبلغ مجموع الحاالت المســجلة
 830832حالــة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة  5حاالت
مصابــة ،وذلــك مــن تداعيــات اإلصابــة
بالفيــروس ،وبذلــك يبلــغ عــدد الوفيات
فــي الدولــة  2224حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
عــن أســفها وخالــص تعازيها ومواســاتها
لذوي المتوفين ،وتمنياتها بالشفاء العاجل
لجميع المصابين ..مهيبة بأفراد المجتمع

التعــاون مــع الجهــات الصحيــة والتقيــد
بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
ضماناً لصحة وســامة الجميع.
وأعلنــت الوزارة عن شــفاء  965حالة
جديــدة لمصابيــن بفيــروس «كورونــا»

المســتجد «كوفيــد ،»19وتعافيهــا التــام
مــن أعــراض المرض بعد تلقيهــا الرعاية
الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى،
وبذلــك يكــون مجمــوع حــاالت الشــفاء
 770423حالة .وام

«صحة أبوظبي» تمنح مستشفى غياثي ترخيص قسم الطوارئ
منحــت دائــرة الصحــة بأبوظبــي
مستشــفى غياثــي التابــع لمستشــفيات
الظفــرة إحــدى منشــآت شــركة أبوظبــي
للخدمــات الصحيــة «صحــة» ترخيــص
قســم الطــوارئ ،وذلــك بعد أن اســتوفى
كافــة المتطلبــات الالزمــة لتقديــم أعلــى
مســتويات الرعايــة الصحيــة للمرضى في
حــاالت الطــوارئ.
وبذلــك ينضــم مستشــفى غياثــي إلــى
قائمــة المستشــفيات المعتمــدة كأقســام
طــوارئ والمتوزعــة فــي مختلــف أنحــاء
إمــارة أبوظبــي والتــي تضــم عــدداً مــن
مستشــفيات شركة «صحة» ومنها مدينة
الشــيخ شــخبوط الطبيــة ومدينــة الشــيخ
خليفة الطبية ومستشفى توام ومستشفى
مدينــة زايــد ومستشــفى العين.
وكانــت دائــرة الصحــة بأبوظبــي قــد
أقــرت معيــاراً ألقســام الطــوارئ فــي عــام
 2018والــذي تــم بموجبــه تصنيف أقســام
الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية
والخاصــة فــي إمــارة أبوظبي إلى قســمين
همــا فئــة قســم الطــوارئ ،وفئــة مركــز
الرعايــة العاجلــة حيــث حــدد المعيــار
متطلبــات ومواصفــات خدمــات أقســام
الطــوارئ التــي يتوجــب علــى مقدمــي
الرعايــة الصحيــة الحكوميــة والخاصــة
االلتــزام بهــا للحصــول علــى التراخيــص
الالزمــة لتقديــم هــذه الخدمــات ،والتــي

تعــد خدمــات متقدمــة وأكثــر تخصصيــة
مــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مراكــز
الرعايــة العاجلــة.
وأكــد الدكتــور عــادل أيــاد ظريــف
استشــاري طــب الطــوارئ فــي مستشــفى
غياثــى أن قســم الطــوارئ في المستشــفى
اســتوفى كافة المتطلبــات المنصوص عليها
فــي المعيــار حيــث تضــم أطبــاء مؤهليــن
فــي مجــال رعايــة الطــوارئ يســاندهم
فريــق متكامــل مــن األخصائييــن لإلنعــاش
والجراحــة والرعايــة الحثيثــة طيلــة أيــام
األســبوع وعلى مدار الســاعة ولدى القسم
اإلمكانيــات لتقدم الرعاية الالزمة للمرضى
الــذي يعانــون من حــاالت حرجة وتشــكل

خطــراً علــى حياتهــم.
وســتقوم مستشــفى غياثــي بــدور
كبيــر من خــال توفيــر الرعايــة الصحية
الالزمــة للمراجعيــن نظــراً لوقــوع
مقرهــا علــى الطريــق الدولــي الرابــط
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمملكــة العربيــة الســعودية ،وعــدم
وجــود مراكــز طــوارئ أخــرى قريبــة،
باإلضافــة لخدمــة هــذا الطريــق الحيوي
لجميــع مــدن ومناطــق الظفــرة ،إذ تــم
تجهيز مستشــفى غياثــي ليؤدي خدماته
علــى مدار الســاعة وبمــا يضمن حصول
جميــع ســكان المنطقــة علــى خدمــات
الطــوارئ الالزمــة فــي الوقــت والمــكان
المناســبين ووفــق أعلــى المعاييــر التــي
تتســم بالجــودة والســامة العالميــة.
وتحــرص المستشــفى علــى التطويــر
المســتمر لالرتقاء بالخدمــات المقدمة بما
يتناسب مع المعايير العالمية ،إذ تم إضافة
عيــادة أطفــال فــي قســم الطــوارئ حيــث
يتــم عــاج حــاالت األطفــال الطارئــة مــن
قبــل أطبــاء مختصيــن مؤهليــن فــي مجال
رعايــة األطفــال وتتوفــر لديهــم األجهــزة
الطبية واألدوات الالزمة ،وكذلك تم إضافة
وحــدة تنظيــر الجهــاز الهضمــي ويوجــد
فــي المستشــفى غــرف عمليــات مجهــزة
إلجراء كافــة العمليات الجراحية التقليدية
وجراحــة المنظار .وام

مدير عام مجمع دبي لعلوم :استثمارات ضخمة في األمن الطبي وإنتاج األدوية ضمن خطة المجمع المستقبلية
قــال ســعادة مــروان عبــد العزيــز جناحــي
المديــر العــام لمجمع دبي للعلــوم إن الخطة
المســتقبلية للمجمــع تتضمــن اســتقطاب
اســتثمارات ضخمة فــي مجاالت األمن الطبي
وإنتــاج األدويــة لتعزيــز مكانــة إمــارة دبــي
وقدرتهــا على مواجهــة األمراض والتقليل من
االعتمــاد علــى الجهــات العالميــة المصــدرة
للمنتجــات .الفت ـاً إلــى أن حجــم االســتثمار
فــي مجــاالت البحــث والتطويــر فــي القطــاع
الصناعــي ســيزداد مــن  21مليــار درهــم إلــى
 57مليــار درهــم فــي عــام  2031وهــو مــا
يمثــل  %2من الناتج المحلي اإلجمالي ،وذلك
مــن أجــل تعزيــز االبتكار فــي القطــاع الطبي
وترســيخ مكانة دبي كمركــز للبحوث الطبية.
وأكــد جناحــي فــي حــوار خاص مــع وكالة
أنبــاء اإلمــارات «وام» علــى هامش مشــاركة
مجمــع دبــي للعلــوم فــي معــرض ومؤتمــر
الصحــة العربــي «آراب هيلث  »2022المقام
حالي ـاً فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي..
أن دولــة اإلمــارات قطعــت أشــواطاً كبيــرة
فــي مجــال االبتــكار الطبــي مــن أجل ترســيخ
مكانتهــا كوجهــة عالميــة للعلــوم مــع بنيــة
تحتيــة متطــورة ومختبــرات ومرافــق تصنيــع
متطورة.
وقال إن المجمع سيستعرض خالل «آراب
هيلــث  - »2022الحــدث الطبــي األكبــر فــي

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
 جهــود دبــي فــي قيــادة مســتقبل إنتــاجالصناعــات الدوائيــة بالدولة بما يتماشــى مع
استراتيجية «مشروع  300مليار» ودعم النمو
في الســياحة العالجية واالبتــكار واإلنتاج في
مجــال الرعايــة الصحية وتعريف المشــاركين
والزوار بإمكانيات المجمع حيث سيتم إطالق
ثالثــة مراكــز للبحــث والتطويــر فــي المنطقة
فــي عــام  2022بمــا فــي ذلــك مركــز أبحــاث
عالمــي لمنتجــات الرعاية الصحية باألعشــاب
مــن قبــل شــركة »”Himalaya Drugالهندية
ومجمــع لتجربــة مكونات العطــور والنكهات
الجديــدة لشركة””Firmenichالسويســرية
والمقــر الرئيســي لمنظمــة الكيماويــات
النرويجيــة «جوتن».
وأضــاف أن المجمــع يســعى بالتعــاون مع
الشــركاء إلــى إبــراز أهمية دمــج علوم الطب
مع مخرجات التكنولوجيا للوصول إلى حلول
مثاليــة وأكثــر كفــاءة حيــث تســتضيف منصة
المجمــع فــي معــرض»آراب هليــث »2022
طيف ـاً مــن أكبــر شــركات صناعــات األدويــة
والتكنولوجيــا الحيويــة فــي العالم التي تعمل
جنباً إلى جنب مع عدد متزايد من الشركات
الناشــئة ورواد األعمــال إلستكشــاف الحلــول
المتطــورة والخــوض فــي الموضوعــات األكثر
إلحاحـاً في مجال الصناعات الدوائية والصحة

والعافيــة والعلوم.
وأكــد أن المشــاركة فــي أعمــال المعــرض
والمؤتمــر تأتــي انطالق ـاً مــن الحــرص علــى
تســليط الضوء علــى مجتمع الرعايــة الصحية
والعلــوم فــي الدولــة عبــر إطــاق طيــف نــن
األنشــطة والحمــات التوعيــة والمنصــات
الحوارية ومنها “ ”Advance Healthومجموعة
مــن المبــادرات كمبــادرة «Greenlight for
»Girlsاألولــى مــن نوعها فــي المنطقة والتي
تشــجع الشــابات علــى استكشــاف وظائــف
فــي مجاالت العلــوم والتكنولوجيا والهندســة
والرياضيات.
وحول مالمح االستراتيجية الخاصة بمجمع
دبــي للعلــوم الستشــراف المســتقبل وتقديم
منظومــة طبيــة تتماشــى مــع مبــادئ وثيقــة
الخمسين ومئوية اإلمارات  2071قال جناحي:
«نولــي إهتمام ـاً كبيــراً بالشــركات الناشــئة
والشــركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل
 %50من حجم شــركاء األعمال ضمن المجمع
وهــذا دليل على متانة البنى التحتية للمجمع
وجاذبية بيئته للشــركات مــن جميع األحجام
حيــث شــهد المجمــع انطــاق العديــد مــن
الشــركات الناشــئة التي وصلــت إلى  %50من
عــدد الشــركات المســجلة فــي عــام ..2021
ونجحنــا فــي اســتقطاب  %20مــن الشــركات
الجديــدة التي ســجلناها العــام الماضي .وام

«صحة دبي» تستعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية لعالج وتسكين األلم خالل «آراب هيلث»
تستعرض هيئة الصحة بدبي خالل مشاركتها
في فعاليات معرض الصحة العربي »2022
أحدث التقنيات والحلول الذكية المتطورة
التي بدأت باستخدامها في مستشفى راشد
لتسكين وعالج اآلالم المزمنة من خالل
التردد الحراري.
وتسهم التقنية الجديدة التي تعد األولى
من نوعها على مستوى منطقة الشرق األوسط
في اختفاء األلم خالل فترة قصيرة وتجنب
تناول المسكنات التي قد يكون لها آثار
جانبية ومخاطر صحية عند استخدامها على
المدى الطويل.
كما تسهم في عالج العديد من الحاالت
المرضية بما في ذلك اآلالم المزمنة في
الرقبة والظهر والعمود الفقري وعالج حاالت
التهاب المفاصل في العمود الفقري أو الحوض
الخلفي والكتف والركبة وعالج آالم جذور
األعصاب المركزية وآالم األعصاب الطرفية.
وتتيح التقنية الجديدة لألطباء إمكانية
الوصول الدقيق إلى مكان اإلصابة أو األلم
وإمكانية عالج عدة مناطق في وقت
واحد والتحكم الدقيق في درجة الحرارة
المستخدمة عند العالج حيث يتم ذلك من
خالل إجراء اختبار تشخيصي للعصب المراد
عالجه عبر تحفيز األلياف المسؤولة عن
اإلحساس والحركة كل على حده.
وأكد الدكتور منصور نظري مدير الشؤون
الطبية بمستشفى راشد على االهتمام البالغ
الذي توليه هيئة الصحة بدبي بشكل عام
ومستشفى راشد بشكل خاص لمواكبة

CMY

التقنيات والتطورات العالمية المتسارعة في
المجال الطبي وتسخيرها لخدمة المرضى
وفقا ألفضل البروتوكوالت والممارسات
العالجية المعتمدة عالميا وبما يساهم في
تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية
بدبي وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية
كوجهة مثالية للعالج واالستشفاء.
واستعرض الفوائد المتعددة الستخدام هذه
التقنية التي تسهم بشكل كبير في الحد من
المضاعفات السلبية للحالة المرضية وخفض
أو اختفاء نسبة األلم عند المريض وتقليل
فترة إقامة المريض داخل المستشفى وهو
األمر الذي يساهم في تقليل الكلفة المالية
على المريض والمستشفى بشكل عام مشيرا
إلى استفادة أكثر من  100حالة من هذه

التقنية حتى اآلن.
من جهته ذكر الدكتور هاني فوزي
رئيس قسم التخدير بمستشفى راشد أن
التقنية الجديدة التي يتم استخدامها تحت
التخدير الموضعي وباستخدام جهاز األشعة
التداخلية تساعد الطبيب على تجنب أو تأخير
العملية الجراحية التي قد تحمل العديد
من المخاطر وتتطلب فترة طويلة للتعافي
مشيرا إلى مأمونية هذه التقنية ونتائجها
المتميزة حيث تتراوح مدة الجلسة العالجية
بين خمس دقائق إلى نصف ساعة حسب
الحالة المرضية ويستطيع المريض مغادرة
المستشفى بعدها بساعة أو ساعتين على
األكثر والعودة السريعة إلى العمل وممارسة
األنشطة الطبيعية األخرى .وام

أعلنت شركة «مبادلة للرعاية الصحية» -
خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي
«آراب هيلث  »2022المقام حالياً في مركز
دبي التجاري العالمي  -عن عدد من مشاريع
التوسع واالستثمار في دبي خالل السنوات
المقبلة وذلك بدعم من وزارة الصحة ووقاية
المجتمع وهيئة الصحة بدبي .
وستبدأ هذه المشاريع بافتتاح منشأة طبية
متقدمة تشمل جراحات اليوم الواحد وخدمات
طبية تخصصية والمقرر تدشينها في سبتمبر من
العام الجاري ،وذلك في خطوة لتوسيع خدمات
الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في
دبي واإلمارات الشمالية حيث يأتي افتتاح
المنشأة الجديدة تماشياً مع التعاون اإلستراتيجي
الشامل والتعاون المثمر القائم بين هيئة الصحة
بدبي و»مبادلة للرعاية الصحية».
جاء ذلك خالل زيارة معالي عبدالرحمن بن
محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع
وسعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة
الصحة في دبي ..أمس جناح «مبادلة للرعاية
الصحية» في معرض «الصحة العربي »2022
بمركز دبي التجاري العالمي حيث كان في
استقبالهما حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي
لشركة مبادلة للرعاية الصحية وعدد المسؤولين
وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة و»مبادلة
للرعاية الصحية».
وأعرب معالي عبد الرحمن العويس عن
ثقته بأن خطة شركة مبادلة للرعاية الصحية
الرامية لتوسيع مظلة مشاريعها الرائدة وتوفير
شبكة رعاية صحية متكاملة وعالمية الطراز
داخل الدولة تش ّكل دعماً لتحقيق األهداف
الوطنية المشتركة الرامية إلى رفع كفاءة
القطاع الصحي في دولة اإلمارات بما يعزز
تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة
في مجال الرعاية الصحية المبتكرة وتحقق
متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد دعم الوزارة للتعاون المتميز بين الجهات
الصحية ضمن رؤية مشتركة تستند إلى توجيهات
القيادة الحكيمة في الدولة بتوفير حلول متطورة
تلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية للرعاية
الصحية والتي ترتكز على نهج تكاملي وريادي

عبدالرحمن العويس وعوض الكتبي خالل الزيارة
يجمع الخبرات والكفاءات وسجل اإلنجازات
الذي يؤكد إمكانات المنظومة الصحية بهدف
تعزيز جودة حياة مجتمع اإلمارات وفق تطلعات
وثيقة مبادئ الخمسين.
كما اطلع معالي العويس على المشاريع
والمبادرات التي تشارك فيها شركة «مبادلة
للرعاية الصحية» في معرض الصحة العربي..
وثمن جهود الشركة في االرتقاء بخدمات
ّ
الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتبنّي الحلول
المبتكرة وتعزيز التعاون في القطاع الصحي
وبناء شراكات عالمية من أجل رفع مستوى
الخدمات السريرية وتقديم أفضل عناية صحية.
من جانبه قال عوض الكتبي إن المكانة
العالمية التي تحتلها دبي واإلمكانات الهائلة
التي تمتلكها ومناخ اإلستثمار المميز فيها هو ما
جعلها مدينة الفرص وجعلها الوجهة المفضلة
للمستثمرين وخاصة في القطاع الصحي الذي
يحتضن اليوم مجموعة رائدة من المستشفيات
والمراكز الطبية والعيادات الحكومية والخاصة .
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على تعزيز
شبكة الرعاية الصحية في إمارة دبي من
خالل تعاونها المثمر ودعمها المتواصل للقطاع
الصحي الخاص الذي تعده شريكاً لها في كل
ما تشهده دبي من تحوالت نوعية واستثنائية
تستهدف توفير نموذج صحي عالمي من

الطراز األول.
بدوره قال حسن النويس إن مشاريع التوسع
التي ستطلقها مبادلة للرعاية الصحية في
دبي تأتي ضمن خطط الشركة الهادفة إلى
تأسيس منشآت رعاية صحية متخصصة وعالمية
المستوى تستهدف تقديم خدمات طبية ذات
جودة عالمية لدعم القطاع الصحي في الدولة..
الفتاً إلى أن مبادلة للرعاية الصحية ستقوم
بتجهيز هذه المنشآت بدءاً بالمركز الجديد
المقرر افتتاحه هذا العام في دبي بالكوادر
الطبية والتمريضية والفنية المتميزة من جميع
المنشآت التابعة لها مثل مستشفى كليفالند
كلينك أبوظبي ومركز إمبريال كوليدج لندن
للسكري ومستشفى هليث بوينت والمختبر
المرجعي الوطني وغيرها.
يذكر أن مشاريع «مبادلة للرعاية الصحية»
في دبي ستبدأ بافتتاح منشأة طبية جديدة في
موقع استراتيجي في منطقة جميرا وسيتم من
خاللها توفير مجموعة واسعة من التخصصات
المطلوبة على يد أطباء وخبراء عالميين من
مراكز ومستشفيات «مبادلة للرعاية الصحية»
األخرى بما في ذلك «كليفالند كلينك أبوظبي»
و»مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري»
و»مستشفى هيلث بوينت» و»أمانة للرعاية
الصحية» وغيرها .وام

ضمن سلسلة «مستقبل الرعاية الصحية» التي تنظمها «صحة أبوظبي»

مشاركون محليون وعالميون« :كورونا» مثال ألهمية التعاون الدولي وتوحيد الجهود
أبوظبي  -الوطن
اســتضافت دائــرة الصحــة بأبوظبــي ضمن
سلسلة الجلســات النقاشية «مستقبل الرعاية
الصحيــة» التــي تنظمهــا علــى منصتهــا فــي
معــرض الصحــة العربــي  ،2022جلســتين
نقاشــيتين حــول «البحــث واالبتــكار فــي
علــوم الحيــاة» و»أهميــة التعــاون العالمــي
فــي مواجهــة األوبئــة» ،بمشــاركة متحدثيــن
محليين وعالميين ناقشــوا أبــرز المحاور ذات
الصلــة وتشــاركوا الرؤى والتجــارب والدروس
المســتفادة الهامــة.
واســتعراض خالل المشــاركون في الجلسة
األولــى تأثيــر «كوفيد »19على تســريع وتيرة
التجارب الســريرية والبحوث في علوم الحياة
والســبل المتاحــة أمــام الدولللمســاهمة فــي
الجهــود العالميــة المبذولــة فــي البحــوث
واالبتكار .وأدار الجلسة الصحفي نيك ويبستر،
مــن صحيفــة «ذا ناشــونال» ،بمشــاركة نخبة
مــن المتحدثيــن مــن عــدد مــن المؤسســات
والشــركات المحليــة والعالميــة المعروفة في
قطاع الصناعات الدوائية والطبية حول العالم.
وقالــت الدكتورة أســماء المناعــي ،المدير
التنفيــذي لمركز األبحــاث واالبتكار في دائرة
الصحــة بأبوظبي« :وضعــت الجائحة مختلف
بلــدان العالــم أمــام العديــد مــن التحديــات
والمتطلبــات ،األمــر الــذي تعلمنا منــه أهمية
توافر منظومة رعاية صحية قادرة على مواكبة
التطورات بسرعة وكفاءة عاليتين .ففي بداية
الجائحــة ،لــم يكن هنــاك دواء محدد لمرضى
«كوفيد ،»19ولم يكن هناك لقاح وكان علينا
وضــع الحلــول والمســاهمة فــي إيجــاد ســبل
ســريعة لتوفيــر األدويــة واللقاحــات وهــو مــا
عملنــا عليــه بالتعــاون مــع شــركائنا للخــروج
بنتائــج بحثيــة هامة فــي وقت قياســي».
وأضافــت المناعــي« :لقــد كنــا محظوظين
بعالقات التعاون المتميزة التي تجمعنا بكبرى
شراكات الصناعات الدوائية ،األمر الذي جعلنا
نمضــي دون أي حــدود للحفــاظ علــى صحــة

جانب من الفعالية
وســامة المجتمعــات من خــال العمــل جنباً
إلــى جنــب مــع الشــركاء واستكشــاف الحلول
واإلجــراءات المناســبة فــي كل مرحلــة مــن
مراحــل الجائحــة .واليــوم ،يســعدنا المضــي
فــي مواصلــة ترســيخ مكانة أبوظبــي كحاضنة
لالبتــكار فــي علوم الحيــاة فــي المنطقة».
ومــن جهتــه ،قــال حســام نظمــي ،مديــر
السياســات والشــؤون العامــة ،شــركة فايزرأن
اســترايتجيات البلــدان المختلفــة أثــرت علــى
تطويــر اللقــاح وتوافــره ،حيــث لــم يكــن
هنــاك فــي بدايــة الجائحــة رؤيــة واضحــة
عمــا يحــدث وكيفيــة التعامــل معــه والبنيــة
التحتيــة المتوافــرة ،وكيــف يمكنللجميــع
حــول العالــم الحصــول علــى اللقــاح وإعــداد
سالســل التوريــد ونقــل وتخزيــن اللقاحــات
يوميـاً ،مؤكــداً علــى أن التعــاون الذي شــهده
قطــاع الصناعــات الدوائيــة وتكاتــف جهودها
أســهم بشــكل محــوري فــي تطويــر اللقاحات
واألدويــة وإنقــاذ األرواح حول العالم .وأشــاد
نظمــي بالجهــود المبذولة في دولــة اإلمارات
وإســهاماتها فــي الجهــود العالميــة لمواجهــة
الجائحــة ،مشــيراً إلــى التعــاون الــذي جمــع
بيــن دائــرة الصحــة أبوظبــي وفايــرز لتعزيــز

إمكانات البحوث الســريرية وتطوير الكفاءات
الوطنيــة فــي إمــارة أبوظبيمــن خــال تطوير
برامــج تدريبيــة متخصصــة للمراحــل األوليــة
للتجــارب الســريرية وبرامــج خاصــة بتطويــر
العقاقيــر واألدويــة.
فيمــا أكــد أحمــد مجــدي ،رئيــس قســم
االتصــال والعالقــات الخارجيــة فــي دولــة
اإلمــارات العربية المتحدة فــي روش لألدوية
الشــرق األوســطأن الجائحــة هــي مثــال حــي
للتعاون وحشد الجهود معاً لمواجهة الجائحة،
حيــث أدت شــركة «روش» دوراً مهماً ولديها
ســجل حافــل فــي االبتــكار لمواجهــة األوبئــة
واألمــراض المعدية.
وأشــار مجــدي إلــى التعــاون مــع دائــرة
الصحــة بأبوظبــي للمضــي في إثراء مســتقبل
الرعايــة الصحيــة ودعم جهود تطوير المعايير
الخاصــة بإجــراء التجارب الســريرية للحصول
على «أدلة العالم الحقيقي» للحلول العالجية
الواعــدة ،وإجــراء األبحــاث العلميــة ذات
الصلــة ،والمســاهمة فــي إجراء تطوير شــامل
للتكنولوجيا الصحية وفقاً ألفضل الممارســات
العالمية ،باإلضافة إلى تسريع الوصول للحلول
العالجية والتشــخيصية المبتكرة.

«مدينة شخبوط الطبية» تواصل حملتها للتوعية بسرطان عنق الرحم
تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية حملة
شهر التوعية بسرطان عنق الرحم خالل يناير
الجاري بهدف تثقيف المجتمع حول المرض
وسبل الوقاية منه.
وتهدف حملة «قرارك بيدك اخضعي
للتطعيم والفحص» إلى تشجيع النساء على
المبادرة بالتطعيم والفحص ضد فيروس الورم
الحليمي البشري وتثقيف المجتمع حول أهمية
الوقاية من المرض.
واستضافت المدينة أنشطة للتوعية والتثقيف
تشمل استخدام منصاتها للتواصل االجتماعي
في تقديم النصائح واقتراح اإلجراءات
المناسبة لضمان سالمة صحة المرأة بجانب
عقد سلسلة من المحاضرات االفتراضية عبر
اإلنترنت بالشراكة مع االتحاد النسائي العام
أتاحت للجمهور فرصة للقاء أطباء مدينة
الشيخ شخبوط الطبية ومناقشة استفساراتهم
ومخاوفهم حول سرطان عنق الرحم ومعرفة
المزيد عن عوامل الخطر واألعراض المصاحبة
والعالجات المتاحة.
وقال الدكتور محيي الدين سعود استشاري
ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مدينة
الشيخ شخبوط الطبية« :يعتبر سرطان عنق
الرحم سبباً رئيسياً للوفاة بين النساء في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ورابع أسباب
الوفيات المتعلقة بالسرطان على مستوى العالم
ومن المتوقع زيادة معدالت الوفيات بشكل
أكبر خالل السنوات القادمة ومع ذلك هناك
حقيقة مهمة يجب مالحظتها وهي إمكانية
الوقاية من هذا النوع من السرطان ولهذا
يعد شهر التوعية بسرطان عنق الرحم فرصة
مهمة لتسليط الضوء على ضرورة التطعيم
ضد فيروس الورم الحليمي البشري والفحص
الدوري وغيرها من االستراتيجيات الوقائية».

محيي الدين سعود

راوية مبارك

وتنجم اإلصابة بسرطان عنق الرحم عن وجود
عدوى طويلة األمد بأنواع معينة من فيروس
الورم الحليمي « »HPVفي الجسم ويشمل
ذلك مجموعة من الفيروسات الشائعة للغاية
فهناك أكثر من  150نوعاً من فيروس الورم
الحليمي البشري إال أن ثالثة عشر نوعاً منها
فقط تسبب السرطان وتشمل األعراض المبكرة
لإلصابة بسرطان عنق الرحم نزيفاً غير طبيعي
أو ألماً أو شعوراً باالنزعاج في منطقة البطن.
وأضاف أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية
تتبنى نهجاً تعاونياً متعدد التخصصات في
رعاية مرضى السرطان بما يشمل سرطان عنق
الرحم ولديه فرق متعددة التخصصات من
األطباء في علم األورام وعلم األمراض وأمراض
النساء ذوي الخبرة المتميزة في تشخيص
وعالج سرطان عنق الرحم ويتمتعون بمهارات
عالية في الفحص والتطعيم ضد فيروس
الورم الحليمي البشري وتقنيات الجراحة
المتقدمة والعالج الكيميائي ويمكن عالج

سرطان عنق الرحم عند اكتشافه وتشخيصه
في مرحلة مبكرة والبدء بمعالجته على
الفور وهنا تكمن أهمية اتخاذ التدابير
الوقائية على محمل الجد ومبادرة المرأة
إلى الفحص المبكر لضمان صحتها وسالمتها.
بدورها قالت الدكتورة راوية مبارك
استشارية علم األمراض التشريحي في مدينة
الشيخ شخبوط الطبية« :يتسبب سرطان
عنق الرحم بتأثيره الشخصي العميق على
المرأة ولكن بالتأكيد يمكن الوقاية منه من
خالل الفحص المناسب وفي مدينة الشيخ
شخبوط الطبية نوفر تقييماً شامالً وعالجاً
متقدماً لسرطان عنق الرحم لدى النساء
والفتيات كما نشجع النساء وخاصة في
المرحلة العمرية بين  25و 65عاماً على
إجراء فحص عنق الرحم المنتظم كل ثالث
إلى خمس سنوات إضافة إلى اختبار فيروس
الورم الحليمي البشري في حال الحصول على
نتائج غير طبيعية لمسحة عنق الرحم» .وام
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

 -١علي حسن احمد الخريبي  -٢علي سالم عيسى عبيد الجالف إخطار دفع في
القضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004175ـ تجاري جزئي

إلى :المحكوم عليه١ :ـ علي حسن احمد الخريبي
العنوان :امارة الشارقة المجاز شارع الخان محل رقم  ٤ ،٣هاتف متحرك -٠٥٢٧٧٩٤٧٩٩
 ،٠٥٥١٠٧٨٨٩٢هاتف عمل -٢ ٠٦٥٥٤٩٧٩٩ :علي سالم عيسى عبيد الجالف
العنوان :امارة الشارقة المجاز شارع الخان محل رقم  ٤ ،٣هاتف متحرك -٠٥٢٧٧٩٤٧٩٩
 ،٠٥٥١٠٧٨٨٩٢هاتف عمل ٠٦٥٥٤٩٧٩٩ :حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة
عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ شركة ابوظبي الوطنية للمواد الغذائية ،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 ٧٥٢٩٣٫٠ :لذلك أنت مكلف بتنفيذ
ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل المدة « »١٥يوماً من تاريخ
إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار .وفي حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بالحضور
المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

CMY
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فقدان جواز سفر
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فقد جواز سفر باسم :محمد ناصر عطا اهلل فقد جواز سفر باسم :عوض اهلل حمد
خان ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز :حسن عوض اهلل ،جنسيته :السودان،
 ،HH9826022فالرجاء على من يجده ورقم الجواز ، P04137949 :فالرجاء على
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
CMY
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وزارة االقتصاد
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إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري :رو العقارية -شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة :مكتب  ،218مبنى ،كيوبس إلدارة
العقارات C126 .أبوظبي ،شرق  .11ق
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2342898 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده /اسيست بلس للمحاسبة وخدمات
التدقيق -شركة الشخص الواحد ذ م م ،كمصفي قانوني
للشركة بتاريخ 05/12/2021
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2122001872
تاريخ التعديل 25/01/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  45يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية
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إعالن
إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة بترولينك سيرفيسيس تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

شطب قيد فرع الشركة في إمارة أبوظبي «العنوان :شارع بقالة ابو احمد الظاهري

روزا لالستثمار والوكاالت التجارية

والمقيدة تحت رقم « »5278في سجل الشركات األجنبية رخصة رقم CN-1122537 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2386351 :قد تقدموا إلينا بطلب:

ليمتد  -أبوظبي «الجنسية :جزيرة مان» قد تقدمت بطلب
المرور -نادي الوحدة الرياضي الثقافي ،ص.ب»63297 :

في الوزارة.
وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة  2015في
شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم «»377
لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع
ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ
النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد
إدارة التسجيل التجاري
ص.ب 901 :أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:

الغاء إعالن سابق
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم تعلندائرةالتنمي ةاالقتصاديةبأ ن /السادة:

مطعم احمد العرب

 CN-3730608باالسم التجاري االستكانة لخدمات الطباعة

ب:
رخصةرقمCN-1025004 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة خالد سالم يسلم احمد
بن سميدع ٪١٠٠

إعالن

ومتابعة المعامالت ،بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة
الوضع كما كان عليه سابقاً.

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سالم يسلم احمد بن سميدع 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 أسبوع من تاريخ
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

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

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

فيترو للمطابخ المنزلية الجاهزة ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-3886038 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد جميل عبدالرحمن
حاج عارفض ٪٤٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة خلفان محمد راشد
محمد المنصورى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف محمد جميل عبدالرحمن
حاج عارفض
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف مريم خلفان محمد
راشد المنصورى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً 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  3652تاريخ 2022/01/26

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
االعتماد الراقي للصيانة العامة
رخصة رقم CN-2103066 :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  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

االجواء للصيانة العامة

تراثنا غير للتجارة العامة

مؤسسة الماسة للبن والمكسرات

ستراليزشن هاوس لمكافحة اآلفات

رخصة رقم CN-2102612 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2892476 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1122269 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3004807 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن
تعل ندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
تانيت لاللكترونيات
ب:
رخصةرقمCN-2987188 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عبداهلل بطى حمد
على الدرعى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سلطان صالح عوض
محسن الواحدى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مطعم اورانج سويت
ب:
رخصةرقمCN-1036797 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة جاسم محمد حسين
بحرى المرزوقى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ناصر محمد عبدالحى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :ايكيوكريتيف اليف الدارة الفعاليات لمالكها علي وأوالده
القابضة شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 777615 :العنوان :مكتب رقم  806ملك على خلفان راشد
المطوع الظاهرى -الصفوح االولى  -تيكوم
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري1273931 :
اسم المصفي :احمد الحوسني محاسبون ومراجعون قانونيون شركة الشخص
الواحد ش.ذ.م.م بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي
بأنه قد تم التأشير في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة
أعاله وبتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١ /١١ /٢٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١ /١١ /٢٨ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم  805ملك
يوسف محمد رسول محمد -بر دبي -برج خليفة
الهاتف 971 - 4 - 4341111 :الفاكس971 - 4 - 4341112 :

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :ايكيوكريتيف اليف الدارة الفعاليات لمالكها علي وأوالده
القابضة شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 777615 :العنوان :مكتب رقم  806ملك على خلفان راشد
المطوع الظاهرى -الصفوح االولى  -تيكوم
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري1273931 :
اسم المصفي :احمد الحوسني محاسبون ومراجعون قانونيون شركة الشخص
الواحد ش.ذ.م.م بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي
بأنه قد تم التأشير في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة
أعاله وبتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١ /١١ /٢٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١ /١١ /٢٨ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم  805ملك
يوسف محمد رسول محمد -بر دبي -برج خليفة
الهاتف 971 - 4 - 4341111 :الفاكس971 - 4 - 4341112 :

دائرة التنمية االقتصادية

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:

الهدف الذهبي العقارية

رينبو لبيع مواد البناء

رخصة رقم CN-2179040 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2989586 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى
رقم  CHCFICICPL2022 /0000204امر أداء
الى المدعي عليه :الماس لخدمات المطابع
نعلمكم بأن المدعى مطبعة البوني ويمثلها مديرها السيد /بابو فارجيس
االمارات العربية المتحدة  /الجنسية
قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة وصدر بحقكم الحكم االتي:
الحكم أنه بتاريخ2022/01/09 :
بعد االطالع على االوراق
نأمر بإلزام المقدم ضدها بأن تؤدي للطالب مبلغ  90461درهم (تسعون
الف وأبعمائة وواحد وستون درهم) والفائدة  %5من تاريخ رفع الدعوى
وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف
حرر بتاريخ2022/01/21 :

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن أمر أداء بالنشر
في الدعوى رقم  ٧٤٢٢/٢٠٢١/٦٠أمر أداء

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة باصدار االمر بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٢٥٨٫٨٥٠
درهم والفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المدعي :شركة احمد يوسف وحسن عبداهلل للتجارة عنوانه :االمارات ،إمارة دبي،
القوز الصناعية االولى ،دبي ،شارع القوز الصناعية ،مبنى مستودع رقم  ،٣شقة
مستودع رقم  ،٣حكومة دبي دائرة العقارات ويمثله :اسماعيل حسن علي محمد
الجعبي المطلوب إعالنه١ :ـ رويال واي لخدمات ادارة المنشات ش.ذ.م.م -صفته:
مدعى عليه موضوع اإلعالن :طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي
االبتدائية بتاريخ  ٢٠٢١/١١/٢٤نأمر في مادة تجارية :اوال :بانفاذ العقد التجاري
المبرم بين طرفي التداعي .ثانيا :بالزام المعروض ضدها ان تؤدي للطالبة مبلغا
وقدره  ٢٥٨٫٨٥٠٫٠٠درهم «مائتان وثمانية وخمسون الف درهم وثمان مائة
وخمسون درهم اماراتي» مضافا اليه فائدة قانونية بسيطة قدرها  ٪٥اعتبارا من
تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام ،والزمت المعروض ضدها بالمصاريف.
ولكم الحق في استئناف االمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

CMY

العدد ( )٣٦٥٢األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م
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العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
كافتيريا مانجو السي
ب:
رخص ةرقمCN-2735624 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سيف محمد خميس
حارب النعيمى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سلطان خليفه سالم
صالح الغيثى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً 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  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن
إعالن
إعالن
السادة:
تعلندائرةالتنمي ةاالقتصاديةبأ ن /
تعلندائرةالتنميةاالقتصادي ةبأ ن /السادة:
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
دبليو اف سي القابضة -شركة الشخص الواحد ذ م م
المثالى لتعهدات النجاره
ب:
رخصةرقمCN-3664924 :قدتقدمواإلينابطل 
باسفيك ميدل ايست برودكتس تريدينغ ذ.م.م
تعديل مدير /إضافة كايد على درويش خرما
رخص ةرقمCN-1031664 :قدتقدمواإلينابطل 
ب:
ب :رخص ةرقمCN-2947287 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة زد ام اس هولدينج ذ.م.م
ZMS HOLDING L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة بدر حمود عبداهلل تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة جمعه على ربيع
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة اي اس جي كابيتال القابضة ذ.م.م
E S G CAPITAL HOLDING L.L.C
حمد الجنيبى ٪١٠٠
على الحوسنى ٪٥١
تعديل مدير /حذف سيد بصر شعيب سيد شعيب
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف اي اتش سي ديجيتال القابضة ذ.م.م
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف حمود عبداهلل حمد تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف الدنيا لتمثيل الشركات
IHC DIGITAL HOLDING L.L.C
الجنيبى
يوسف
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  nullxnullإلى 1x1
AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES
تعديل شكل قانوني /من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات مسؤولية فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
محدودة
تعديل إسم تجاري من /دبليو اف سي القابضة -شركة الشخص الواحد ذ م م مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
W F C HOLDING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
إلى /دبليو اف سي القابضة ذ.م.م
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
W F C HOLDING L.L.C
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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إعالن

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مخبز ذا ستوف ذ.م.م
ب:
رخص ةرقمCN-3873107 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة تي يو مانيجمينت ذ م م
T U MANAGEMENT LLC
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة دونجاى لى ٪٤٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ميشال رجا حاويال
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف خليل محمد حسين
على الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف جورج حاويال
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
محل السفينة الغراض شداد البوش
ب:
رخصةرقمCN-1026946 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد صديق محمد دين «»٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف محمد دين مير خان
تعديل وكيل خدمات /حذف سعيد مسلم سعيد محسن المنهالى
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /محل السفينة الغراض شداد البوش
AL SAFINA CAMEL SEATER ACCESSORIES SHOP
إلى /محل السفينة الغراض شداد البوش -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL SAFINA CAMEL SEATER ACCESSORIES SHOPSOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً 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
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إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
رقم  2/2021/240ـ تنفيذ احكام المركز المالي

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم  229موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر
من محكمة مركز دبي المالي في الدعوى رقم  CFI-051 -2020بسداد المبلغ
المنفذ به وقدره  5176204,09درهم شامال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ ديركو اسوشيتس انكوربوريتد
عنوانه إمارة دبي ـ مركز دبي المالي العالمي ـ مبنى رقم  4ـ الطابق السادس ـ
مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة رقم مكاني2672589734 :
المطلوب إعالنه أسد كيخا عنوانه :إمارة دبي ـ ديره ـ الراس ـ شارع الرشيد ـ
مقابل شركة ليفكو التجارية محل رقم  3+2هاتف رقم  02260646متحرك رقم:
 0502260646رقم مكاني 2829095590 :ايميلkikha@emerates.net.ae- :
asadkikha@gmail.com -0502260646 asadkikha@gmail.com
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق  2022/02/09الساعة  05:00م وفي
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه ادناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع (شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.wmiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين ال يقل
عن  %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع
التقدم بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي
المواعيد المبينة بالمادة  301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص
غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم
المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل
الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات
ارض وما عليها من بناء ـ المنطقة :راس الخور الصناعية االولى ـ رقم االرض 65 :ـ
رقم البلدية 612 – 186 :ـ المساحة 7432,24 :متر مربع ـ القيمة 15999977 :درهم
مالحظات  - 1يدفع المبلغ فورا

فقدان جواز سفر

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم 156
موضوع الدعوى الزام المدعي عليها بسداد مبلغ  181472,60والفائدة القانونية
 %12من تاريخ اإلستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماه
المدعى شركة اترنيت الخليج الصناعية المحدوده ذ م م
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ منطقة برج خليفة ـ منطقة الخليج التجاري
ـ المنارة تاور ـ الطابق رقم  33ـ مكتب رقم 3304
المطلوب إعالنهما  1ـ انيل مودايل ايبن صفته :مدعى عليه
 – 2هيل اند فورت لتجميل الحدائق ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/10/19
بمثابة الحضوري أوال بإلزام المدعى عليها االولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 181,472,60مائة واحد وثمانون الفا و أربعمائة واثنان وسبعون درهما وستون فلسا
ثانيا :بإلزام المدعي عليه الثاني ان يتضامن مع المدعى عليها االولى في أداء مبلغ
وقدره  124,747مائة واربعة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة واربعون درهما
من جملة المحكوم به في البند أوال
ثالثا :بإلزام المدعى عليهما ان يؤديا الفائدة القانونية بواقع  %5سنويا على المبالغ
المحكوم بها كل فيما يخصه ـ من  2021/8/30وحتى تمام السداد والزمتهما الرسوم
والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
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انذار عدلي بالنشر رقم 2022/297

المنذر :بنك صادرات ايران ـ فرع

المنذر اليها  :روينا كليوفي تان ـ فلبينية الجنسية
الموضوع :ينبه المنذر المنذر اليها ويكلفها بسداد مبلغ 41,000
عن قيمة الشيك المحرر من المنذر اليها للمنذر خالل مدة أقصاها
خمسة أيام من تاريخ استالمك هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر إلى
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمه إللزامك بالسداد مع تحميلك
الفائدة القانونية وكافة الرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

CMY
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فقد جواز سفر باسم :جيوجيو بت اوتون
بيته ،جنسيته :اندونيسيا ،ورقم الجواز:
 ، C6910572فالرجاء على من يجده تسليمه
ألقرب مركز شرطة.
فقدان شهادات أسهم
العدد  3652تاريخ 2022/01/26

فقد السيد /حسين محمد عبداهلل شهادتي اسهم صادرة
من شركة اتصاالت تحمل االرقام التالية:
 - 1شهادة رقم  119488عدد األسهم  278سهم
 - 2شهادة رقم  108849عدد األسهم  4أسهم
الرجاء ممن يجدهم االتصال على رقم 0506621282
أو إعادتهم الى شركة اتصاالت المبنى الرئيسي الطابق
 15مشكوراً.
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اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  3446/2021/16ـ تجاري جزئي
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إخطار عدلي رقم 2022 / 1048
مطالبة بمبلغ  ، 51811المنذر  /بنك دبي االسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات
القانونية بتوثيق رقم  246077/1/2018ويمثله  /زكي علي زكي عبد الحميد 2019/1/113368
العنوان :امارة دبي ـ ديرة ـ شارع بورسعيد ـ بناية بنك دبي االسالمي ـ هاتف رقم584920704 :
ورقم الفاكس 04/8194294 :ص.ب 1080 :دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات
القانونية الكائن بالشارقة ـ قصباء ـ شارع كورنيش الخان ـ بناية برج الهند ـ الطابق  11مكتب
رقم  1113&1112تليفون 06/5505677 :فاكس 06/7855057 :متحرك  050/2231224البريد
الكتروني info@truwstdc.ae :بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية
المنذر اليه :محمد فتحي مصطفى ابراهيم
العنوان االمارات ـ ابوظبي ـ السالم ـ بناية Al Saheel Printing
شقة  501هاتف 0544421323 :حيث أنه بتاريخ  21.09.2019تم التوقيع فيما بين المنذر
والمنذر اليه عقد تمويل لصالح المنذر اليه قرض تمويل السيارة

اللوحة
13/24876

اإلمارة
أبوظبي

صنف اللوحة
السيارة
كيا ريو -أبيض  2019خصوصي

بمبلغ  56595درهم على ان يتم سداد عقد التمويل شامال مبلغ الفائدة المتفق عليها على
اقساط بواقع مبلغ  1102درهم شهريا ولمدة  60شهرا ـ وذلك بإجمالي مبلغ  66149وحيث
قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل إال أن المنذر اليه لم يقم
بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره  51811حتى تاريخه
وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق بعد ذلك
التاريخ وعليه فإن المنذر يخطر المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره
 51811درهم وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن وإال سيضطر المنذر التخاذ
كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه وذلك بما فيها إجراءات الحجز والبيع والتنفيذ
العيني والجبري وكافة اجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية ،
مع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد
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إعالن أمر أداء بالنشر
في الدعوى رقم  ٧٠١٥/٢٠٢١/٦٠أمر أداء

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة باصدار االمر بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٧٤٥٣
درهم ،والزام المدعى عليها بالفائدة القانونية  ٪١٢من تاريخ استحقاق الشيك
وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف.
المدعي :شركة احمد يوسف وحسن عبداهلل لتجارة مواد البناء
عنوانه :إمارة دبي ،بردبي ،الخليج التجاري ،شارع مراسي درايف باي سكوير،
بناية  ،١١مكتب رقم  ،٢٠٦فاكس ،٠٤٤٥١٨٤٠٩ :هاتف  ،٠٤٤٥١٨٢٠٩جوال:
 ،٠٥٠٦٥٠٣٣٥٣مكاني ٢٦٦٤٢٨٦٥٦٣
ويمثله :اسماعيل حسن علي محمد الجعبي
المطلوب إعالنه١ :ـ ادرويت للمقاوالت ش.ذ.م.م -صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 ٢٠٢١/١١/٠٢بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  ١٧٤٥٣درهم
«سبعة عشر الفا واربعمائة وثالثة وخمسون درهما» والفائدة  ٪٥من تاريخ
استحقاق كل شيك على حدا وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ الف
درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه المحكمة ان
طلب شمول االمر بالنفاذ المعجل المبرر له لذا قضت برفضه .ولكم الحق في
استئناف االمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
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إعالن

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:

تعلندائرةالتنميةاالقتصادي ةبأ ن /السادة:

بيغ ترى للصيانة العامه والتنظيف

جسكو للنقليات العامة

ب:
رخص ةرقمCN-3897474 :قدتقدمواإلينابطل 

ب:
رخصةرقمCN-2952799 :قدتقدمواإلينابطل 

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة امنه كريم البلوشى ٪١٠٠

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عبداهلل سعيد حميد محمد

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف هيثم عصام حسين
الحبشى الهاشمى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

المنصورى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ابراهيم سيف كرم على البلوشى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً 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  3652تاريخ 2022/01/26

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن

إعالن

تعل ندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
اليف وايد للنجارة المسلحة
ب:
رخصةرقمCN-1278896 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة موسى عيسى داود ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف احمد محمد مكتوم راشد المزروعي
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /اليف وايد للنجارة المسلحة
LIFE WIDE ENFORCED CARPENTRY
إلى /ابطال الديجتال للصيانة العامة -شركة الشخص الواحد ذ م م
ABTAL AL DIGITAL FOR GENERAL MAINTENANCESOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط /إضافة صيانة المباني «»4329901
تعديل نشاط /حذف أعمال النجارة المسلحة «»4390004
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
نوبل لتأجير السيارات ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1004154 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حافظ ابرار احمد من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء /حافظ ابرار احمد من  ٪٤٩إلى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف حمود حمدان محمد القبيسى
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /نوبل لتأجير السيارات ذ.م.م
NOBLE RENT A CAR L.L.C
إلى /نوبل لتأجير السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
NOBLE RENT A CAR- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
ريجيونس للمواد العازلة والتنظيف ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1144324 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة جالى مينارا بابو ٪٤٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف راميا ماميدى رادهاكريشنا جيلى
تعديل إسم تجاري من /ريجيونس للمواد العازلة والتنظيف ذ.م.م
REGIONS WATERPROOFING & CLEANING L.L.C
إلى /ريجيونس للمواد العازلة وللمقاوالت العامة ذ.م.م

إعالن

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

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مؤسسة نهر دجله للنقليات العامة
ب:
رخصةرقمCN-1126323 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل رأس المال /من  0إلى 100000
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  3x1إلى 1x1
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة نهر دجله للنقليات العامة
NAHAR DAJLAH GENERAL TRANSPORT EST
إلى /نهر دجله للنقليات العامة -شركة الشخص الواحد ذ م م
NAHAR DAJALA GENERAL TRANSPORT - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً 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

REGIONS WATERPROOFING & GENERAL CONTRACTING L.L.C

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
في التنفيذ رقم  ٨٥٧٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١ / ٣٨٤٢أمر أداء،
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٣١٣٣٤٠درهم شامال للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ :فهد عبدالعزيز محمد جناحي
عنوانه :االمارات العربية المتحدة ،إمارة دبي ،بر دبي ،الخليج التجاري
باي اسكوير ،بناية رقم  ١١مكتب  ٢٠٦المطلوب إعالنه١ :ـ شمير
بوتيافيتيل مانجيل -صفته :منفذ ضده موضوع االعالن :قد أقام عليك
الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره
 ٣١٣٣٤٠الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة ،وعليه فإن المحكمة ستباشر
اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل
 ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIREA2022 /0000066ـ مدني جزئي
الى :المحكوم عليه :شركة الكو للخدمات المالحية ذ م م ـ سيد اعجاز
حسن سيد ممتاز حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك
لصالح المدعي المنفذ موال خان دوشات خان  ,الجنسية باكستاني 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 والمصاريف157938,0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله
خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد ( )٣٦٥٢األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  63/2022/38ـ تجاري مصارف جزئي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  84/2022/16ـ تجاري جزئي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية رقم 402
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ
وقدره  5,912,979,72درهم خمسة ماليين وتسعمائة واثنى عشرة الفا وتسعمائة وتسعة
وسبعون درهما واثنان وسبعون فلسا باإلضافة الى الفائدة بواقع  %9من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المدعى بنك ابوظبي التجاري ـ المستحوذ على محفظة الرهن العقاري من شركة ابوظبي
للتمويل ش م خ عنوانه إمارة دبي ديرة بورسعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس
مكتب  606هاتف 042525270 :فاكس042525273 :
بريد  info@arnhadvocates.com :رقم مكاني3143194981 :
المطلوب إعالنهما  – 1دوجالس وولفانج دوجالس صفته :مدعى عليه  – 2نعومي دوجالس
صفته :مدعى عليه موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليهم
بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره  5,912,979,72درهم خمسة
ماليين وتسعمائة واثنى عشرة الفا و تسعمائة وتسعة وسبعون درهما واثنان وسبعون فلسا
باإلضافة إلى الفائدة بواقع  %9من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022/01/31الساعة 09:00
صباحا 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.

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 859
موضوع الدعوى فسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في  2017/07/09بين المدعي والمدعي
عليهما وبإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره  42,000دوالر (اثنان وأربعون
الف دوالر) بما يعادل ( 154,140مائة و اربعة و خمسون الف ومائة وأربعون درهم) والفائدة
القانونية بواقع  %10من تاريخ توقيع االتفاقية في  2017/7/9وحتى تمام السداد والرسوم
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المدعى جيفري سكوت تومبكينز عنوانه اإلمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ منطقة الخليج
التجاري ـ شارع االصايل ـ البي سكوير ـبناية رقم  06ـ مكتب  201ـ هاتف رقم 045693370
ـ متحرك رقم  0567696151ـ مكاني رقم  2667586607ويمثله عبدالعزيز محمد عبدالغني
علي الخميري آل علي المطلوب إعالنه  – 1شاينيز بزنس هاب دي دبليو سي ش.ذ.م.م
صفته :مدعى عليه موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها فسخ اتفاقية البيع
والشراء المؤرخة في  2017/07/09بين المدعي والمدعي عليهما وبإلزام المدعي عليهما
بالتضامن بسداد مبلغ وقدره  42,000دوالر (اثنان وأربعون الف دوالر) بما يعادل 154,140
مائة وأربعة وخمسون الف ومائة وأربعون درهم) والفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ
توقيع االتفاقية في  2017/7/9وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022/01/31الساعة  09:00صباحا في قاعة التقاضي
ضدكم ويقتضى حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية الثانية عشر بقاعة التقاضي عن بعد
التي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني ـ خدماتنا االلكترونية العامة ـ
جداول جلسات القضايا لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك
من مذكرات أومستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26
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اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  3377/2020/16ـ تجاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  8816/2021/207تنفيذ تجاري

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الخامسة رقم 15
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 50,270,64
درهم والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ
المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
المدعى موارد للتمويل
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا األولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ
مبنى بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ جوار كارفور
المطلوب إعالنه  1ـ وليد سيد ابراهيم نصر صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
2020/11/22
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ  50270,64درهم
وفوائده بواقع  %٩من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمته
المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/2925تجاري
جزئي ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 22,852درهم) شام ًال للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ االشبال لتأجير السيارات
عنوانه :االمارات ـ إمارة عجمان ـ الراشدية ـ عجمان ـ شاعر بدر ـ مبنى
محل رقم  7ـ مقابل حديقة السيدات
المطلوب إعالنه  -1:امام الدين عبدالعزيز صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  22852درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  9853/2021/207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  2127/2021/208تنفيذ مدني

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045736
يرجى العلم انه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن
الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه
من الطرف االول :عزيزه ابراهيم سلمان الجنسية  :االمارات
الى الطرف الثاني :راجيش باوليان الجنسية :الهند
باالسم التجاري (استرورلد للخدمات الفنية) رخصة صادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم  13429والمسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على
التنازل بعد انقضاء  14يوما من تاريخ هذا االعالن.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية ـ محكمة
التنفيذ المدنية ـ عمار مصطفى حسين اخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCILABS2021 /0002659ـ عمالي

المنظورة في أوامر األداء و إنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ
 400000درهم والرسوم والمصاريف مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ
استحقاق الشيك وحتى السداد
المدعى اكرم ابراهيم حسن محمد عنوانه االمارات ,امارة الشارقة,
منطقة المجاز  ,3شارع كورنيش البحيرة ,برج الدانة ,شقة رقم 701
ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد
المطلوب إعالنهما  1ـ الدليل الذهبي للدعاية واالعالن ش.ذ.م.م صفته:
مدعى عليه
 – 2غرام احمد ظاهر عالونه صفته :مدعى عليه موضوع اإلعالن :طلب
استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/05/20
بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ  400000درهم (اربعمائة
الف درهم) والفوائد القانونية بواقع  %5سنويا من تاريخ استحقاق الشيك
وحتى السداد التام مع الزامهما بالرسوم والمصروفات ولكم الحق في
استئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة
التنفيذ المدنية ـ سعد مفتاح الحاج مفتاح العبيدلي إخطار دفع
في القضية رقم  CHCEXCIPOR2022 /0000112ـ تجاري جزئي

الى :المحكوم عليه :عمار مصطفى حسين
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ القنديل للعقارات 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 والمصاريف48649 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )15يوماً 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

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ شركة
العلم المضئ للتجارة العامة ويمثلها مالكها  /عبداهلل عبدالرحمن محمد السيد
الهاشمي اخطار دفع في القضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0005010ـ مدني «جزئي»

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  4003/2020تجاري
جزئي ,بسداد المبالغ الموضحه في الجداول وبتنفيذ الحكم وفق منطوقه
شامال الرسوم والمصاريف طالب التنفيذ شركة الفواكه اللبناية ذ.م.م
عنوانه :إمارة دبي ديره ـ شارع الشيخ محمد بن زايد ـ مخرج  52ـ رأس
الخور ـ سيح شعيب بناية عبدالرحمن الريس ـ ملك مصبح أحمد درويش
بالقيزي ـ الطابق االرضي ـ مكتب رقم  113ـ مكاني3290693340 :
المطلوب إعالنهم  -1:نجمة المطينة لتجارة المالبس الجاهزة ذ م م
صفته :منفذ ضده  – 2راجيش شريات دامودا رام صفته :منفذ ضده
 – 3سوبر ماركت دريم مارت ش.ذ.م.م فرع صفته :منفذ ضده
 – 4سوبرماركت دريم مارت ذ.م.م منفذ ضده موضوع اإلعالن  :قد
أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره  41699,44درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
باإلضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر
االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل
 15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم 227
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021//1687مدني جزئي,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 3412,5درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ صالون كولور كود للسيدات
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة البرشاء ـ شارع حدائق االمارات  , 2بناء
مابل  , 1الطابق االرضي  ,محل رقم  3رقم مكاني1889871416 :
المطلوب إعالنه  -1:فاطمة عبداهلل محمود حميدان حماد بصفتها الشخصية و
بصفتها المالك السابق لصالون كولور كود للسيدات صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  3412,5درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
باالضافة الى بالزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة نوع نيسان خصوصي لون
ابيض والتي تحمل اللوحة رقم  p36679دبي من اسم المدعى الى اسمها والزامها
بكافة المبالغ المستحقة على السيارة للهيئات الحكومية حتى تاريخ نقل الملكية
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام
بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  9902/2021/207تنفيذ تجاري

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  686/2021/60ـ امر أداء

الى :المحكوم عليه :سعد مفتاح الحاج مفتاح العبيدلي
العنوان :إمارة الشارقة القصباء شارع القصباء بناية مروان شقة  1302ص ب 3458
هاتف  050434248بريد الكترونيsaad1@hotmail.com :
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك دبي التجاري ش.م.ع  ،في القضية المشار إليها أعاله
ويما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ,ودفع الرسم
المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي :المجموع الكلي شامالً
الرسوم والمصاريف ٢٧٩٦٥٤٫٠ :لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي
المشار اليه أعاله خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار وفي
حالة تخلفك (م) عن ذلك فأنت (م) مكلف(ين) بحضور جلسة يوم ـ الموافق ـ
الساعة ـ أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة
ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

الى :المحكوم عليه :شركة العلم المضئ للتجارة العامة ويمثلها مالكها  /عبداهلل
عبدالرحمن محمد السيد الهاشمي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
شركة دبي اإلسالمية للتأمين ـ واعادة التأمين (أمان) ش.م.ع 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 759499 :درهم باالضافة الى الفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ  2019/06/26حتى تمام السداد
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل()15
يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري
المقررة قانوناً.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  80/2021/38ـ تجاري مصارف جزئي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

محكمة التنفيذ المدنية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIREA2021 /0004898مدني«جزئي»

الى المدعي عليه :احمد جمال محمد يس اغواني

مجهول محل اإلقامة :عجمان عمارة مصرف االمارات االسالمي رقم
مكاني 4657409549
انت مكلف بالحضور بجلسة  2022/01/27امام مكتب ادارة الدعوى
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم  )6شخصياً او 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
اعاله ـ بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  4626/2021امر
أداء تجاري ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 378,743,46درهم) شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة سيف مكس للخرسانة الجاهزة ذ م م
عنوانه :االمارات ـ إمارة الشارقة ـ الحمرية غرب ـ الشارقة
المطلوب إعالنهما  -1:سرينيفاس باداال باداال موثييم صفته :منفذ ضده
 – 2شركة كاليمكس للتجارة العامة ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  378743,46درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية رقم 249
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ  206,584,49درهم (مائتان
وسته الف خمسمائة اربعه وثمانون درهم تسعه واربعون فلس) والفائدة القانونية
 %12سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بال كفالة إلزام المدعي عليه بتعويض المدعى عليه بتعويض المدعى بمبلغ
 10,000درهم عما أصاب المدعية من أضرار مادية ناتجة عن التأخير في تنفيذ
التزام المدعي عليه المدعي بنك دبي التجاري ش.م.ع عنوانه اإلمارات ـ إمارة رأس
الخيمة ـ دفان رأس الخيمة ـ رأس الخيمه ويمثله سالم احمد سالم الكيت العلي
المطلوب إعالنه  – 1عبدالعزيز فهد سعيد خليفه الجديد صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021//12/22
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /بنك دبي التجاري ش.م.ع بإلزام المدعي عليه
مبلغ  171,186,71درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وألزمته من الرسوم والمصاريف ومبلغ  500درهم أتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اسم الشركة :بروالين لتجارة الكتب ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 864159 :العنوان :مكتب رقم  ٤٤٠١إلى  ٤٤٠٤ملك ايه
اتش كيه ،بردبي ،المركز التجاري االول ،استدامه B
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1467520 :
اسم المصفي :الجيرودي للتدقيق والمحاسبة
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠١/٢٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠١/٢٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٢٠٤ملك عبداهلل الشعالي -ديرة -هور العنز
الهاتف ٩٧١-٤-٢٣٨٩٧٢١ :الفاكس٩٧١-٤-٢٣٨٩٧٢٢ :

دائرة التنمية االقتصادية

دائرة التنمية االقتصادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 9666/2021/207تنفيذ تجاري

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022 /1093

المنذر :فيصل منير مالك احمد ـ باكستاني الجنسية

إلى المنفذ ضدها شركة تيرازو دبي (ذ.م.م) مجهول محل اإلقامة

المنذر اليه :مجيد خان راشد خان راشد خان خليل خان ـ هندي

بما أن الطالب التنفيذ

الجنسية

ستايرو لصناعة المواد العازلة ذ.م.م

الموضوع  :يخطر المنذر /المنذر اليه بسداد قيمة إقرار المديونية

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع

بقيمة  100,000درهم والفائدة القانونية بقيمة  %12من تاريخ

المبلغ المنفذ به وقدره  152227,92درهم الى طالب التنفيذ أو

استحقاق المبلغ والرسوم والمصاريف موضوع هذا اإلنذار والمبين

خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية

عالية وذلك خمسة أيام من تاريخ هذا اإلنذار واال سيضطر التخاذ

بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من

اإلجراءات القانونية قبلكم فور انتهاء هذه المده مع حفظ كافة

تاريخ نشر هذا االعالن .

الحقوق االخرى للمنذر

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية
مكتب إدارة الدعوى

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور أمام مكتب
ادارة الدعوى في االستئناف رقم2021/2006 :

بناء على طلب المستأنف :راميش ليال راماني

المستأنف ضده:فاسوديف نارسينجداس الجنسية :الهند
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم  1بمحكمة
استئناف الشارقة شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد وتقديم مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك في يوم
الخميس الموافق  2022/1/27في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ
بوصفك مستأنف ضده.

مدير الدعوى

إشعار تصفية

الكاتب العدل

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

شركة /فرنت الين برفورمانس م م ح
«رقم الرخصة  »١٣٢٤مرخصة بواسطة سلطة واحة دبي للسليكون،
العنوان ،DSO-HQ-B7 -704 :واحة دبي للسليكون ،دبي ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ترغب في االعالن عن قرارها باغالق
وحل الشركة وذلك بناء على قرار مجلس االدارة باالجتماع الذي
انعقد بتاريخ  ١٣أكتوبر  ،٢٠٢١وبناء عليه أي مطالبات مالية لدى
أي شركة تجاه الشركة المذكورة اعاله عليها ابداء المطالبة مع
تقديم المستندات خالل مدة اقصاه  ١٥يوما من تاريخ هذا االعالن
عن طريق البريد أو االتصال على:
جاكسا محاسبون قانونيون صندوق بريد ٩٢٣٦٣ :دبي
رقم هاتف٠٤٢٢٠٧٣٥٥ :
أو ايميلjiby@jaxaauditors.com :
علما بان اي مطالبات يتم استالمها بعد فترة  ١٥يوم من تاريخ
االعالن لن تؤخذ بعين االعتبار.

إعالن أمر أداء بالنشر
في الدعوى رقم  ٧٣٠٨/٢٠٢١/٦٠أمر أداء

اسم الشركة :بروالين لتجارة الكتب ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 864159 :العنوان :مكتب رقم  ٤٤٠١إلى  ٤٤٠٤ملك ايه
اتش كيه ،بردبي ،المركز التجاري االول ،استدامه B
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1467520 :
اسم المصفي :الجيرودي للتدقيق والمحاسبة
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠١/٢٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠١/٢٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٢٠٤ملك عبداهلل الشعالي -ديرة -هور العنز
الهاتف ٩٧١-٤-٢٣٨٩٧٢١ :الفاكس٩٧١-٤-٢٣٨٩٧٢٢ :

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  83/2022/207تنفيذ تجاري

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المطلوب ضدهم بالتضامن والتكافل بان يؤدوا للطالبة مبلغ
وقدره « »١٠١٫٤٧٠درهم «مائة وواحد الف واربعمائة وسبعون درهم فقط الغير» مع
الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع  ٪٩من تاريخ استحقاق الشيكات وحتى السداد التام،
الزام المطلوب ضدهم الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ
المعجل بالكفالة المدعي :رابيد اند اكسكيوست للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الصفا االولى ،دبي ،شارع الشيخ زايد ،مبنى بناية ام اس ام،
شقة R04&R03
ويمثله :علي اسماعيل ابراهيم الجرمن
المطلوب إعالنه١ :ـ رشيا بانو سراج الدين -صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠
بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ  ١٠١٫٤٧٠درهم «مائة وواحد الف
واربعمائة وسبعون درهم» والفائدة القانونية  ٪٥على مبلغ كل شيك من تاريخ استحقاقه
المبين به وحتى تمام السداد ،والزمتهما بالتضامن في المصاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل
اتعاب المحاماة وامرت بالنفاذ المعجل بال كفالة .ولكم الحق في استئناف االمر خالل  ١٥يوم
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/805استئناف امر أداء ,بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره ( 23535درهم) شام ًال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ إكسيومي شين عنوانه :اإلمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة الخليج التجاري ـ شارع
االبراج برج  014مقابل يوبورا واكاديمية هيونداى للتدريب
المطلوب إعالنهم  -1:محمود مجدي عطا الجويلى بصفته :من ورثة المتوفي /مجدي عطا
محمود الجويلي )(ابن) وورثة  /المتوفية كاميليا أمام محمد (حفيده ـ وورثة  /المتوفية صفاء
محمود فؤاد (ابن (صفته منفذ ضده  – 2مديحة عطا محمود جويلى ـ بصفته من ورثة /
المتوفية كاميليا أمام محمد ابنه صفته :منفذ ضده  – 3بسنت مجدي عطا جويلى بصفتها من
ورثة المتوفي /مجدي عطا محمود جويلى «ابنه»  -وورثة المتوفية كاميليا أمام محمد «حفيده
وورثة /المتوفية صفاء محمود فؤاد (ابنه) صفته :منفذ ضده  – 4امنيه مجدي عطا الجويلى
بصفتها من و رثة المتوفي /مجدي عطا محمود الجويلي (ابنه) وورثة /المتوفية كاميليا أمام
محمد (حفيدة وورثة المتوفية صفاء محمود فؤاد (ابنه) صفته :منفذ ضده موضوع اإلعالن :قد
أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 23535
درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  10007/2021/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  6557/2021امر أداء,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 66170درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ ايمن على حسن على
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ هور العنز ـ ديره ـ شارع ابوهيل ـ مبنى
بناية الكمالي ـ شقة طابق  2شقة  215ـ بالقرب من المستشفى الكندي
التخصصي رقم مكاني3372696697 :
المطلوب إعالنه  -1:مهند حسن محمد أبوعدس صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  66170درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة شاملة لرسوم المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  59/2022/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  5697/2021امر أداء,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 19,558درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ الصناع لتجارة المواد الغذائية لصاحبها /محمود مصطفى صناع
عنوانه :امارة الشارقة ـ الصناعية رقم  13ـ شارع الصناعية الثاني ـ شبرة
رقم  11ـ ملك محمد عبدالرحمن البحر ـ بالقرب من دوار الكاتربلر
هاتف 0551500447 :ـ  0554060326فاكس 067443383 :المطلوب إعالنه
 -1:محمد عمر الشيخ عمر صفته :منفذ ضده موضوع اإلعالن  :قد أقام
عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به
وقدره  19558درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه فان
المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار
المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

CMY
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اﻗﺘﺼﺎد
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  / SHCFICIPOR2021 /0010200تجاري «جزئي»

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم
 ، SHCFICIPOR2021 /0008140تجاري «جزئي»

الى المدعي عليه :صيدلية سحر ذ م م
مجهول محل اإلقامة :الشارقة الند القاسمية خلف شارع القاسمية بالقرب من بنك
دبي التجاري وبالقرب من الديوان االميري محل رقم  5ملك سلطان أحمد محمد
الخادم ص.ب 81846 :الشارقة هاتف رقم 065759995
هاتف متحرك 0502014682 :نعلمكم أن المدعية فارما ايتكس ميدكال سبالي
ش.ذ.م.م قد أقامت الدعوى المذكورة أعاله وتطالب باالتي :الحكم بالزام المدعي
عليها بان تؤدي لها مبلغ  74,854,21درهما (اربعة وسبعون الفا وثمانمائة وأربعة
وخمسون درهما وواحد وعشرون فلسا) والفائدة التاخيرية عن هذا المبلغ بواقع
 %5سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تحميلها بالرسم والمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماة لذلك انت مكلف بالحضور بجلسة  2022/01/27امام مكتب
ادارة الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى) شخصياً او 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 اعاله ـ بوصفك مدعى عليه.

إلى :المحكوم عليه يزن اسامه فريد أبو خليفه  ,العنوان9399595 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  2021/12/15قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح ورشة الطواحين لصيانة السيارات
ويمثلها مالكها خالد حسن موسى بالتالي نص الحكم
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري  /بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي
مبلغا مقداره  120000درهم (مائة وعشرون الف درهم) وبالزامه بفائدة
تأخيرية تعويضية سنوية بواقع  %5من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في
 2021/10/14وحتى تمام السداد وعلى اال تجاوز أصل المبلغ المحكوم به
والزمته بالمصاريف والرسوم وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة
حكما قابال لالستئناف خالل المدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشره.

مكتب الخدمات القضائية

المحكمة االبتدائية المدنية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  9385/2021/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  6957/2021امر اداء,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 212098درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة المنتوجات البالستيكية الدقيقة ش.ذ.م.م
عنوانه :إمارة دبي ـ القوز الصناعية الرابعة ـ ارض ملك عقارات حكومة
دبي مكاني رقم  2179079519هاتف متحرك رقم 0506246523
المطلوب إعالنه  -1:بيسو اجيت ساركار صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  212098درهم الى طالب التنفيذ أو
لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إجتماع خبرة

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

الى المحكوم عليه :محمد عبداهلل سلطان عبداهلل الحمادي
نبلغك انه قد صدر ضدك الحكم  ٢٠٢١ / ٣٢٩الغيابي المبين اذناه ولك
الحق في االعتراض على هذا الحكم امام محكمة عجمان الشرعية خالل
مدة  ٣٠يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك هذه المذكرة ،وفي
حالة عدم تقديمك االعتراض خالل المدة المذكورة فان الحكم سيصبح
قطعيا بحقك ،وستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.
الحكم حكمت المحكمة حكما بمثابة الحضوري للمدعية سارة احمد
محمد صبري الجميلي «على» المدعى عليه محمد عبداهلل سلطان عبداهلل
الحمادي :اوال :الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ «»١٢٠٠٠٠
درهم لفترة متعتها كلها .ثانيا :الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية
مؤخر مهرها وقدره « »٢٥٠٠٠درهم .ثالثا :تتحمل المدعية والمدعى
عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها مناصفة ويتحمل المدعى عليه مبلغ
 ١٠٠٠درهم من مقابل اتعاب المحاماة .رابعا :عدم قبول طلبات المدعية
المعدلة شكال .يعلن المدعى عليه بالحكم .صدر الحكم بمثابة الحضوري
وتلي يوم االحد  ١٩صفر  ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٢٦م باسم صاحب
السمو رئيس دولة االمارات العربية المتحدة.

القاضي

اعالن بالنشر للحضور أمام الخبرة في الدعوى رقم
 4488لسنة  2021تجاري جزئي ـ دبي
المدعى عليه :نزار محمد محمد الصغير (ليس له عنوان معلوم)
نحيطكم علما انه تم انتدابنا خبير حسابي في الدعوى أعاله والمرفوعة ضدكم من (منصور
منذر سعد الدين غوشة) وعليه انتم مكلفين أو من يمثلكم قانونان بحضور اجتماع الخبرة
االول يوم الثالثاء الموافق  2022/02/01في تمام الساعة الواحدة ظهرا عن بعد عبر تطبيق
 zoomمن خالل الرابط التاليAbdulaziz Alawar Office’s Zoom Meeting :
Time:Feb 1,2022 01:00PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94441454437?pwd=VKZtSHN1cFBZMIZIYUKvQXd2YkdCZz09
Meeting ID:94441454437
Passcode:Gv01uR
يرجى الحضور بالموعد وتقديم المستندات المؤيدة لدفاعكم بالدعوى أعاله على أن تكون
المستندات مرتبة ومترجمة للغة العربية أصوال :علما بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فان
الخبرة ستباشر اعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها قانونا.
للتواصل مع الخبير :هاتف رقم٠٥٠٤٤٤٠٣٤٤ :

الى :المحكوم عليه :حسينة محمد ناصر محمد ـ محمد نبيل ناصر
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
شاجهان كادونكو ثايل تشيروفاتاثرايل  ،الجنسية هندي ،شيجي شاجهان،
الجنسية هندي 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 شام ًال الرسوم والمصاريف٢٧٢٥٧٦٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله
خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.
محكمة التنفيذ المدنية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

الخبير الحسابي /عبدالعزيز العور

اسم الشركة :التيمت سكواد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة836544 :
العنوان :مكتب  1403ـ ملك محمد علي محمد احمد ـ الخليج التجاري ـ بردبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1418569 :
اسم المصفي :السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/01/2٣ :تاريخ تصديق القرار2022/01/24 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب رقم  702ـ ملك محمد سعيد خلف الغيث ـ بورسعيد ـ ديرة
الهاتف 971-04-2288982 :الفاكس :

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

دائرة التنمية االقتصادية

اعالن صحيفة طعن بالنشر
في الطعن رقم  1495/2021/445ـ طعن تجاري

المنظورة في دائرة إدارة الطعون االولى رقم 232
موضوع الطعن بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
الدعوى إلى محكمة اإلستئناف بهيئة مغايرة للفصل فيها من جديد أو التصدي
للفصل في موضوع الطعن والقضاء بإلغاء حكم محكمة اإلستئناف والقضاء مجددا
بطلبات الطاعنة وفقا لنص المادة  184من قانون االجراءات المدنية اإلتحادية نظرا
لصالحية الموضوع للفصل فيه مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي الطاعن مدرسة شفيلد الخاصة
ش.ذ.م.م عنوانه عنوانها المختار :مكتب جلوبل محاماة وإستشارات قانونية ـ
اإلمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ منطقة المركز المالي
ـبرج رولكس ـ الطابق  21ـ هاتف رقم  0097143277772:ويمثله ناصر أحمد
ناصر العصيبة المطلوب إعالنهما  – 1شيفيلد هولد ينجز لميتد صفته :مطعون
ضده  – 2أبوعلي مالك شروف عبدالمالك شروف صفته :مطعون ضده موضوع
اإلعالن :نبلغكم بنسخة من صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن ولكم الحق في
تقديم مذكرة بالدفاع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIREA2021 /0002788ـ مدني «جزئي»

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  5471/2021/209تنفيذ عمالي

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم 228
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم 13168/2019
عمالي جزئي ,بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها ( 18900درهم) لصالح
العامل ومبلغ قدره  255درهم رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ  872درهم
رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ ابوبكر حسن محمد صالح
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ البرشاء االولى ـ بردبي ـ دبي ـ شارع
Al Barsha 01
المطلوب إعالنه  -1:فهد البستان لألعمال الفنية ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  19005درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ  1480درهم رسوم لخزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :سليستيال للخدمات الفنية «ذ.م.م»
رقم الرخصة٦٥٧٨١٤ :
عنوانها :مكتب رقم  ١٠٤ملك الشيخ حمد عبداهلل الثاني جاسم ال ثاني -الكرامة
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٨٠٨٧٧ :
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وذلك بموجب القرار
الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ « »٢٠٢١/١١/٠٧والمصدق
لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢١/١١/٠٧
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اسم المصفي :يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات
عنوانه :مكتب رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند
الشرق األوسط ـ رقة البطين استدامة b
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية/
سليستيال للخدمات الفنية «ذ.م.م» وعنوانها :مكتب رقم  ١٠٤ملك الشيخ
حمد عبداهلل الثاني جاسم ال ثاني -الكرامة
وذلك بموجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ
« »٢٠٢١/١١/٠٧والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢١/١١/٠٧
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :اوركيديا بروبرتيز «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة٧١٥٢٣٠ :
عنوانها :مكتب رقم  ١٣٠١ -٤٦ملك الحاجي داهيرو بارو مانجال -بردبي-
بزنس باي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٤٢٣٤٥ :
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وذلك بموجب القرار
الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ « »٢٠٢٢/٠١/١٩والمصدق
لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢٢/٠١/١٩
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اسم المصفي :يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات
عنوانه :مكتب رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند
الشرق األوسط ـ رقة البطين استدامة b
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية/
اوركيديا بروبرتيز «ش.ذ.م.م» وعنوانها :مكتب رقم  ١٣٠١ -٤٦ملك
الحاجي داهيرو بارو مانجال -بردبي -بزنس باي
وذلك بموجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ
« »٢٠٢٢/٠١/١٩والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢٢/٠٢/١٩
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

دائرة التنمية االقتصادية

دائرة التنمية االقتصادية

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

دائرة التنمية االقتصادية

مذكرة إعالن بالنشر «إستئناف»
في االستئناف رقم  89/2020/300ـ استئناف مدني

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم 83
موضوع االستنئاف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم  2019/2288مدني
جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب
المستأنف مشاعل بنت خلف بن محمد العمرى
عنوانه امارة دبي ـ مرسي دبي ـ برج مارينا كراون
ويمثله منصور عيسى ابراهيم لوتاه
المطلوب إعالنه  -1دوريس سيمون النجر صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم  2019/2288مدني جزئي
بتاريخ 2020/1/15
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022/02/03الساعة  10:00صباحا بقاعة
التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم
ستجرى محاكمتكم غيابيا .

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  ، SHCFICIREA2021 /0009792مدني جزئي

إلى المدعى عليه  :ميناز علي بدر الدين

مجهول محل اإلقامة :الشارقة أبوشغارة مقابل مركز الحياة للرعاية الطبية
هاتف 0558769909 , 065599700
انت مكلف بالحضور بجلسة  2022/02/01امام مكتب ادارة الدعوى
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم  )4شخصياً او 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
اعاله ـ بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045795

ليكن معلوما للجميع بان السيد /رفيق مونامكوتي مويدو،
الهند الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  ٪١٠٠وذلك الى السيد /سعيد الرحمن مسرب باتواري-
بنغالديش الجنسية ،في الرخصة «مغسلة جلنار» تأسست
بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم « »217107الصادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
وعمال بنص المادة « »١٤فقرة  ٥من القانون االتحادي رقم
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل .فقد اقتضى نشر
هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء
المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

ليكن معلوما للجميع بان السيد /مسلم كاراجوزلو ،تركي
الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ٪١٠٠
وذلك الى السيد /سعيد محمود مستكالو -سوري الجنسية،
في الرخصة «البستان الجميل لتجارة قطع غيار السيارات
المستعملة» تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم
« »781049الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
عمال بنص المادة « »١٤فقرة  ٥من القانون االتحادي رقم
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل .فقد اقتضى نشر
هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء
المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045770

ليكن معلوما للجميع بان السيدة /نورين اختر زوجة سرفزاز
حسين ،باكستانية الجنسية والسيد /سلمان سعيد نجم السعيد
نجمي -باكستاني الجنسية ،يرغبون في البيع والتنازل عن
كامل حصصهم البالغة  ٪١٠٠وذلك الى السيد /امجد علي ارشد
علي -باكستاني الجنسية في الرخصة «صالون اللؤلؤة البيضاء
للحالقة» رخصة رقم « .»٦١٠٤٤٣وعمال بنص المادة «»١٤
فقرة  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن
الكاتب العدل .فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف
يتم التصديق على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل المذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045761

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :التيمت سكواد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة836544 :
العنوان :مكتب  1403ـ ملك محمد علي محمد احمد ـ الخليج التجاري ـ بردبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1418569 :
اسم المصفي :السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/01/2٣ :تاريخ تصديق القرار2022/01/24 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب رقم  702ـ ملك محمد سعيد خلف الغيث ـ بورسعيد ـ ديرة
الهاتف 971-04-2288982 :الفاكس :

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

مذكرة تبليغ حكم بالنشر AJCFISHPAF 2021/ 0000329

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045868

ليكن معلوما للجميع بان السيد /جولبالكومار تشاندران ببالي
كنان ،هندي الجنسية ،يرغب في البيع التنازل عن كامل حصته
البالغة  ٪١٠٠في الرخصة «صالون طريق الذيد» رخصة رقم
« »740584وذلك الى السيد /فينا رافى رافى كوناتيبار امبيل
نارايانان -هندي الجنسية .وعمال بنص المادة « »١٤فقرة ٥
من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب
العدل .فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم
تصديق على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  ٤٤ / ٢٠٢٢ / ٤٦٥نزاع تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم ٧٥٥
موضوع المنازعة :الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ  ٤٢٦٥درهم مع
الفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الزام المدعى
عليها المصروفات القضائية.
المتنازع :الدولية لالجهزة االلكترونية «ش.ذ.م.م»
عنوانه :االمارات ،امارة دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،مكتب رقم  ،٣٠٨بناية ملك
قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل الطابق الثالث رقم مكاني:
٣٤٦٩٣٩٧٧٤٩
المطلوب إعالنه -١ :منى عثمان الحسن محمد صالح  -صفته :متنازع ضده
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها بالزام المدعى عليها بان تؤدي
للمدعية مبلغ « »٤٢٦٥درهم مع الفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ المطالبة
حتى السداد التام مع الزام المدعى عليها المصروفات القضائية .وحددت لها جلسة
يوم االثنين الموافق  ٢٠٢٢/٠٢/١٤الساعة  ٩٫٠٠صباحا بقاعة التقاضي عن بعد لذا
فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات
او مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

CMY

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  ٤٠ / ٢٠٢٢ / ٤٦٥نزاع تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم ٧٥٨
موضوع المنازعة :الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ  ٨٢٣٠درهم مع
الفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الزام المدعى
عليها المصروفات القضائية.
المتنازع :الدولية لالجهزة االلكترونية «ش.ذ.م.م»
عنوانه :االمارات ،امارة دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،مكتب رقم  ،٣٠٨بناية ملك
قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل الطابق الثالث رقم مكاني:
٣٤٦٩٣٩٧٧٤٩
المطلوب إعالنه -١ :فاطمه كيديه ابراهيم رحمه  -صفته :متنازع ضده
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها بالزام المدعى عليها بان تؤدي
للمدعية مبلغ « »٨٢٣٠درهم مع الفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ المطالبة
حتى السداد التام مع الزام المدعى عليها المصروفات القضائية .وحددت لها جلسة
يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٢/٠١الساعة  ٩٫٠٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات
او مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045808
ليكن معلوما للجميع بان السيد /جولفام اشيق حسين اشيق،
باكستاني الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة
 ٪٣٠في الرخصة «صالون شوارب للرجال» رخصة رقم «»٧٧١٢٣٩
وذلك الى السيد /حميد شامس محمد عباس الزرعوني -اماراتي
الجنسية ،تم تغيير الشكل القانوني من شركة اعمال مهنية الى
مؤسسة فردية .وعمال بنص المادة « »١٤فقرة  ٥من القانون
االتحادي رقم « »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل .فقد اقتضى
نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم تصديق على االجراء المشار
اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض
حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  ٢٩٢٣ / ٢٠٢١ / ٤٦٥نزاع تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم ٧٥٥
موضوع المنازعة :المطالبة بالزام المتنازع ضده بان يؤدي للمتنازع مبلغ
وقدره  ٤٣٤٠درهم «اربعة االف وثالثمائة واربعون درهم» والفائدة
القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
المتنازع :داماس لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م» عنوانه :االمارات ،امارة
دبي ،ديرة ،هور العنز ،ابوهيل محل رقم  ٤٨بملك الشيخة فاطمة بنت
راشد ال مكتوم -بجوار رويال للبلياردو المطلوب إعالنه -١ :ابراهيم
محمد ابراهيم محمد اللنقاوى  -صفته :متنازع ضده موضوع االعالن:
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المتنازع ضده بان يؤدي
للمتنازع مبلغ وقدره  ٤٣٤٠درهم «اربعة االف وثالثمائة واربعون درهم»
والفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٢/٠٨الساعة  ٩٫٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا
وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بثالثة ايام على االقل.

العدد ( )٣٦٥٢األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م
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اعالن حكم بالنشر
في الدعوى رقم  ٤٨٢٥/٢٠٢٠/١٦تجاري جزئي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن حكم بالنشر
في الدعوى رقم  ٣٥٧٢/٢٠٢٠/١٦تجاري جزئي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن بالنشر
 47/2022/38تجاري مصارف جزئي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الخامسة رقم ١٥
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره « »٣٥٫٦٨٦٫٧٦درهم
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية  ٪١٢من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام.
المدعي :موارد للتمويل
عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الجميرا االولى ،دبي ،شارع الشيخ زايد ،مبنى بالديوم
بلوك سي ،شقة الطابق الثالث ،كارفور.
المطلوب إعالنه١ :ـ دافيد ج لستر ـ صفته :مدعى عليه
موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢
بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعية مبلغ « »٣٥٫٦٨٦٫٧٦درهم «خمسة
وثالثون الفا وستمائة وستة وثمانون درهما وستة وسبعون فلسا» وبالفائدة بواقع
 ٪٥سنويا من تاريخ  ٢٠٢٠/١٢/٥وحتى السداد التام .والزمته بالرسوم والمصاريف
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف
خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الخامسة رقم ١٥
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره « »٣٧٫٧٩٢٫٧٥درهم
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :موارد للتمويل
عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الجميرا االولى ،دبي ،شارع الشيخ زايد ،مبنى بالديوم
بلوك سي ،شقة الطابق الثالث ،كارفور.
المطلوب إعالنه١ :ـ شيد هامبارا تانو شونتو جام بيالي ـ صفته :مدعى عليه
موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢
بالزام المدعى عليه بان يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره « »٣٧٧٩٢٫٧٥درهم
وفوائده بواقع  ٪٩من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .والزمته المصروفات
والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما بمثابة
الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا
االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

إلى المدعى عليهما  - 1دي اس جي اس ش.م.ح
 – 2بهروز مالك ازدر كاظمي سرشت
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) فرع دبي
قد أقام عليك الدعوى و موضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليهما متضامنين
بأن يؤديا إلى البنك المدعي مبلغ  1,900,495,99درهم «مليون وتسعمائة
ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون درهما وتسعة وتسعون فلسا» مع الفائدة
القانونية  %12وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والزام
المدعى عليها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022/01/31الساعة  09:00صباحا
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.

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ عيسى محمد كزيه علي روباري اخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004503ـ تجاري «جزئي»
الى :المحكوم عليه :عيسى محمد كزيه علي روباري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ مصرف الهالل ش.م.ع 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 شام ًال الرسوم والمصاريف1294124 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن حكم بالنشر
في الدعوى رقم  ٣٤٠٥/٢٠٢٠/١٦تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره « »٥٧٫٩١١٫٩٧درهم
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :موارد للتمويل عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الجميرا االولى ،دبي ،شارع
الشيخ زايد ،مبنى بالديوم بلوك سي ،شقة الطابق الثالث ،كارفور .ويمثله :عيسى
سالم احمد الحرسي المهري المطلوب إعالنه١ :ـ شاندرا كانت نيسايا ـ صفته:
مدعى عليه موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢١/١١/١٢بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره «»٥٧٫٩١١٫٩٧
درهم «سبعة وخمسون الف وتسعمائة واحدي عشر وسبعة وتسعون فلس»
مضافا اليه الفائدة القانونية بواقع  ٪٩سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصل
في  ٢٠١٨/١٢/٢٤وحتى السداد التام .والزمته بالمصروفات وبمبلغ الف درهم
مقابل اتعاب المحاماة .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما
اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ١٥٨٥/٢٠٢١/١٨عقاري جزئي

المنظورة في الدائرة العقارية الجزئية الثانية رقم ٩٢
موضوع الدعوى :المطالبة ببطالن عقد بيع الوحدة رقم  ٤٧٠٩الكائنة بالمشروع المسمى مارينا
 ١٠١لعدم تسجيل الوحدة في اسم المدعي لدى السجل المبدئي لدائرة االراضي واالمالك
كما اوجب القانون واعادة الحال الى ماكان عليه ،المطالبة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ
وقدره  ١٫٠٧٨٫٥١٩درهم والزامها بالفائدة القانونية بواقع  ٪٩من تاريخ توقيع االتفاقية في
 ٢٠٠٨/٩/٢٠حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المدعى :علي محمد عوض عنوانه :االمارات ،إمارة الشارقة ،منطقة المجاز  ،١شارع الكورنيش،
بناية البرج الذهبي ،مكتب رقم  ،٨٠٤نفس بناية صيدلية اليف.
ويمثله :سعيد علي محمد طاهر المطلوب إعالنه ١ـ شيفيلد هولدينجز ليمتد ـ صفته :مدعى
عليه موضوع االعالن :قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة ببطالن عقد بيع الوحدة
رقم  ٤٧٠٩الكائنة بالمشروع المسمى مارينا  ١٠١لعدم تسجيل الوحدة في اسم المدعي لدى
السجل المبدئي لدائرة االراضي واالمالك كما اوجب القانون واعادة الحال الى ماكان عليه،
المطالبة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره  ١٫٠٧٨٫٥١٩درهم والزامها بالفائدة القانونية
بواقع  ٪٩من تاريخ توقيع االتفاقية في  ٢٠٠٨/٩/٢٠حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها
بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢
الساعة  ٨٫٣٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &  BUILDING-DESCلذا فانت مكلف
بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة
قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

اعالن حكم بالنشر
في الدعوى رقم  ٤٢٠٨/٢٠٢٠/١٦تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية االولى رقم ١١
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره « »٩٢٫٧٧١٫٢٥درهم
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .المدعي :موارد للتمويل
عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الجميرا االولى ،دبي ،شارع الشيخ زايد ،مبنى بالديوم
بلوك سي ،شقة الطابق الثالث ،كارفور .ويمثله :عيسى سالم احمد الحرسي المهري
المطلوب إعالنهما١ :ـ غلمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ
م م  -٢نواب حسين غالم اكبر ـ صفتهما :مدعى عليهما موضوع االعالن :نعلنكم
بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/٢/٢٨بالزام المدعى عليهما
بالتضامن بان يؤديا للشركة المدعية مبلغا وقدره « »٩٢٫٧٧١٫٢٥درهم «اثنان
وتسعون الف وسبعمائة وواحد وسبعون درهما وخمسة وعشرون فلسا» مضافا
اليه غرامة تأخير قدرها  ٪٥سنوي اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في
 ٢٠٢٠/١٠/٢٨وحتى تمام السداد .والزمت المدعى عليهما بالمصاريف وخمسمائة
درهم مقابل اتعاب المحاماة .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين
يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

فقدان شهادة أسهم

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

فقد السيد /محمد محمود عبداهلل

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم 12
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 54,451,54درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام
المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور
المطلوب إعالنه  – 1هازيل جارينج اكوينو صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/12/29
بمثابة الحضوري
إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ  54,451,54درهم (اربعة وخمسون
الف و اربعمائة وواحد وخمسون درهما وأربعة و خمسون فلسا) والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في  2020/12/5وحتى
تمام السداد وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIREA2021 /0001803ـ مدني «جزئي»

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

بنك اإلمارات دبي الوطني بالرقم
« »٦٨٤٦يرجى لمن يعثر عليها
االتصال بالرقم 042222115

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4820/2020/16ـ تجاري جزئي

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4822/2020/16ـ تجاري جزئي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

الدالل شهادة أسهم صادرة من

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 61750
درهم إضافة الى الفائدة القانونية بنسبة  %5سنويا اعتبارا من تاريخ االستحقاق
وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف
المدعى احمد علي احمد الرئيس
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ شارع  17ـ مبنى فيال رقم 20
المطلوب إعالنه  – 1خالد محمد لطفي جرادات صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ
2021/12/22
الزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ  61,750درهم (واحد وستون الف
وسبعمائة وخمسين درهم) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبه وحتى
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ولكم الحق في استئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إلى :المحكوم عليه :كمران ظهور احمد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ زيبي لصياغة المجوهرات ذ.م.م ويمثلها الشريك المدير/
فراز علي تيبو حسين احمد ،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،٥٦٠٦٤٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم 136
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 68,549,76درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور
المطلوب إعالنه  – 1عتيق الرحمن روا حبيب الرحمن صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/11/17
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /موارد للتمويل
بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  68,549,76ثمانية وستون الف
وخمسمائة وتسعة واربعون درهما وستة وسبعون فلسا والفائدة القانونية بواقع
 %9سنويا من  2020/10/20وحتى تمام السداد والزمته بالمصاريف وخمسمائة
درهم اتعاب محاماه
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثالثة رقم 13
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 116,602,25درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور المطلوب إعالنهما  – 1الطريق
الجيد للخدمات الفنية ش ذ م م صفته :مدعى عليه  – 2ذو الفقار علي شالينجات
كونهي مويدين صفته :مدعى عليه موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت
بجلستها المنعقدة بتاريخ  2021/01/03في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /موارد
للتمويل أوال :بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل للمدعية مبلغ
الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في
 2020/10/28وحتى تمام السداد ثانيا :بإلزام المدعى عليها االولى بان تؤدى للمدعية
مبلغ ستة عشر الف وستمائة واثنين درهم وخمسة وعشرين فلسا والفائدة القانونية
بواقع  %5من ذات تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد والزمت المدعى عليهما
بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة حكما بمثابة الحضوري قابال
لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن صدر باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن أمر أداء بالنشر
في الدعوى رقم  7746/2021/60ـ امر أداء

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم 12
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 32,294,80درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور
المطلوب إعالنه  – 1ماريا ديوسا بايو البوس صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/12/29
بمثابة الحضوري
إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  32,294,80اثنان وثالثون الف
ومائتان واربعة وتسعون درهما وثمانون فلسا والفائدة القانونية بواقع  %9سنويا
من  2020/12/6وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ثالثمائة درهم
مقابل اتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4203/2020/16ـ تجاري جزئي

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعالن :يحيى فريحي بالل فريحي صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه – 1 :محمد دلمي بوراس صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  2183300درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن.

رئيس القسم

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4141/2020/16ـ تجاري جزئي

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  8009/2021/207تنفيذ تجاري

محكمة التنفيذ المدنية

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4624/2020/16ـ تجاري جزئي

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦٨٠٢/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

موضوع التنفيذ:

طالب االعالن :رضا جعفر رضا -صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب اعالنه -١ :هالل بزيح -صفته بالقضية :منفذ ضده،
مجهول محل االقامة
موضوع االعالن :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »٣٦٤٤٠درهم الى طالب
التنفيذ او خزينة المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات
التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU_2022_0045908
يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن
الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه:
من الطرف االول عبدالعزيز على عبداهلل احمد الحمادى الجنسية:
االمارات
الى :الطرف الثاني /محمد صديق نظر حسين مالك الجنسية :باكستان
باالسم التجاري الخدمة الذهبية الصالح المركبات رخصة صادرة
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم  99183والمسجلة بغرفة
تجارة و صناعة عجمان
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 14
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

الكاتب العدل

العدد  3652تاريخ 2022/01/26

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  ٤٠٩٨ / ٢٠٢٠ / ١٦تجاري جزئي

موضوع االعالن :المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره  ٤٢٫٥٦٦٫٩١درهم
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  ٪من تاريخ المطالبة وحتى السداد
التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .طالب االعالن :موارد للتمويل -صفته
بالقضية :مدعى ويمثله :عيسى سالم احمد الحرسي المهري -صفته بالقضية :وكيل
المطلوب اعالنه -١ :الل اميندرا سينغ -صفته بالقضية :مدعى عليه ،مجهول محل
االقامة موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢١/٠٢/٠٧في الدعوى المذكورة اعاله لصالح /موارد للتمويل بالزام المدعى
عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره « »٤٢٫٥٦٦٫٩١درهم «اثنان واربعون الف
وخمسمائة ستة وستون درهم وواحد وتسعون فلس» مضافا اليه الفائدة القانونية
بواقع  ٪٩سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصل في  ٢٠١٨/٦/١٣وحتى السداد
التام والزمته بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .حكما بمثابة
الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا
االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

رئيس القسم

رئيس الشعبة
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اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  ٢٥ / ٢٠٢١ / ٢٣٦منازعة موضوعية بالتنفيذ التجاري

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  4667/2020/16ـ تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم 14
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 60,375,05درهم والرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور
المطلوب إعالنه  – 1سيد محمد علي سيد محمود احسان صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/02/07
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /موارد للتمويل
بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ  60,375,05درهم (ستون الف وثالثمائة
خمسة وسبعون درهم و خمسة فلس) مضافا اليه الفائدة القانونية بواقع  %9سنويا
اعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصل في  2018/6/20وحتى تمام السداد والزمته
بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.

المنظورة في دائرة المستعجل والتظلم واالشكال التجارية رقم ١٠٢
موضوع المنازعة :يلتمس المتنارع من عدالتكم الحكم لصالحه بما يلي .١ :قبول قيد الدعوى واعالن المتنازع
ضدها بها وتحديد اقرب جلسة لنظرها .٢ .بصفة مستعجلة االمر بوقف اجراءات التنفيذ في التنفيذ رقم
 ١٠٦٨ / ٢٠١٦على االموال محل الطلب ورفع الحجز عن هذه االموال ومقر المتنازع الكائن بمدينة دبي
الصناعية لحين الفصل في الدعوى الماثلة .٣ .االمر برد االموال المحجوز عليها في التنفيذ رقم ١٠٦٨ /٢٠١٨
لصالح المتنازع ضدها االولى والحكم باعادتها الى المتنازع ورفع الحجز عنها وعلى مقر المتنازع .٤ .الزام
المتنازع ضدهما الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .٥ .شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة
سندا للمادة « »٢٢٩من قانون االجراءات المدنية .المتنازع :بنك الفجيرة الوطني «فرع دبي» عنوانه:
إمارة الشارقة ،شارع الخان ،الخان ،مركز الغانم لالعمال ،مكتب رقم  ،٦٠٦الطابق السادس ،هاتف رقم
 ،٠٦٥٢٨٩٩٥٥ص.ب ٧٣٠٢ :الشارقة ،هاتف متحرك :رقم الفاكس ٠٠٩٧١٦٥٢٨٩٩٢٢ :المطلوب إعالنهم:
١ـ الريامي انتريورز -ش.ذ.م.م  -٢شركة الريامي لصناعة الزجاج وااللمنيوم ش.ذ.م.م  -٣الريامي للزجاج
وااللومنيوم «ش.ذ.م.م»  -٤محمد صغير بالبكال  -صفتهم :الخصم المدخلين موضوع االعالن :قد أقام عليك
الدعوى وموضوعها يلتمس المتنازع من عدالتكم الحكم لصالحه بما يلي .١ :قبول قيد الدعوى واعالن المتنازع
ضدها بها وتحديد اقرب جلسة لنظرها .٢ .بصفة مستعجلة االمر بوقف اجراءات التنفيذ في التنفيذ رقم
 ١٠٦٨ / ٢٠١٦على االموال محل الطلب ورفع الحجز عن هذه االموال ومقر المتنازع الكائن بمدينة دبي
الصناعية لحين الفصل في الدعوى الماثلة .٣ .االمر برد االموال المحجوز عليها في التنفيذ رقم ١٠٦٨ /٢٠١٨
لصالح المتنازع ضدها االولى والحكم باعادتها الى المتنازع ورفع الحجز عنها وعلى مقر المتنازع .٤ .الزام
المتنازع ضدهما الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .٥ .شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة
سندا للمادة « »٢٢٩من قانون االجراءات المدنية .وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١
الساعة  ٨٫٣٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم
ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم 136
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 100,747,05درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  % 747,05 100من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام
المدعى موارد للتمويل عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع
الشيخ زايد ـ مبنى بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ كارفور
المطلوب إعالنه  – 1احمد طيب التجارية ش ذ م م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/01/24
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح موارد للتمويل بإلزام المدعي عليهمابالتضامن
فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره  100,747,05درهم (مائة الف وسبعمائة
وسبعة واربعون درهما وخمسه فلس) والفائدة القانونية بواقع  %9سنويا من
/11/25وحتى تمام السداد والزمتهما بالمصاريف و خمسمائة درهم اتعاب محاماه
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0009375تجاري جزئي

الى المدعى عليه :وائل ابوبكر النعيم االحمدي
مجهول محل االقامة :الشارقة الند القاسمية مكتب رقم جي اثنين مبنى ملك
ورثة الشيخ جاسم بن محمد العبد الرحمن ال ثاني شارع الملك عبدالعزيز مركز
االفضل الطبي بجوار بنك الهالل
انت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٢/٠٣امام مكتب ادارة الدعوى محكمة الشارقة
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية -مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم »٦
شخصيا او بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك
للنظر في الدعوى المذكورة رقمها اعاله -بوصفك مدعى عليه .مطالبة بفسخ
اتفاقية شراكة ومطالبة مالية بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره
 ٢٠٧٠٠٠درهم «مئتان وسبعة الف درهم» باالضافة الى الفوائد القانونية بواقع
 ٪١٢من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مكتب الخدمات القضائية

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  79/2022/11ـ مدني جزئي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة عشر رقم 414
موضوع الدعوى مطالبة بإلزام المدعي عليه /سونيل بودوفال بسداد مبلغ وقدره 306,960
درهم (ثالثمائة وستة الفا وتسعمائة وستون درهما) كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي
والفائدة القانونية بواقع  %9سنويا من تاريخ نهائية الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2013/1/15
وحتى تمام السداد والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
المدعى شركة الحبتور للسيارات ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة الخليج التجاري ـدبي ـ شارع االصايل ـ الباي سكوير
ـ مبنى  6ـ شقة 201
المطلوب إعالنه  – 1سونيل بودوفال صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بإلزام المدعى عليه  /سونيل
بودوفال بسداد مبلغ وقدره  306,960درهم «ثالثمائة وستة الفا وتسعمائة وستون درهما)
كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي والفائدة القانونية بواقع  95سنويا من تاريخ نهائية
الحكم الجزائي الصادر بتاريخ  2013/1/15وحتى تمام السداد والزامه بالرسوم والمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماة يقتضى حضوركم أمام مكتب إدارة الدعوى في يوم الثالثاء الموافق
 2022/2/1الساعة  09:00صباحا إلى الساعة  12:00مساءا بقاعة التقاضي عن بعد والتي يمكن
الوصول اليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني ـ الخدمات العامة ـ جداول جلسات
القضايا وذلك لنظر الدعوى المذكورة أعاله.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  3580/2020/16ـ تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم 136
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره  81,280,13درهم
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
المدعى موارد للتمويل
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الجميرا االولى ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
بالديوم بلوك سي ـ شقة الطابق الثالث ـ جوار كارفور
المطلوب إعالنه  – 1محمد ريشام يحي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/11/03
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /موارد للتمويل
بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  81,280,13واحد وثمانون الف
ومائتان وثمانون درهما وثالثة عشر فلس والفائدة القانونية بواقع  %9سنويا من
 2020/9/12وحتى تمام السداد والزمته بالمصاريف وخمسمائة درهم اتعاب محاماه
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي
لنشر هذا االعالن
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
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التحالف العربي يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء
هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء في
ساعة مبكرة من صباح أمس الثالثاء ،إثر غارات
جوية شنتها مقاتالت تحالف دعم الشرعية في
اليمن ضد الثكنات العسكرية لإلرهابيين الحوثيين.
وقال سكان محليون إن مقاتالت التحالف شنت
نحو عشر غارات جوية عنيفة على جبل النهدين
المطل على دار الرئاسة ،ومعسكر الحفا ،ومنطقة
جربان بمديرية سنحان.
وأشار السكان إلى أن مقاتالت التحالف ال تزال
تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف.
وقال التحالف عبر تويتر ،أمس الثالثاء ،إنه بدأ
دء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية
مشروعة في صنعاء وأضاف أنه أطلق العملية
استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية
المدنيين من الهجمات العدائية.
وفي السياق ،أعلنت قوات موالية للحكومة

اليمنية أمس الثالثاء استعادة السيطرة على مديرية
في محافظة مأرب الغنية بالنفط من اإلرهابيين
الحوثيين ،الذين يشنون حملة شرسة للسيطرة
على مركز المنطقة االستراتيجية.
وقالت قوات ألوية العمالقة ،في بيان «تم
بحمداهلل تحرير مركز مديرية حريب المتداخلة
مع مديرية عين» في محافظة شبوة ،المجاورة.
وأضافت أن استعادة السيطرة على المديرية
تسمح بـ»تأمين مديرية عين بشكل خاص ومحافظة
شبوة بشكل عام» ،موجهة الشكر للتحالف «على
إسناده لعملياتنا في شبوة والتي تكللت بالنجاح
الكامل» .وفي  10يناير ،أعلنت ألوية العمالقة
استعادة السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط،
في ضربة عسكرية للحوثيين اإلرهابيين الساعين
للسيطرة على مدينة مأرب ،مركز المحافظة باالسم
ذاته.وكاالت

إصابات كورونا العالمية تتجاوز  350.35مليون

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على
مستوى العالم  350.35مليون حالة ،فيما وصل
إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى
خمسة ماليين و 945623حالة بحسب إحصاء
لـ «رويترز”.
وتم تسجيل اإلصابات بالفيروس في أكثر من
 210دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت
اإلصابة بالصين في ديسمبر .2019
وفي السياق ،أعلنت روسيا أمس تسجيل
 67809إصابات و 681حالة وفاة جديدة بفيروس
«كورونا» المستجد خالل  24ساعة ما يمثل
ارتفاعا حادا وقفزة غير مسبوقة في االصابات
في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة وارتفاعا
بالوفيات مقارنة بيوم أمس األول .
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة
الفيروس أن إجمالي عدد حاالت اإلصابة بـ»كوفيد
 »19بلغ  11مليونا و  241ألفا و  109إصابات،
فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى  327ألفا
و  448حالة وتماثل  26404أشخاص للشفاء
ليبلغ عدد المتعافين عشرة ماليين و 71ألفا
و  740شخصا.
وتتوقع السلطات الروسية ارتفاعا قد يكون
قياسيا في حاالت اإلصابة بكورونا في البالد
في األسابيع القادمة بسبب انتشار متحور

«أوميكرون”.
وعلى صعي ٍد متصل ،سجلت إسرائيل 83613
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
خالل  24ساعة في وقت تواصل اإلصابات
الخطيرة في االرتفاع مع استمرار تفشي
الفيروس وتسجيل معدالت قياسية باإلصابات
والعدوى خالل الموجة الخامسة بحسب
ما أفادت وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس.
وأوصى فريق الطب الوبائي واللجنة االستشارية
بوزارة الصحة االسرائيلية بالسماح بجرعة
رابعة لجميع السكان البالغين في إسرائيل.
وسيكون بإمكان من تزيد أعمارهم عن
 18عاما تلقي الجرعة الرابعة بعد مرور
خمسة أشهر عن معافاتهم من اإلصابة
بالفيروس أو تلقي الجرعة الثالثة.
وتخرج التوصية إلى حيز التنفيذ بعد
مصادقة مدير عام وزارة الصحة بروفيسور
نحمان أش حسب بيان الصحة االسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن القرار بهذه التوصية جاء إثر
النتائج اإلجابية التي تدل على حماية أعلى بثالث
إلى خمس مرات من اإلصابة بمرض خطير من
جراء اإلصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الرابعة
وحماية أعلى بمرتين من اإلصابة بالعدوى قياسا
بمن تلقوا الجرعة الثالثة فقط.وام

انطالق محاكمة ألمانية انضمت لـ«داعش» في سوريا
مثلــت شــابة ألمانيــة ســافرت إلــى ســوريا
عندمــا كانــت تبلغ  15عاما لالنضمــام إلى تنظيم
«داعــش» اإلرهابــي ،أمــام القضــاء أمــس الثالثاء
بتهمــة المســاعدة والتحريــض علــى جرائــم ضــد
اإلنسانية.
وتنطلــق محاكمــة ليونورا ميســينغ البالغة 21
عامــا ،في محكمة مدينة هاله في شــرق ألمانيا.
وخــال فتــرة المحاكمــة التــي تقــام خلــف
أبــواب مغلقــة ومــن المقــرر أن تســتمر حتــى

منتصــف مايــو علــى األقــل ،ســتواجه ميســينغ
تهمتــي االنتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة وانتهــاك
َ
قانــون األســلحة.
ودفعــت هــذه القضيــة البــارزة إلى تســاؤالت
فــي ألمانيــا حــول طريقة تحول فتــاة مراهقة من
بلــدة صغيــرة إلــى التطــرف واالنضمــام لتنظيــم
إرهابــي .وهربــت ميســينغ من منزلهــا إلى الجزء
الــذي يســيطر عليــه تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي
في ســوريا فــي مــارس .2015أ.ف.ب

الجيش األردني يحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا

جانب من الجيش األردني على الحدود السورية
أعلن الجيش األردني في بيان ليل اإلثنين الثالثاء
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات
قادمة عبر الحدود مع سوريا.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في
القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية قوله
إن «المنطقة العسكرية الشمالية ،وبالتنسيق مع
مديرية األمن العسكري ،أحبطت اإلثنين ،على
إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من
المواد المخدرة ،قادمة من األراضي السورية إلى
األراضي األردنية”.
واوضح أنه «تم تطبيق قواعد االشتباك ،ما أدى
إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري ،وبعد
تفتيش المنطقة تم العثور على ( )353,000حبة
كبتاجون و( )150كف حشيش و( )1388شريط
جاليكا و( )86شريط ترامادول ونصف كيلو غرام
من مادة الكريستال وتم تحويل المضبوطات إلى
الجهات المختصة”.
وأكد المصدر أن «القوات المسلحة األردنية
ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم
مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ،لحماية

وكاالت
الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث باألمن
الوطني األردني”.
وأعلن الجيش األردني في  17يناير مقتل ضابط
وإصابة ثالثة جنود من حرس الحدود في اشتباك
مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا .وبعد
أيام توفي أحد المصابين متأثرا بجروحه.
وشدد األردن الذي يستضيف نحو  1,6مليون
ّ
الجئ سوري منذ اندالع األزمة في سوريا في مارس
 ،2011خالل السنوات القليلة الماضية اإلجراءات
عند حدوده مع سوريا التي تمتد ألكثر من 300
كلم وأوقف وسجن عشرات المقاتلين ،وعدد
كبير منهم من المتطرفين ،لمحاولتهم التسلل
إلى األراضي السورية للقتال هناك.
كذلك أوقف األردن العشرات من تجار المخدرات.
وتؤكد وزارة الداخلية أن  %85من المخدرات
التي تضبط معدة للتهريب الى خارج األردن.
وعقوبة االتجار بالمخدرات في المملكة هي
السجن لفترة تراوح بين ثالثة أعوام و 15عاما تبعا
للكميات المضبوطة .أما الحيازة والتعاطي فتصل
عقوبتهما إلى السجن لمدة ثالث سنوات.أ.ف.ب

مالي :المجلس العسكري يطالب الدنمارك بسحب جنودها

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي
مكونة
أمس من الدنمارك أن تسحب فوراً كتيبة ّ
من حوالي مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن
أخيراً إلى الدولة األفريقية للمشاركة في قوة
«تاكوبا» األوروبية التي تقف خلف إنشائها
بأن هذه الكتيبة أرسلت
فرنسا ،معلّالً طلبه ّ
بدون موافقته.
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون
الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل االجتماعي
إنّه طلب من كوبنهاغن سحب هؤالء الجنود
ألن هذا االنتشار حصل من دون موافقة
فوراً ّ
السلطات المنبثقة من االنقالب الذي ن ّفذه
الجيش في أغسطس الفائت.
أن
وكانت كوبنهاغن أعلنت األسبوع الماضي ّ
مكونة من نحو مئة عسكري دنماركي وصلت
كتيبة ّ
إلى مالي للمشاركة في قوة «تاكوبا» األوروبية
التي أنشأتها فرنسا لكي تتقاسم وإياها عبء
قتال اإلرهابيين في منطقة الساحل األفريقي.
إن
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية يومها ّ
الهدف من نشر هذه الكتيبة هو المساهمة
في تأمين استقرار مالي وأجزاء من المثلث
الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو،
وضمان حماية المدنيين من الجماعات اإلرهابية.
وتتألف الوحدة الدنماركية من  90رج ًال،

CMY

غالبيتهم من قوات النخبة والجراحين العسكريين،
وقد تمركزت في ميناكا «شرق» على أن تنتهي
مهمتها في مطلع .2023
ّ
وتاكوبا التي أطلقتها باريس في مارس 2020
ضد
تهدف لمؤازرة القوات المالية في حربها ّ
اإلرهابيين.
وتشارك في هذه القوة ،باإلضافة إلى فرنسا
التي تقودها ،كل من هولندا واستونيا والسويد
وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والبرتغال
وإيطاليا والمجر والدنمارك.
ويندرج طلب سحب هذه الوحدة الدنماركية
خضم المواجهة الدائرة بين المجلس
من مالي في ّ
العسكري الحاكم في هذا البلد وجزء من المجتمع
الدولي يطالب العسكريين بالوفاء بوعدهم بإعادة
السلطة إلى المدنيين في المستقبل القريب.
وغرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية منذ
اندلعت فيها حركات تمرد انفصالية وإرهابية
عام  2012توسعت في ما بعد إلى دول مجاورة.
أيضا منذ منتصف يناير ،عقوبات
وتواجه مالي ً
قاسية فرضتها المجموعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا «إيكواس» ،ضد مشروع المجلس العسكري
البقاء في الحكم لسنوات عدة ،وعدم االلتزام
بتعهده تنظيم انتخابات تفضي إلعادة السلطة
إلى المدنيين.أ.ف.ب

بيونغ يانغ تتجاهل العروض األمريكية للحوار

سيؤل تؤكد إطالق كوريا الشمالية لصاروخي كروز باتجاه البحر
أطلقــت كوريــا الشــمالية صاروخــي كــروز على ما
يبــدو صبــاح أمس الثالثاء ،حســبما أعلنت ســيول ،ما
مــن شــأنه أن يكون خامــس تجربة ألســلحة تقوم بها
بيونــغ يانــغ التــي تســتعرض قوتهــا العســكرية فيمــا
تتجاهــل العــروض األميركية الجــراء حوار.
آخــر مــرة أجــرت فيهــا كوريا الشــمالية مثــل هذا
العــدد من التجارب خالل شــهر كانــت في  2019بعد
انهيــار المحادثــات الرفيعــة المســتوى بيــن الرئيــس
األميركــي آنــذاك دونالــد ترامــب والزعيــم الكــوري
الشــمالي كيم جونــغ اون.
هــذه الســنة أجــرت بيونــغ يانــغ سلســلة تجــارب
فــي انتهــاك للعقوبــات الدوليــة بمــا يشــمل صواريــخ
أســرع مــن ســرعة الصــوت بعدما جــدد كيــم التزامه
بتحديــث الجيــش فــي خطــاب ألقــاه أمــام الحــزب
الحاكــم فــي ديســمبر.
وفــي الســياق ،فرضت واشــنطن عقوبــات جديدة
ردا علــى ذلــك مــا دفــع بيونــغ يانــغ الــى مضاعفــة
تجارب األســلحة وألمحت األســبوع الماضــي الى انها
قــد تتخلــى عــن قرارهــا تجميــد التجــارب النوويــة
والصواريخ البعيدة المدى الذي تلتزم به منذ سنوات.
وقالــت قيادة األركان المشــتركة الكورية الجنوبية
في بيان إن «كوريا الشــمالية أطلقت صاروخي كروز
مفترضيــن» من دون تقديــم مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن وكاالت االستخبارات الكورية الجنوبية
واألميركية تقوم بتحليل المعطيات.
صواريــخ كــروز غيــر محظــورة ضمــن العقوبــات
الدوليــة الحاليــة المفروضــة علــى بيونغ يانــغ كما أن
ســيول ال تعلــن دائمــا عن إطالق مثل هــذا الصواريخ
فــي الوقــت الــذي تحصــل فيهــا كمــا تفعــل بالنســبة
لتجــارب الصواريخ البالســتية.
آخــر مرة أجــرت فيها كوريا الشــمالية تجربة على
صاروخ كروز كشــف عنها كانت في ســبتمبر .2021
وقــال مســؤول عســكري كــوري جنوبــي لوكالــة
يونهــاب انــه فــي حــال «إطــاق مثــل هــذا الصــاروخ
فــي اتجــاه الجنــوب فــان أنظمتنــا للرصــد واالعتراض
ليــس لديهــا أي مشــكلة فــي التصــدي لهــا”.

الرئيس الكولومبي يؤكد مقتل
لمنشقي «فارك»
قيادي
ّ

أعلــن الرئيــس الكولومبــي إيفــان دوكــي مقتــل
قائــد جماعــة متمردة منشــقة رافضة التفاق الســام
الموقــع عــام  2016خــال اشــتباك مــع الجيش أمس.
وقــال دوكــي فــي بيــان إنه تــم تحييــد يوكليديس
إســبانا الملقــب ب»جونيــر» ،مضيفــا «هــذه واحــدة
مــن أكبــر الضربــات التــي تــم توجيههــا لمنشــقي
منظمــة فــارك .نحــن نتحــدث عن مجرم لديه ســجل
اجرامــي يعــود الــى أكثــر مــن  25عامــا”.
وخاضــت القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة
«فــارك» تمردا مســلحا داميا ضد الدولــة الكولومبية
اســتمر نصــف قــرن ،قبــل توقيــع اتفــاق ســام عــام
.2016
وفــي ذلــك العام رفضت جماعــات داخل المنظمة
انهاء القتال وانشــقت عنها.
وقــام «جونيــر» الــذي لــم يتم الكشــف عن عمره
بالتنســيق بيــن العديد مــن الجماعات المنشــقة التي
يقودهــا جنتيــل دوارتــي وإيفــان مورديســكو ،وهما
مــن أبــرز المطلوبين فــي كولومبيا.
وأدرج اســم «جونير» في قائمة اإلرهاب من قبل
الواليــات المتحــدة ،وعرضــت الحكومــة الكولومبيــة
 755ألــف دوالر للحصــول علــى معلومــات تــؤدي
إلــى اعتقاله.
ولــم يكــن «جونيــر» معروفا للعامة حتــى إجرائه
مقابلــة عــام  2020حول توســع المجموعة المنشــقة
نشــرتها صحيفة «ال اسبيكتادور”.
وذكــر الجيــش إن «جونيــر» قتــل فــي هجــوم
للقــوات العســكرية بدعــم مــن الشــرطة فــي بلديــة
تاكيويــو فــي مقاطعــة كــوكا.
وقــال الجنــرال لويس فرناندو نافــارو قائد القوات
المســلحة الكولومبيــة «اســتخدمنا أحــدث التقنيــات
الخاصــة بالعمليــات االســتخبارية وهكــذا تــم تحييــد
رمــز الشــر هــذا اليــوم حوالــي الســاعة  3,00بعــد
الظهر”.أ.ف.ب

أمريكا وأوروبا تتوحدان ضد
روسيا بمواجهتها مع أوكرانيا
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن أمس عن وحدة
تامة بين الدول الغربية الكبرى بعد إجرائه محادثات
أزمة مع القادة األوروبيين تناولت ردع أي هجوم
روسي ضد أوكرانيا ،في حين تم وضع  8,500جندي
أميركي في حالة تأهب ألي انتشار محتمل بهدف
تعزيز قوة حلف شمال األطلسي.
وقال بايدن للصحافيين في ختام مؤتمر عبر الفيديو
استمر ساعة وعشرين دقيقة مع حلفاء من أوروبا
لقاء جيدا جدا جدا
وحلف شمال األطلسي «أجريت ً
جدا ..هناك إجماع تام مع جميع القادة األوروبيين”.
وفي لندن قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون
أيضا إن «الزعماء اتفقوا على أهمية الوحدة الدولية
في مواجهة العداء الروسي المتزايد”.
إن القادة
وقال المستشار األلماني أوالف شولتس ّ
الغربيين أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ
مبادرات واضحة للتهدئة ،بينما حذر األمين العام لحلف
شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ من «الكلفة الباهظة
ألي عدوان آخر من جانب موسكو ضد أوكرانيا».
كل من فرنسا وإيطاليا
وشارك في المؤتمر ايضا قادة ّ
وبولندا واالتحاد األوروبي.
المتحدة وضعت
كما أعلن البنتاغون ّ
أن الواليات ّ
تأهب قصوى
ما يصل إلى  8500عسكري في حالة ّ
استعداداً الحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال
األطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.
وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت أن اجتياحا
روسيا ألوكرانيا قد يحصل في أي وقت ،في تهويل
إضافي للوضع.
وطلبت دول االتحاد األوروبي التي فوجئت
بالتصريحات األميركية ،تفسيرات من وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن خالل محادثات عبر الفيديو
مع نظرائه.
بعد االجتماع ،قال مسؤول السياسة الخارجية في
جي ًدا درجة
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل «نعرف ّ
التهديد والطريقة التي يجب التصرف من خاللها.
تجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة
يجب ّ
للقلق التي لديها حتى تداعيات مالية”.
يريد األوروبيون أن يفهموا أسباب قلق األميركيين
وحلفائهم البريطانيين واالستراليين الذين اعلنوا سحب
قسم من موظفي سفاراتهم من كييف.
من جهته قال الناطق باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف إن «التوترات تفاقمت جراء إعالنات وأفعال
ملموسة من جانب الواليات المتحدة وحلف شمال
األطلسي».أ.ف.ب

خالل التجربة الصاروخية
¢
¢

اﻗﺘﺼﺎد

وكاالت

بيونغ يانغ تنتهك العقوبات الدولية بتجارب صواريخ فرط صوتية
سيؤل تؤكد استعدادها للتصدي ألي هجوم صاروخي لكوريا الشمالية

تبــدو تجربــة بيونــغ يانــغ األخيــرة مثــل محاولــة
الســتفزاز إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن التــي
عرضــت محادثات بدون شــروط مســبقة لكــن بدون
أن يحصــل أي حــوار الســنة الماضيــة.
وقال يانغ مون-جين االســتاذ في جامعة دراســات
كوريــا الشــمالية لوســائل إعــام عالميــة «يبــدو ان
كوريــا الشــمالية تريــد اختبــار رد فعــل واشــنطن مــع
اســتعراض وجودهــا علــى الســاحة الدولية”.
وأضــاف أنــه عبر إطــاق صاروخ كــروز «ال تنتهك
بيونــغ يانــغ عقوبــات األمــم المتحــدة لكــن مــا يــزال
بإمكانهــا محاولــة جــذب انتبــاه العالم بينمــا تتجاهل

الواليــات المتحدة”.
وتأتــي التجــارب في عــام  2022في وقت حســاس
في المنطقة ،إذ تســتضيف الصين ،األلعاب األولمبية
الشــتوية الشــهر المقبل ،فيما تســتعد كوريا الجنوبية
النتخابــات رئاســية فــي مــارس .ولم تجر بيونــغ يانغ
تجــارب علــى صواريــخ بالســتية عابــرة للقــارات أو
تجــارب نوويــة منــذ  ،2017إذ جمدتهــا حيــن بــدأ
كيــم دبلوماســية رفيعــة المســتوى عبــر عقــد ثالثــة
لقــاءات مــع دونالــد ترامــب .لكن بيونــغ يانغ أعلنت
األســبوع الماضــي انهــا قــد تنظــر فــي اســتئناف هذه
األنشــطة المعلقة موقتــا.أ.ف.ب

أبو الغيط :تضامن الدول العربية هو الحل لمواجهة كافة التهديدات
أكــد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة
أحمــد أبــو الغيــط أن تضامــن الــدول العربيــة
هــو المنجــاة الوحيــدة ،في مواجهــة التهديدات
اإلقليميــة والدوليــة ،مشــيرا إلــى أن اإلقليــم
العربــي يشــهد تحديــات متعــددة يتعيــن علــي
الــدول العربيــة مواجهتهــا ،والتغلــب عليهــا
مــن خــال العمــل العربــي الجماعــي ،وهــي
تحديــات تتمثــل فــي بعــض المســائل األمنيــة
والمشــكالت التــي تصدرهــا إلينــا دول الجــوار
العربــي فــي األســاس ،إضافــة إلــى مواجهــة
الصراعــات والتجاذبــات والمشــكالت الداخليــة.
جــاء ذلــك فــي محاضــرة ألقاهــا أبــو الغيــط
أمــام كليــة الدفــاع الوطنــي بمســقط فــي ختــام
زيارتــه إلى ســلطنة عمان ،بعنوان « المتغيرات
اإلقليميــة والدوليــة وأثرها علــى العمل العربي

المشترك».
واســتعرض األمين العام في محاضرته خلفية
تشــكيل النظــام الدولــي الحالــي منــذ نهايــة
الحــرب العالميــة الثانيــة ،ومالمحــه الرئيســية
التــي تشــكلت علــى مــدار العقــود الماضية ،مع
التركيــز علــي تأثيــر هــذا النظام  -وما يســتتبعه
مــن أوضــاع -علــى اإلقليــم العربــي برمتــه.
وصرح مصدر مسئول باألمانة العامة للجامعة
أن أبوالغيــط اهتــم فــي حديثــه بالتركيــز علــى
أهــم القضايــا الشــاملة التــي تضــرب العالــم
والمنطقــة ،ومنهــا علــي ســبيل المثــال قضايــا
تغيــر المنــاخ و اإلرهــاب وغيرهــا مــن القضايا،
التــي تســتحوذ علــى االهتمــام الدولــي العــام
وتستلزم تضافر الجهود الدولية وتعاون الجميع
فــي مواجهتهــا.وكاالت

واشنطن توقف مليوني مهاجر على حدودها الجنوبية خالل 2021

أوقفــت الســلطات األميركيــة مــا يقــرب مــن
 180ألــف مهاجــر كانوا يحاولون دخول الواليات
المتحــدة مــن المكســيك فــي ديســمبر ،حســبما
أظهــرت أرقــام رســمية نشــرت أمــس ،ليرتفــع
بذلــك العــدد اإلجمالــي للتوقيفات علــى الحدود
الجنوبيــة إلــى مــا يقــرب مــن المليونيــن ،وهــي
حصيلة قياســية.
انخفــض عــدد المهاجريــن الوافديــن إلــى
الواليــات المتحــدة بشــكل ملحــوظ فــي بدايــة
جائحة «كوفيد  ،»19لكن الوتيرة بدأت باالزدياد
فــي وقــت الحــق عــام  ،2020لترتفــع بشــكل
كبيــر منــذ تولــي الرئيــس جــو بايــدن منصبــه
فــي ينايــر العــام الماضــي.
وترافــق وصولــه إلى البيت مــع وعد بمعاملة
أكثــر إنســانية تجــاه المهاجريــن مــا أدى إلــى
ازديــاد وتيــرة وصــول مهاجريــن غيــر مســجلين

فاريــن مــن الفقــر والعنــف فــي بلدانهــم.
وتختلــف أرقــام المهاجريــن فــي الصيــف عن
األرقــام الفصلية.
فالطقــس البالــغ الحــرارة عــادة يــؤدي إلــى
تراجــع عــدد الســاعين للعبــور ،غيــر أن وزارة
األمــن الداخلــي األميركيــة قالــت إن عــدداً غيــر
مســبوق مــن المهاجريــن ،قرابــة  200ألــف ،تــم
اعتراضهــم أثنــاء محاولتهــم العبــور بشــكل غيــر
قانوني الحدود األميركية المكســيكية في يوليو.
يمثل المهاجرون عبئا إنسانيا ولوجستيا وماليا
بالنســبة لــإدارة الديمقراطية في البيت األبيض،
وخصوصا مع وعدها عدم إعادة قاصرين يصلون
دون أوليــاء أمــر .وجهــود اإلدارة إلصــاح نظــام
الهجــرة متوقفــة فــي الكونغــرس ،ويتوقــع أن
تكــون المســألة فــي صلــب انتخابــات منتصــف
الواليــة فــي نوفمبر.أ.ف.ب

 8قتلى و 50جريحاً بتدافع أمام ملعب لكرة القدم في الكاميرون

جانب من االحتشادات خالل المباراة
لقــي ثمانيــة أشــخاص علــى األقــل حتفهــم
وجــرح العشــرات فــي تدافــع أمــام ملعــب
لكــرة القــدم فــي الكاميــرون التــي تســتضيف
كأس األمــم االفريقيــة ،علــى ما قال مســؤولون
أمــس الثالثــاء.
وأمــر الرئيــس الكاميرونــي بــول بيــا بفتــح
تحقيــق فــي المأســاة التــي وقعــت أمس األول
اإلثنيــن عندمــا حــاول حشــد مــن المشــجعين
دخــول ملعــب أولمبــي فــي العاصمــة ياونــدي
لمشــاهدة المبــاراة بيــن منتخبــي الكاميــرون
وجــزر القمــر.
ورغــم خفــض ســعة الملعــب الــذي يتســع
لســتين ألف مشــاهد بســبب اجراءات كورونا،
فــإن الطاقــة االســتيعابية ترفــع مــن ســتين
الــى ثمانيــن فــي المئــة عندمــا يلعــب أســود
الكاميــرون علــى أرضهــم.
وأفــاد تقريــر أولي صادر عــن وزارة الصحة
الكاميرونيــة حصلت وســائل إعــام عالمية على
نســخة منــه «ســجلت ثمانــي وفيــات المرأتيــن
وأربعــة رجــال ،جميعهــم فــي الثالثينــات مــن
العمر”.
وأضافــت الــوزارة أن الجرحــى نقلــوا فــورا
بواســطة ســيارات اإلســعاف الى المستشفيات،
لكــن ازدحــام الســير أبطــأ عمليــة النقــل.
وقال وزير االتصاالت رينيه إيمانويل ســادي
إن  38شــخصا أصيبــوا فــي التدافــع مــن بينهــم

أفب
ســبعة إصاباتهــم خطيرة ،بحســب بيان.
وأشــارت وزارة الصحــة فــي وقــت ســابق
الــى أن حوالــى  50شــخصا أصيبوا فــي التدافع
بينهم شخصان جراحهما متعددة واثنان آخران
اصابتهمــا خطيــرة فــي الرأس.
وأوضــح وزيــر االتصــاالت أن الرئيــس بيــا
أمــر بفتــح تحقيــق في مالبســات هــذا الحادث
المأسوي.
وقــال الناطــق باســم اللجنــة المنظمــة لكأس
األمــم اإلفريقيــة أبيــل مبينغــي «حصــل تدافــع
كمــا يمكــن أن يحــدث عندمــا يكــون هنــاك
ازدحــام .نحن بانتظار الحصــول على معلومات
موثوقــة حــول عــدد الضحايــا في هــذا الحادث
المأسوي”.
وأعلــن االتحــاد االفريقــي الــذي ينظــم
المســابقة القاريــة فــي بيــان إنــه يحقــق فــي
الواقعــة ويحــاول الحصــول علــى تفاصيــل أكثر
حــول مــا حــدث.
وأضــاف االتحــاد فــي بيــان نشــره علــى
االنترنــت أنــه أرســل أمينــه العــام لزيــارة
المشــجعين فــي المستشــفى فــي ياوندي ،الفتا
إلــى أنــه علــى اتصــال مســتمر مــع الحكومــة
الكاميرونيــة واللجنــة المنظمــة المحليــة.
ونشر وزير الصحة الكاميروني ماناودا ماالشي
صــورا لــه علــى تويتــر وهــو يــزور مستشــفى
يعالــج المصابيــن في الحــادث.أ.ف.ب
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شكرًا سلطان 50 ..عاماً من القيادة واإلنجاز

يومية سياسية مستقلة

طارق سعيد عالي
مدير المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة

أبوظبي رائدة التقدم واالزدهار
إصــدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،بصفتــه حاكم ـاً إلمــارة أبوظبــي ،قانون ـاً
بشــأن حوكمــة الشــركات العائلية فــي إمارة أبوظبــي ،يمثل نقلة
حضاريــة ترســخ اســتدامة الشــركات العائليــة وفــق ضوابــط تضع
فــي االعتبــار التوافــق االجتماعــي بيــن الشــركاء وتشــكل داعمـاً
قويـاً الســتمرارية العمــل وتحقيــق المنافــع الهادفــة ســواء علــى
مســتوى الشــركات ذاتهــا ،أو لمــا تمثلــه مــن رافــد قــوي ضمــن
مســيرة التنميــة الشــاملة والمســتدامة التــي تنعــم بهــا إمــارة
أبوظبــي ،وهــي نابعــة مــن حــرص القيــادة الرشــيدة علــى تعزيز
القوانيــن الناظمــة للشــركات ومراعــاة رغبــة مؤسســيها ومالكهــا
وكافــة الشــركاء فيهــا وضمــان ازدهارهــا ومواكبتهــا للتطــورات،
فضـاً عــن إمكانية اســتقطاب شــركاء من خــارج العائلة بشــروط
ونســبة معينــة « ..»%40حيث أثبتت الشــركات العائليــة مكانتها
وقدراتهــا فــي االســتثمار والعمل ضمــن المبادرات االســتراتيجية
مســتفيدة مــن دعــم غيــر محــدود يحظــى بــه القطــاع الخــاص
وســاهم فــي اكتســابها لخبــرات متراكمــة.
وتشــكل التشــريعات والقوانيــن المنظمــة لعمــل الشــركات
إحــدى أبــرز مقومــات التقــدم ونمــو األعمــال ،وهــي انعــكاس
للحــرص علــى تأميــن بيئــة عمــل متقدمــة ،وتكتســب أهميــة
مضاعفــة عندمــا تكــون فــي مدينــة بمكانــة أبوظبــي اإلقليميــة
والعالميــة وصدارتهــا المتناميــة.
تؤكــد العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي قدراتهــا المتفــردة فــي
تعزيــز مكانتهــا االقتصاديــة المتعاظمــة انطالقاً ممــا تحرص عليه
القيــادة الرشــيدة من توفيــر كافة مقومات النجــاح واإلنجاز وفق
رؤيــة قويــة تواكــب الطموحــات والنشــاط التجــاري واالقتصــادي
المزدهــر الــذي يتم خاللــه تعزيز بيئة العمل ومنــح الثقة لجميع
الذيــن يقومــون بــأي نــوع مــن األعمــال ســواء علــى المســتوى
الفــردي أو الجماعــي كالشــركات ،ومنهــا «العائليــة» ،لتشــكل
فــي مجملهــا روافــد للتنميــة االقتصاديــة وتأكيــد ضمــان الحقوق
وتنظيــم العمــل وانتقــال الملكيــة وفــق رؤيــة متقدمــة ُتحفــظ
فيهــا الحقــوق بموجــب قوانيــن تتســم بالمرونــة والتحديــث.
كذلــك يمثــل إعــان «اقتصاديــة أبوظبــي» عــن إلغــاء %71
مــن متطلبــات ترخيــص األعمــال فــي اإلمــارة ،عبــر التعــاون
والتنســيق مــع الجهــات المحليــة واالتحاديــة ،خطــوة متقدمــة
ضمــن زيــادة قــوة أبوظبــي االســتثمارية إقليميـاً ودوليـاً كوجهــة
أولــى مــن خــال المزيــد مــن التســهيالت وفــق آليــات تتفــوق
علــى أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا عالميـاً ،وجميعهــا ترفــد
خطــط أبوظبــي الرائــدة فــي التنميــة كحاضنــة أولــى لمجتمــع
األعمــال تدعــم تنافســية اإلمــارات علــى المســتوى الدولــي نحــو
مزيــد مــن التقــدم والقــوة.
أبوظبــي مدينــة التقــدم واالزدهــار والفــرص وتحقيــق األحالم
وبوصلة النجاح نحو المستقبل المشرق ،وفيها الحداثة والتطوير
الدائــم يتــم وفــق رؤيــة قيادتهــا ومســاعيها لتكــون دائمـاً وجهــة
عالميــة أولــى ُتصنــع فيهــا النجاحــات وتبــرز مــن خاللهــا عبقرية
اإلنســان عبــر مــا توفره مــن ممكنــات لإلنجــاز والريادة.

كيفية التغيير لمواجهة التحديات العالمية
سانجايا بانث وجيال بازارباشيوجلو
خبيران اقتصاديان
مــن جائحة «كوفيد  »19إلى قضية
تغيــر المنــاخ ،االقتصادات في ســبيلها
لمواجهــة تحديــات جديــدة .فالعالــم
آخــذ فــي التغيــر .ومــن «كوفيد »19
وتغيــر المنــاخ إلــى التحــول الرقمــي
وتبايــن الخصائــص الديموغرافيــة،
تجابــه الــدول األعضــاء فــي الصندوق
تحديــات جديــدة .وتختلــف الــدول
فــي شــعورها بآثــار هــذه التحديــات
التــي ســتنعكس بالتأكيــد فــي موازين
مدفوعاتهــا ،مــا قــد يقوض االســتقرار
االقتصــادي العالمــي.
ولذلــك فمــن المهــم أن يجــري
الصنــدوق أيضــا مراجعــة لمشــورته
المتعلقــة بالسياســات ،وأنشــطته فــي
مجالــي اإلقــراض وبناء القــدرات ،كي
يحــدد ما إذا كان يتعيــن تعديلها على
أســاس انتقائــي ،وبــأي صــورة يتــم
ذلك ،حتى تلبي االحتياجات المتغيرة
لدولــه األعضــاء .فعلــى ســبيل المثال،
تهدف الجهود الجارية إلنشاء صندوق
اســتئماني للصالبــة واالســتدامة إلــى
البنــاء علــى العمليــة التاريخيــة التــي
تمت عام  2021لتوزيع مخصصات من
حقــوق الســحب الخاصــة بقيمــة 650
مليــار دوالر وتلبيــة متطلبات التمويل
األطــول أجــا للــدول األعضــاء األشــد
احتياجــا إليهــا فــي ســعيها للتكيــف
مــع عالــم يشــهد تغيــرا ســريعا.
وهنــاك رابطــة ال تنفصم بيــن كثير
مــن التحديــات األطــول أجــا التــي
تواجههــا الــدول منخفضــة الدخــل
خصوصــا ،وبيــن قضايــا التنميــة .غيــر
أن تمويــل التنميــة وحــده ال يكفــي
لمعالجــة أهــداف السياســة العامــة
العالميــة المتداخلــة التــي تتطلــب
تحــركا مــن جانــب كل المؤسســات
الماليــة الدوليــة .ويعمــل الصنــدوق
فــي نطــاق المهمــة المنوطــة بــه على
الســعي لمعالجــة هــذه التحديــات.
والواقــع أن هنــاك ضــرورة إلجــراء
تغييــرات اتجاهيــة لضمــان اســتمرار
الصنــدوق فــي تأديــة مهمتــه التــي
تحــددت منــذ أكثر من  75عاما مضت
فــي اتفاقيــة تأسيســه ،وال ســيما فــي
مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تجاوز
مشــكالت ميــزان المدفوعــات دون
اللجــوء إلــى تدابير تهــدد الرخاء على
المستويين الوطني أو الدولي .وحول
التغيير االتجاهي فحين فتح الصندوق

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

تمويل التنمية وحده ال يكفي
لمعالجة أهداف السياسة العامة
العالمية المتداخلة
أبوابــه عــام  ،1947كان الفهم الســائد
للتمويل هو أن اإلقراض العاجل لســد
احتياجــات ميــزان المدفوعــات لمــدة
بالغــة القصــر حتــى يتمكــن البلــد
المتلقــي مــن التغلــب علــى الصدمات
المؤقتــة والحفــاظ علــى تعــادل ســعر
صــرف العملــة الوطنيــة أمــام الدوالر
أو الذهب.
غيــر أنــه كان ينبغــي تحديــث
تســهيالت الصنــدوق التمويليــة مــع
الوقــت فــي ظــل التطــور الــذي
طــرأ علــى طبيعــة مشــكالت ميــزان
المدفوعــات لدى دولــه األعضاء .ففي
عــام  1952علــى ســبيل المثــال تــم
اســتحداث اتفاق االســتعداد االئتماني
الــذي أصبــح اآلن مــن التســهيالت
المتعــارف عليهــا ،لكنــه كان يعــد
حينــذاك نوعــا مــن االبتــكار الثــوري
ألنــه يقــدم للبلــد العضــو تأكيــدات
تتعلــق باســتخدام مــوارد الصنــدوق
فــي المســتقبل بــدال مــن أن يلبــي
احتياجــا آنيــا لديــه ،مــا دام محافظــا
علــى اســتيفاء شــروط كل شــريحة
مــن شــرائح القــرض .وفــي أوائــل
الســبعينيات ،أدرك صنــدوق النقد أن
صدمة أســعار النفط ستؤثر في الدول
األعضــاء بصــورة متباينة وفقــا لفواتير
اســتيراد النفــط لــدى كل منهــا ،ومــن
ثــم ســتحدث تحــركات فــي حســاباتها
الجارية وتنشــئ ضغوطــا طويلة األمد
علــى موازيــن مدفوعاتهــا .وبالتالــي
اســتحدث الصنــدوق أدوات إلتاحــة
التمويــل الميســر علــى أســاس أطــول
أمــدا وأكثــر تيســيرا إلــى حــد مــا.
ومــع اعتماد أســعار الصرف المرنة
علــى نطــاق واســع فــي الوقت نفســه
تقريبــا ،أجرى الصنــدوق أيضا إصالحا
شامال ألنشطته الرقابية .ورغم بواعث
القلــق فــي ذلــك الحيــن ،لــم تتســبب
هــذه االبتــكارات فــي تغييــر الطابــع
الجوهــري للصنــدوق بصفته مؤسســة
نقديــة تعنــى بالتأكــد مــن أن موازين
المدفوعــات تمتلــك مقومــات البقــاء
واالســتدامة باعتبارهــا شــرطا أساســيا
لالستقرار االقتصادي الكلي والمالي...
يتبع.عن «االقتصادية الســعودية»

نصــف قــرن مضــى علــى تولــي صاحب
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد
القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم
الشــارقة ،مقاليــد الحكــم فــي إمــارة
الشــارقة ،وهــي تنعــم كل يــوم بمشــروع
جديــد ،فــي مختلــف المجــاالت التنمويــة
والتعليمية والمعرفية والثقافية والرياضية
والمجتمعيــة؛ مشــروعات تمثــل خالصــة
الفكــر الثاقــب والــرؤى الســديدة والقيادة
الرشــيدة لســموه ،ومنهــاج العمــل الــذي
أنجــز مــا وعــد ،وصــدق مــا عمــل.
نحتفــي اليــوم بمــرور خمســين عامــاً
كاملة ،خمسون عاماً الخير فيها ال يتوقف،
واالرتقــاء بالمجتمــع هــو الهدف ،وســموه
يقــف علــى كل صغيــرة وكبيــرة ضمانــاً
لتكامــل المشــروعات الحضاريــة ،وتأمين ـاً
لحاضــر يحمــل الحيــاة الكريمــة ،ويســعى
الستشراف المستقبل ،حتى تبوأت الشارقة
قمماً عالية ،فكانت عاصمة عربية للثقافة،

وعالميــة للكتــاب ،وصديقــة للطفــل وكبار
الســن ،وداعمة للشــباب والناشــئة والكبار
والصغار.
وهــا هــي الشــارقة اليــوم نمــوذج غيــر
مســبوق ،ومثــال يحتــذى فــي االعتنــاء
باإلنســان ،وبنــاء القــدرات وتحفيــز العلــم
والمعرفــة ،واالهتمــام باألســرة ،وكل
ذلــك عبــر رعايــة كريمــة مــن صاحــب
الســمو ،حاكــم الشــارقة ،القائــد والعالــم
والمــؤرخ والمفكــر والمســرحي والمربي،
والمؤلــف والمثقــف ،وهــي صفــات نادرة
ـل أن يجــود بهــا التاريخ ،انعكســت خيراً
قـ ّ
وســعادة وتقدم ـاً علــى اإلمــارة الباســمة،
لتكــون على أعلــى المقاييس والمؤشــرات
العالميــة ،ولتحتفــل بهــا األوســاط الدولية
احتفــاالت مســتحقة.
شـ ّكل يوم تولي صاحب الســمو الشــيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،حاكماً
للشــارقة ،عالمــة فارقــة في تاريــخ اإلمارة

التــي تهيــأت منــذ ذلــك اليــوم ،لتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وفــق اســتراتيجية
متكاملــة ،عنيــت باإلنســان أوالً وآمنــت
بقدراتــه .تنميــة قادهــا ســموه بحكمــة
العارفيــن ،وصبــر العالميــن ،وتواضــع
القــادة العظمــاء ،فقامــت المشــروعات
التــي راعت األصالة والتــراث والخصوصية
إلنســان المنطقــة ،وســارت علــى درب
العلــم ،وأُنشــئت الجامعــات والمــدارس
والمكتبــات ،والمجالس ،ومؤسســات دعم
األســرة بكاملهــا.
وكانــت هنــاك الطــرق الحديثــة والبنية
التحتية للمشــاريع الطموحة التي تســتظل
باالهتمــام والرعايــة الكريمــة مــن ســموه،
والتواصــل العميــق مــع أبنائــه وبناته ،عبر
كافــة الوســائل المســموعة والمقــروءة
والمشاهدة ،ليكون أبناء اإلمارة خير داعم
ـر من يحمل
لطريــق التطــور والنهضة ،وأبـ ّ
األمانــة ،حيــث نرى اليوم ممــن تربوا على
يدي ســموه ،قادة ناجحين يشــكلون دفعة
إضافيــة لنمــو اإلمــارة ،وضمانـاً لمســتقبل
واعــد ،كمــا أراده صاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة قبــل  50عاماً.
«أنــا بقــدر مــا أعمــل لخدمة اإلنســان،
مســؤوليتي كذلك تجــاه حتى البحر ،تجاه
البــر ،تجــاه المــدر ،تجــاه الطيــن ،تجــاه

الشارقة اليوم نموذج غير مسبوق
ومثال يحتذى في االعتناء باإلنسان
وبناء القدرات وتحفيز العلم
والمعرفة واالهتمام باألسرة
الصخــر ،مســؤول مســؤولية كاملــة .أكبــر
مســؤوليتنا نحــن هــو اإلنســان ،نرتقــي
بهــذا اإلنســان» .بهــذه الكلمــات العظيمة
التــي تختصــر كل توصيــف لهــذا اإليمــان
العميــق بالمســؤولية لالرتقــاء باإلنســان
قــدم صاحــب الســمو
وحمــل أمانتــهّ ،
حاكــم الشــارقة ،أســاس نجــاح القائــد،
وبيــان ديــدن ســموه ،ولذلــك كان النمــو
المســتدام هــو المبتغــى إلمارة الشــارقة،
وفــق برامــج مدروســة ،تعنــى بالهويــة
ـرات ،ليحق ألهل
والتربيــة والخير ،والمبـ ّ
الشــارقة االحتفــاء بهــذه العقود الخمســة
مــن اإلنجــازات ،وألســنتهم تلهــج بــكل
كلمــات الشــكر والتقديــر لســموه ،مــع
دعــوات صادقــات بطــول العمــر وتمــام
الصحــة والعافيــة.
عن جريدة الخليج

«الناتو» بين توريط روسيا والتضحية بأوكرانيا
حسن أبو طالب
كاتب عربي
التحذيرات األميركية واألوروبية لروسيا
ال تتوقف ،بل تزداد حدة وخشونة .ظاهرها
تحذير موسكو من اإلقدام على أي عمل
عسكري ،وجوهرها دفع الروس إلى مغامرة ال
يمكن السيطرة على نهاياتها .مواقف «الناتو»
تتسم بتحدي اعتبارات أمن روسيا ،والمطالب
التي قدمتها موسكو إلعادة هيكلة األمن
األوروبي ُرفضت قبل أن ُينظر فيها .الحديث
عن تسوية سياسية يتالشى ،واألسلحة الغربية
واألميركية تحديداً والمدربون العسكريون
البريطانيون يتدفقون على أوكرانيا لمساعدتها
على مواجهة اي غزو روسي يبدو وشيكاً
من وجهة نظر «الناتو» والواليات المتحدة.
النفي الروسي بعدم النية لغزو أوكرانيا ال
يجد أذناً صاغية لدى «الناتو» أو واشنطن.
أوكرانيا ذاتها تبدو متأهبة لحرب وكأنها نزهة،
رغم الفارق الكبير في القوات والمعدات
ونظم األسلحة مع روسيا ،التي تملك ثاني
أقوى جيش في العالم بعد الواليات المتحدة.
الوضع الداخلي األوكراني مليء بالثغرات
واالختراقات ،سواء من حيث عدم كفاءة
الحكم ،ومستوى الفساد العالي حسب التقارير
الدولية ،وانقسام المجتمع بين مؤيد لعالقات
قوية مع روسيا وآخر كاره لها ويراهن على
حماية أميركية أوروبية .فضالً عن وجود أقلية
روسية تدعم العودة إلى أحضان موسكو.
ما يجري في إقليم دونباس هو حرب أهلية
تقيد أي قوة محلية من مواجهة حرب كبيرة
مع خصم مدجج باألسلحة الحديثة والعدد
الكبير من الجنود واآلليات.
المبررات التي يطرحها الناتو حول الحق
في التوسع واالمتداد إلى أي بقعة يريد
مصحوبة بالحق السيادي ألوكرانيا وجورجيا
وغيرهما في االلتحاق بـ«الناتو» ،مليئة
بالثغرات الفكرية والقانونية والتاريخية،
ومع ذلك ،فهي العناصر الكبرى التي يدور
حولها الخطابان األميركي واألوروبي .فالحق

السيادي ال يعني بالضرورة أن تضع مصير
أمة بأكملها على شفا جرف من النار ،كما
أن الدعم الغربي بما في ذلك دعم «الناتو»
المنتظر ،وهو المنظمة العسكرية باألساس،
المنتظر لن يتجاوز توقيع عقوبات مشددة
وتزويد بأسلحة ذات طابع تكتيكي دفاعي
وليست أسلحة استراتيجية يمكنها تتغير
قواعد اللعبة كلية .والسؤال ،ماذا ستفيد
العقوبات على روسيا إن احتلت جزءاً من
األرض أو أطاحت البنية األساسية أو أنهت
عمر النظام؟
روسيا اآلن في ظل الرئيس بوتين ليست
روسيا بعد تفكك االتحاد السوفياتي ،عسكرياً
على األقل مصحوبة بتحركات دولية في
أكثر من بقعة عالمية ودولية تسعى إلى
تثبيت مكانتها كقوة أساسية على قمة النظام
الدولي ،مع الواليات المتحدة والصين وأي
قوة أخرى صاعدة .الوضع االقتصادي الروسي
ال يقارن بوضع الغرب إجماالً .لكنه أفضل
كثيراً من وضع اقتصاد االتحاد السوفياتي
السابق الذي فارق الحياة نهاية الثمانينات
في القرن الماضي؛ إذ ال يخضع ألي ديون
خارجية ،لديه موارد كبيرة من الغاز والنفط
والقمح والكهرباء وبنية أساسية في االتصاالت
متطورة ،وصناعات ثقيلة كالقطارات ومصانع
األلمونيوم والحديد ،موازنته متحفظة ولكنها
متوازنة ،يراها خبراء اقتصاديون أميركيون
قادرة على تحمل العقوبات الغربية أو الجزء
األكبر منها .وأي عقوبات على صناعة النفط
والغاز الروسي سوف يتضرر منها األوروبيون
الذين يعتمدون على ما يقرب من  35في
المائة من الغاز على الواردات الروسية،
والمفارقة أنها تعبر أوكرانيا .وفي حالة
أي حرب وتوقيع عقوبات غربية سيدفع
األوروبيون ثمناً كبيراً لهذه العقوبات ،ال يقل
عن الثمن الذي قد تدفعه روسيا.
معضلة األمن الروسي واضحة لقادة
موسكو؛ فأي اقتراب لـ«الناتو» من األراضي
الروسية ،بطول يمتد  1300كم متر ،هي
الحدود المشتركة مع أوكرانيا ،في حال

انضمامها لـ«الناتو» ،وهو التجمع العسكري
األكبر في العالم اآلن ،سيكون أمناً مهدوراً
بكل المعاني ،ال سيما إن تم نشر أسلحة
استراتيجية على األراضي األوكرانية ،بحيث
يمكنها أن تضرب العمق الروسي في مدى
زمني قصير للغاية ،يفوق حالة االستعداد
للتصدي لدى الروس.
أوكرانيا في حضن «الناتو» هي خط
أحمر لدى موسكو ،لكن «الناتو» ال يرى
األمر من زاوية أمن روسيا ،بل من زاوية
التوسع شرقاً واستقطاب كل الدول التي
كانت يوماً ما جزءاً من االتحاد السوفياتي؛
بهدف الضغط على روسيا ومحاصرتها وخفض
معان تجعل الحفاظ على أمن
هيبتها .وتلك ٍ
البالد له األولوية على التعرض لعقوبات
مهما كانت مشددة وشاملة .والجانب اآلخر،
أنها وصفة لحرب عالمية ،قد تبدأ في إطار
إقليمي وتمتد لجذب تدخالت غربية مرجح
أن تحدث وإن بتدرج ،وإن حدثت ستزيد
األوضاع لهيباً ممتدة إلى ما بعد أوكرانيا
إلى أوروبا وما بعدها.
تصورات االستراتيجيين األميركيين
واألوروبيين متنوعة ،أحدها ال يرجح غزواً
روسياً لكامل أوكرانيا ،بل المحتمل أن يكون
لجزء منها شرق البالد يدعم تقسيمها ويؤدي
إلى والدة دولة أو كيان في شرق البالد
يعمل كحائط صد لتوسع «الناتو» ،ويزيد
من مصاعب ما يتبقى من أوكرانيا التي
ستفقد في هذه سيادتها على كامل أراضيها،
ويحول دون حصولها على عضوية «الناتو»
باعتبارها ستكون دولة مليئة بالمشكالت
الجيوسياسية غير الممكن السيطرة عليها.
التصور الثاني ،أن روسيا لن تقدِم على
أي غزو يتجاوز األراضي األوكرانية ،بل
ستقوم بضربات مؤثرة للقدرات العسكرية
والبنية األساسية إلدارة الدولة األوكرانية،
وبما يجعلها عبرة لغيرها من الدول التي
تتحدى اعتبارات أمنها القومي .التصور الثالث
وهو توظيف األزمة من أجل التفاوض مع
«الناتو» والواليات المتحدة للحصول على

الحق السيادي ال يعني بالضرورة أن
تضع مصير أمة بأكملها على شفا
جرف من النار
ضمانات أمنية مكتوبة موثقة دولياً تراعي
مطالب روسيا في األمن القومي .وهو
تفاوض يتبع أسلوب حافة الهاوية ،حيث
التهديد المباشر بالحرب ،أو القيام بتحركات
مكثفة ،مثل حشد أعداد كبيرة من الجنود
على الحدود مزودين باألسلحة المختلفة،
كما هو الوضع الراهن ،بحيث تقنع الطرف
اآلخر ،أي الغرب ،بأن الحرب على وشك
الحدوث ،مما يدفعه إلى تقديم التنازالت
المطلوبة لموسكو.
التصورات الثالثة على هذا النحو تعكس
حيرة الطرف الغربي المعني باألزمة ،تبرز
عدم اليقين كيف سيتصرف الرئيس بوتين؟
لكنها أيضاً تعكس استعداداً نظرياً على األقل
لعدد من االختيارات المحتملة .ويظل الموقف
الروسي الذي يتحرك بثبات هو المحور ،سواء
في التصعيد الجزئي أو الشامل .الجانب
اآلخر في التصورات الغربية ،أنها تنطلق من
قناعة ضمنية بأنه يمكن التضحية بأوكرانيا
من أجل توريط روسيا في مغامرة شبيهة ما
حدث لالتحاد السوفياتي في أفغانستان في
ثمانينات القرن الماضي ،وأدى إلى سقوطه
الحقاً كأحد أكبر التغيرات الجيوسياسية في
التاريخ على حد وصف الرئيس بوتين .أوكرانيا
لدى الغرب ليست سوى أداة يتم النفخ
فيها لهدف أبعد من سيادتها أو وحدتها
اإلقليمية .توريط روسيا كحالة أخرى من
أفغانستان يبدو صعباً ،والمحللون الروس
يضعون فاصالً كبيراً بين ما كان وما يمكن
أن يحدث ،مشيرين إلى أن الثمن سيدفعه
الجميع .واألفضل لديهم ولدى العالم الرشيد،
أن تؤخذ مطالب موسكو في االعتبار.عن
«الشرق األوسط»

لماذا يراهن أمباني على الصوديوم في سباق السيارات الكهربائية
آندي موخيرجي
كاتب في بلومبيرغ
من الهواتف الذكية إلى سيارات «تسال»،
تنتشر بطاريات الليثيوم في كل مكان .ولكن
عندما ذهب أغنى رجل في آسيا للتسوق في
إنجلترا بمبلغ  100مليون جنيه إسترليني (136
مليون دوالر) ،عاد بعنصر الصوديوم المتواضع.
ال يعتبر أيون الصوديوم خياراً سيئاً لـ»موكيش
أمباني» لبدء تشغيل مصنعه العمالق لتخزين
الطاقة ،ومن أحد األسباب أن قشرة األرض تحتوي
على صوديوم أكثر  300مرة من الليثيوم ،كما
أن معدل التبني العالمي للسيارات الكهربائية
مرتفع جداً حالياً لدرجة أنه ليس فقط الليثيوم،
ولكن النيكل عالي الجودة والكوبالت وأي شيء
آخر يدخل في بطارية المركبات الكهربائية
أصبح نادراً .تتوقع «بلومبرغ إن إي إف» «
قفزة بمقدار خمسة أضعاف في الطلب على
المعادن المستخدمة في تصنيع خاليا أيونات
الليثيوم بحلول عام  ،2030وألول مرة منذ
سنوات عديدة ،قد تصبح حزم البطاريات أكثر
تكلفة في عام .2022

تكلفة أقل

تقع شركة أمباني الرائدة« ،ريالينس
إندستريز» ،في قلب مبادرة طموحة للطاقة
النظيفة بقيمة  76مليار دوالر ،لذلك ،من
المنطقي بالنسبة له أن يدعم تقنية رخيصة
مثل بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية،
والتي تتطلب مكونات يسهل الحصول عليها،
ولن يمانع عمالؤه الحساسون للسعر في
الهند واألسواق الناشئة األخرى في وجود
أيونات الصوديوم تدور بين األنود والكاثود،
طالما أنهم ال يضطرون إلى التخلي عن
الكثير من أداء الليثيوم في هذه المساومة.
لكن هل سيفعلون؟ عندما يتعلق األمر
بكثافة الطاقة  -مقدار الطاقة الكهربائية التي
يمكن تخزينها لكل وحدة من الوزن  -يأمل
أمباني أن تضيق الفجوة مع الليثيوم أيون،
وأن تلعب أمواله دوراً في سدها ،فهو لم
يضخ فحسب  100مليون جنيه إسترليني في
شركة «فاراديون» ( ،)Faradionالتي يقع

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أبوظبــي ص.ب٥٤٠٤٠ :
هـاتـــف٠٢-٤٤٨٦٠٠٠ :
فاكــس٠٢-٤٤٨٥٤٠٠ :

مكتب العين :هاتف:
مكتب دبي :هـاتف:
اإلعـــالنـات :هــاتـف:
الـتـوزيــع هــــاتـف:

مقرها في شيفيلد وأكسفورد ،وإنما يخصص
 25مليون جنيه إضافية لتسريع الطرح التجاري
لمنتج الشركة التي توظف  16شخصاً بدوام
كامل ولديها  31براءة اختراع ،ومن المقرر
استخدام هذه التكنولوجيا في مصنع «ريالينس»
العمالق للبطاريات في جامناجار ،غوجارات.
يقول أشوين كوماراسوامي ،رأسمالي
مغامر في شركة «ميرسيا» ( )Merciaإلدارة
األصول ،ومقرها بريطانيا ،وأحد مؤسسي
شركة «فاراديون»« :إذا كان الليثيوم هو
اللعبة الرئيسية الوحيدة ،فليس هناك ما
يكفي منه ،كما أن الكوبالت أكثر ندرة ،أما
الصوديوم ،فبالكاد نخدش السطح».

كثافة الطاقة

وتزعم الشركة الناشئة ،التي تعمل حصرياً
على أيون الصوديوم منذ عقد ،أنها تقدم تجارياً
بالفعل  170-160وات /ساعة لكل كيلوغرام،
وتتوقع أن تصل إلى  200وات /ساعة للكيلوغرام
قريباً ،وهذه هي إلى حد ما الكثافة التي تقدمها
خاليا الليثيوم والحديد والفوسفات في الطراز
القياسي لسيارة «تسال  »3المصنوع في الصين.
لوضع هذه األرقام في منظور ،عندما كشفت
شركة «كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي»
الصينية عن خاليا أيون الصوديوم الصيف الماضي،
قالت أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات
الكهربائية في العالم إن منتجات الجيل األول
لديها ستوفر  160وات /ساعة لكل كيلوغرام،
وإن سلسلة التوريد الصناعية األساسية ستكون
جاهزة بحلول عام  .2023بعبارة أخرى ،لن
يدخل أمباني لعبة فاز فيها الصينيون بالفعل.
كما ال يوجد أي العب جاد آخر ينتظر
في الموطن  -على األقل حتى اآلن.
تنتشر مصانع البطاريات العمالقة من نيفادا
إلى نيويورك ومن شنغهاي إلى شيان ومن
برلين إلى بودابست ،لكن ثاني أكبر دولة
من حيث عدد السكان لم تشهد سوى القليل
من االستثمار في التكنولوجيا ،وتعاونت كل
من «توشيبا كورب» و»سوزوكي موتور»
و»دينسو» إلنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم
بقيمة  180مليون دوالر في والية غوجارات
لتزويد شركة «ماروتي سوزوكي انديا» ،أكبر
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شركة لتصنيع السيارات في البالد.
مع ذلك ،فإن شركات صناعة السيارات
الهندية بشكل عام «ال يبدو أن لديها أي خطط
إلنتاج بطاريات وربما تتطلع إلى جلبها» من
مصنعين مستقلين ،وفقاً لتقرير صادر عن
ّ
شركة «كوتاك انستيتيوشانال إيكويتيز» (Kotak
 ،)Institutional Equitiesوهي شركة تداول
أوراق المالية يقع مقرها في مومباي ،وقالت:
(المج ِّمع)
«يبدو أنهم يتبعون نفس إستراتيجية ُ
التي نجحت معهم في مجال المركبات ذات
محركات االحتراق الداخلي».
وهذه أخبار جيدة ألمباني ،فعند 300
مليون دوالر ،قد تكون سوق تخزين السيارات
الكهربائية الحالية في الدولة صغيرة ،لكنها
لن تظل كذلك دوماً ،وعندما يتعلق األمر
بالدراجات النارية ،وهي وسيلة شائعة للتنقل
الشخصي للطبقة المتوسطة ،فإن اإلعانات
الحكومية جعلت بالفعل أسعار السيارات
الكهربائية في المتناول أكثر من السيارات
التي تستهلك الكثير من البنزين.
وخالل  20عاماً ،ستكون جميع المركبات ذات
العجلتين وأكثر من  %70من مبيعات السيارات
كهربائية ،وبحلول عام  2052سينفجر الطلب
على البطاريات إلى  585مليار دوالر سنوياً،
وف ًقا لتقديرات شركة «كوتاك» ،وتقدر الشركة
تكوين الثروة المحتمل من سوق األسهم من
البطاريات في الهند بنحو  1تريليون دوالر،
وعبر البدء في استثمار ال يبحث اآلخرون عنه،
يمكن ألمباني االستيالء على جزء كبير منه.

سوق البطاريات

من المسلم به تقريباً أن سياسة الحكومة
ستكون داعمة لمبادرة «التخزين في الهند»،
فبعد كل شيء ،إذا انتهى األمر بالهند بعدم
إنتاج بطارياتها الخاصة ،فإن المدخرات
السنوية بالعملة الصعبة من تقليل اعتمادها
على نفط الشرق األوسط  -الذي يشكل %3
إلى  %4من الناتج المحلي اإلجمالي  -يمكن
أن تكون وهمية ،وكتب محللو «كوتاك»
أن الدولة قد «تتحول فحسب من استيراد
النفط الخام إلى استيراد البطاريات».
وهذا فقط فيما يخص السيارات ،ففي

قمة المناخ في جالسكو ،تعهدت حكومة
رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتلبية  %50من
احتياجات الطاقة في البالد من مصادر غير
الوقود األحفوري بحلول عام  ،2030ولتحقيق
هذا الهدف ،ينبغي تخزين طاقة الرياح والطاقة
الشمسية كذلك ،عالوة على ذلك ،يجب أن
تتحمل البطاريات النقل إلى أماكن بعيدة.
على عكس الليثيوم أيون ،والمعروف
بمخاطر االشتعال العالية ،يمكن تفريغ خاليا
أيون الصوديوم إلى صفر فولت  -مما يجعلها
أقل عرضة لالنفجار أثناء النقل ،وبراءة اختراع
«فاراديون» في هذا المجال قد تمنح «ريالينس»
ميزة ،ومن بين صفقات البطاريات األحدث
للتكتل الهندي ،استثمار بقيمة  50مليون دوالر
في شركة «أمبري إنك» ( )Ambriالواقعة في
مارلبورو بوالية ماساتشوستس ،والتي ربما لها
هدف مماثل يتعلق بتطوير خبرة التخزين اآلمن
واالقتصادي للطاقة المتجددة على نطاق واسع
باستخدام إلكترودات الكالسيوم واألنتيمون.
من منظور األمن القومي لنيودلهي ،سيكون
من الضروري تجنب سيطرة الصين على
الليثيوم أيون نتيجة إلحكام االقتصاد األكبر
سيطرته على المواد الخام ،وقدرة التكرير،
والتصنيع والطلب المحلي .قال كوماراسوامي
من «فاراديون»« :تمكن تحالف الدول
المنتجة للنفط من إجبار العالم على الجثو
على ركبتيه في السبعينات ،أما في السيارات
الكهربائية ،وصلت الصين إلى نفس المرحلة
التي تطور عندها هيمنتها على السوق».
من غير المرجح أن يكون الصوديوم،
ملح األرض ،نهاية طموح أمباني في صناعة
البطاريات ،لكنه كنقطة انطالق ،تحابيه
التكنولوجيا كثيراً سواء له أو للهند.عن
«بلومبيرغ الشرق»

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

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

https://www.facebook.com/Alwatan.uae

على عكس الليثيوم أيون
والمعروف بمخاطر االشتعال
العالية ،يمكن تفريغ خاليا أيون
الصوديوم إلى صفر فولت

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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اﻗﺘﺼﺎد
أحمد الفالسي يزور جناح جمهورية السلفادور في معرض «إكسبو  2020دبي
أبوظبي  -الوطن
زار معالــي الدكتــور أحمــد بالهــول
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،جنــاح
جمهوريــة الســلفادور فــي معــرض إكســبو
 2020دبــي ،والــذي يقــع بمنطقــة التنقــل
ويحمــل شــعار «البــدء مــن الصفــر لصنــع
عالــم أفضــل» ،حيــث كان فــي اســتقباله
الســيدة فنيســا بانداك نائب المفوض العام
لجنــاح جمهورية الســلفادور في المعرض.
وأكد معالي الدكتور الفالسي أن معرض
إكسبو  2020دبي يشكل اليوم منصة فريدة
تجمــع العالــم علــى أرض دولــة اإلمــارات
لتدشين مرحلة جديدة من النمو المستدام
عبــر إعادة رســم خريطة االقتصــاد العالمي
والتجارة الدولية لتكون أكثر كفاءة ومرونة

واســتدامة ،بمــا يســهم فــي دعم وتســريع
التعافــي االقتصــادي واســتعادة النمو خالل
المرحلــة المقبلة لمــا بعد «كوفيد – .”19
وأطلــع معالــي الفالســي علــى عرضــاً
ثالثــي األبعــاد ومتعــدد الحــواس يســلط
الضــوء علــى مشــروعات التنمية الرئيســية
فــي الســلفادور ،كمــا أطلع علــى من خالل
شاشــات العرض بالجناح على تاريخ وثقافة
وتــراث الدولــة وأهــم المناطــق الســياحية
التــي تمتلكها.
ويســتطيع الزائــر لجنــاح الســلفادور
استكشــاف أنواع القهــوة المميزة والتعرف
علــى بعــض األعمــال والصناعــات اليدويــة
المتعــددة والمخصصــة للنســاء والتــي
تــم تصميمهــا علــى الطريقــة التقليديــة
السلفادورية الخاصة ويطلق عليها «دنيس”.
وتحرص جمهورية الســلفادور من خالل

مشــاركتها فــي معــرض إكســبو  2020دبــي
علــى التعريــف بتقاليدهــا وثقافتها وعرض
مشــاريعها الســياحية لتشــجيع الــزوار على
االســتثمار فيهــا .وتعــد الســلفادور أصغــر
بلد يقع في مركز أمريكا الوســطى تســعى
مــن خــال مشــاركتها إلــى عقــد اتفاقيــات
مــع الــدول المشــاركة في إكســبو .2020
وقــد حقق التبــادل التجاري غير النفطي
بين دولــة اإلمارات وجمهورية الســلفادور
نقلــة نوعيــة خــال العــام الماضــي،2021
حيث ســجل نمواً بنحو  %113خالل األشهر
العشــرة األولــى مــن عــام  2021مقابــل
ذات الفتــرة مــن عــام  ،2020إذ ســجلت
الــواردات اإلماراتيــة مــن الســلفادور نمــواً
بنسبة  %127خالل تلك الفترة ،والصادرات
ســجلت نمــواً بنســبة  ،%121فيمــا ســجل
إعــادة التصديــر نمواً بنســبة ..%22

أكد أن حكومة دبي وفرت كافة سبل الدعم الالزمة لنمو أسواق المال العاملة فيها

مكتوم بن محمد :بورصة دبي للطاقة اكتسبت ثقة الشركاء
ورسخت مكانتها مرجعاً معتمداً في أسواق الطاقة
أكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة،
أن حكومــة دبــي وفــرت كافــة
ســبل الدعم الالزمة لنمو أســواق
المــال العاملة فيها ،وضمن عالقة
شــراكة متكاملــة حرصــت خاللها
اإلمارة على االستمرار في تطوير
البنيــة التشــريعية والتحتيــة،
بمــا يم ّكــن هــذه البورصــات
مــن ترســيخ حضورهــا علــى
المســتويين االقليمــي والعالمــي
وتعزيــز تواجدهــا كشــريك قــوي
وفاعــل فــي الســوق.
وقــال ســموه “بورصــة دبــي
للطاقــة اكتســبت ثقــة الشــركاء
االســتراتيجيين ورســخت مكانتها
مرجعــاً معتمــداً فــي أســواق
الطاقــة ..ودعــم حكومــة دبــي
لهــا ســيبقى مســتمراً”.
وخــال االجتمــاع أشــاد ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم بمــا حققتــه
بورصــة دبــي خــال المرحلــة
الماضية ،الفتاً إلى أن استراتيجية
البورصــة الناجحــة أســهمت فــي
نمــو حجــم التــداول بشــكل غيــر
مســبوق وعززت من قدرتها على
االســتفادة مــن النمــو المطــرد لتــداول النفــط الخــام فــي منطقتــي
الشــرق األوســط وآســيا.
كمــا اســتعرض ســموه مــع أعضــاء مجلــس إدارة بورصــة دبــي
للطاقة المســتجدات التي يشــهدها القطاع على المستويين اإلقليمي
والعالمــي الســيما فــي ظــل المتغيرات الســريعة التي شــهدها ســوق
الطاقــة ومــا تحملــه مــن فــرص كبيــرة للنمو.
وتعــرف ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
علــى اإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا بورصــة دبــي للطاقــة خــال
الفتــرة الماضيــة حيــث بلــغ عــدد الشــركات التــي تســتخدم منصــة
البورصــة للتســليم الفعلــي  60شــركة ،ووصــل عــدد براميــل النفــط
التــي تــم تســليمها عبــر آلية بورصــة دبي للطاقــة  2.5مليــار برميل،
وتــم تــداول مــا يعــادل  17مليــار برميــل ،فيمــا يبلــغ عــدد براميــل
النفــط التــي يتــم تســعيرها وفــق عقــود النفــط اآلجلــة لخــام عمان
بشــكل يومــي  5.2مليــون برميــل..
وتــدرج بورصــة دبــي للطاقة عقد عمان اآلجــل “”DME Oman
كعقــد رئيســي لهــا ،ممــا يوفــر أكثــر معاييــر النفــط الخــام انضباطـاً
وشــفافية فــي المنطقــة ،وأصبــح العقــد اآلجــل لخــام عمان المؤشــر
الرئيســي لحوالــي  170مليــون برميــل مــن النفــط الخــام شــهرياً منذ
العــام  ،2018بعــد أن كان يقتصــر علــى تســعير حوالــي  30مليــون

برميل شــهرياً.
حضــر االجتماع أحمد شــرف،
رئيــس مجلــس ادارة بورصة دبي
للطاقة ،ومعالي ناصر بن خميس
الجشــمي ،األميــن العــام لــوزارة
الماليــة فــي ســلطنة عمــان،
وسعادة عبداهلل بن سالم الحارثي
وكيل وزارة المالية بسلطنة عمان،
وديريك سمان ،مدير أول ،ورئيس
إدارة األســواق العالميــة للســلع،
بورصة شــيكاغو التجاريــة ،ورائد
بــن خليفــة الســامي ،مديــر عام
بورصــة دبــي للطاقة.
يذكــر أن بورصــة دبــي للطاقة
هــي أول بورصــة دوليــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط لعقــود
الطاقــة اآلجلــة والســلع ،وهــي
تهــدف إلــى تزويد شــركات إنتاج
النفــط والمتداوليــن والعمــاء
المهتميــن باألســواق بأســعار
تتســم بالشــفافية والمصداقيــة
للنفــط الخــام ،حيــث توفــر بيئــة
تجاريــة تخضــع لقوانيــن محكمة
وتعتمــد علــى معاييــر الشــفافية
واألمــان المالــي.
ويمتلك المساهمون الرئيسيون
في البورصــة حصة األغلبية وهم
شــركة تطويــر ،العضــو فــي دبــي
القابضــة؛ ومجموعــة بورصــة
شــيكاغو للســلع ،وجهاز االســتثمار العماني ..كمــا حرصت مجموعة
كبيــرة مــن المؤسســات الماليــة العالميــة الرائــدة وشــركات تــداول
الطاقــة علــى االســتحواذ علــى حصــص مــن أســهم بورصــة دبــي
للطاقــة ،بمــا فــي ذلــك غولدمــان ســاكس ،ومورغــان ســتانلي ،وجيه
بــي مورغــان ،وفيتــول ،ومجموعــة شــل ،ممــا منــح البورصــة مزيــداً
مــن الثقــة مــن قبــل أبــرز شــركات الطاقــة العالميــة.
وتســتخدم بورصــة دبــي للطاقــة فــي كافــة أعمالها أكثــر األنظمة
اإللكترونيــة تطــوراً والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن أكثــر مــن 20
منطقــة ،منهــا المراكز المالية الرئيســية في آســيا وأوروبــا والواليات
المتحــدة ..وتقــع البورصــة داخــل مركــز دبــي المالــي العالمــي،
وتخضــع لقوانيــن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة ..كمــا تتــم مقاصة
وضمــان جميــع التــداوالت مــن خــال “ ”CME Clearingالتابعــة
لمجموعــة بورصــة شــيكاغو التجاريــة.
وتخضــع بورصــة دبــي للطاقــة للضوابــط التــي تفرضهــا ســلطة
دبــي للخدمــات الماليــة ،كمــا تتــم مقاصــة كافــة العمليــات التجارية
بالبورصــة مــن خــال غرفــة المقاصــة فــي بورصــة نيويــورك للطاقة
“عضو في مجموعة بورصة شــيكاغو للســلع” ،والخاضعة لتشــريعات
الهيئــة األمريكيــة للســلع اآلجلــة “ ،”CFTCوهــي مرخصــة كهيئــة
معتمــدة مــن قبــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة .وام

سموه :استراتيجية البورصة الناجحة
أسهمت في نمو حجم التداول
بشكل غير مسبوق

«مصدر» و«دبليو سوالر» تتعاونان لتطوير مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة
أعلنــت شــركة أبوظبــي لطاقــة
المســتقبل «مصــدر» وشــركة «دبيلــو
ســوالر انفســتمنت» ،التابعــة لمجموعــة
ألفــا ظبــي القابضــة والمتخصصــة فــي
االســتثمار والتطويــر فــي قطــاع الطاقــة
الشمســية ،عــن تأســيس شــركة مشــتركة
لتطويــر مشــاريع طاقــة نظيفــة فــي عــدد
مــن المناطــق الجغرافيــة المختلفــة.
وقــع اتفاقيــة تأســيس الشــركة كل مــن
محمــد جميــل الرمحي ،الرئيــس التنفيذي
لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»
وســيد بصــر شــعيب ،نائب رئيــس مجلس
إدارة ألفــا ظبــي القابضــة ،وذلــك خــال
مراســم أقيمــت مؤخراً فــي مدينة مصدر.
وســوف تكون الشركة الجديدة وتدعى
«ام دبليــو انرجــي ليميتــد» ،بمثابة منصة
تركز على تطوير مشــاريع محددة مسبقاً،
إلــى جانــب العمــل على استكشــاف فرص
جديدة تحت إشراف الشركتين المالكتين.
وقــد قامــت «دبليــو ســوالر» بدخــول
هــذه الشــراكة بنــاء علــى توصيــات مــن
شركة «شــميرا كابيتال» ومقرها أبوظبي.
وقــال محمــد جميــل الرمحــي ،الرئيس
التنفيذي لشــركة «مصدر»« :تلتزم مصدر
بدعم التنمية المستدامة في دولة اإلمارات
والمســاهمة فــي ترســيخ دورهــا الريــادي
فــي عمليــة التحــول ضمــن قطــاع الطاقــة
العالمــي وقــد نجحــت مصــدر فــي زيــادة
القــدرة اإلنتاجيــة اإلجماليــة لمحفظــة
مشــاريعها فــي مجــال الطاقــة المتجــددة
بمقــدار ثالثــة أضعــاف خــال الســنوات
الثــاث الماضيــة”.
وأضــاف« :نتطلــع إلــى توســيع نطــاق
أنشــطتنا ودخول أســواق جديدة بالتعاون

«اقتصادية أبوظبي» تلغي  %71من متطلبات ترخيص األعمال في اإلمارة
مــع الجهــات والشــركات األخــرى فــي
أبوظبــي لتعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي
قطــاع الطاقــة النظيفــة وســوف تتيــح لنــا
الشركة الجديدة إمكانية االستجابة بشكل
أســرع للفــرص المتاحــة فــي األســواق،
وتوســيع نطــاق عملنــا ليشــمل مناطــق
جديــدة والمســاهمة فــي دعــم المزيــد
مــن الــدول لتحقيــق أهدافهــا المتعلقــة
بالتغيــر المناخــي”.
وســتركز الشركة المشــتركة في البداية
علــى تطويــر المشــاريع المحددة مســبقاً،
وبشكل أساسي في إفريقيا ومنطقة رابطة
الــدول المســتقلة (أذربيجــان وأرمينيــا
وبيالروســيا وكازاخســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكستان
وجورجيا) ،وكذلك مناطق جغرافية أخرى.

وتبلغ القدرة اإلجمالية لهذه المشاريع
المحــددة مســبقاً أكثــر مــن  8جيجــاواط،
وســتعمل الشــركة أيضـاً علــى استكشــاف
فــرص ومشــاريع أخــرى لتحقيــق أهــداف
الشــركاء فــي مجــال الطاقــة النظيفة.
وســتدعم «ام دبليــو إنرجــي» أيضــاً
مبادرة اتحاد  7وهو برنامج مبتكر تقوده
دولــة اإلمارات ،لتأمين التمويل لمشــاريع
الطاقــة المتجــددة فــي أفريقيــا ،ويهــدف
البرنامــج إلــى توفيــر الكهربــاء النظيفــة لـ
 100مليــون شــخص بحلــول عــام  2035إذ
ســيقوم بجمع األموال من القطاعين العام
والخــاص لالســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة
وذلــك بتوجيــه وتنســيق مــن قبــل وزارة
الخارجيــة والتعــاون الدولــي ومكتــب
المبعــوث الخــاص للتغيــر المناخــي.وام

العروض الموسيقية وأسبوع األهداف العالمية يدفعان
بأعداد زيارات إكسبو  2020لحاجز الـ  11مليون زيارة
دبي  -الوطن
ـجل إكســبو  2020دبــي10,836,389
سـ ّ
زيــارة ،حتــى أمــس األول  ،بتحفيــز مــن
عــرض المســرحية الموســيقية الجديــدة
قدمهــا المبدعــان الهنديــان
والمبهــرة التــي ّ
ُ
شــيخار كابور ،والموســيقار إيــه آر رحمان،
باإلضافة إلى سلســلة من الفعاليات البارزة
التــي انعقــدت فــي إطــار أول نســخة مــن
أســبوع األهــداف العالمية ُتقــام خارج مقر
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك
واســتضافها الحــدث الدولي.
وبفضــل التدابيــر االحترازيــة الصارمــة
ضــد وباء كوفيد ،19-اســتمتع زوار الحدث
الدولــي بأمان ،بحوالــي  200فعالية نظمت
بشــكل يومــي طــوال األســبوع المنصــرم،
وشــملت كافــة أرجــاء موقــع إكســبو 2020
الممتــد علــى مســاحة تعــادل 613
دبــيُ ،
ملعــب كــرة قــدم ،والبالــغ حجمــه أربعــة
أضعــاف حجــم دبــي مــول.
افتتِحــت المســرحية الموســيقية
وقــد ُ
“لمــاذا؟” فــي ســاحة الوصل يــوم  20يناير،
وضمــت أكثر من  100فنان أداء ،من بينهم
الممثل والراقص والكوميدي الهندي جاويد
جعفــري ،وتمثــل هــذه المســرحية عرضــا
موســيقيا رائعــا من إخراج المخرج الشــهير
شــيخار كابور وألحان الموســيقار الكبير إيه
آر رحمــان ،الحائــز علــى جائز َتي األوســكار
والغرامي .وستستمر المسرحية الموسيقية
فــي إبهــار الــزوار حتــى الـــ  27مــن فبرايــر
القادم ،بعروض أداء تقدم باللغة اإلنجليزية،
يومي 4
مــن الخميــس إلى األحد (باســتثناء َ
و 5فبراير) في تمام الساعة  20:00بتوقيت
دولــة اإلمــارات .ولمزيــد مــن المعلومات،
ُيرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.
.expo2020dubai.com
وحقــق أســبوع األهــداف العالميــة،
االــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن  15حتــى
 22ينايــر فــي إكســبو  2020دبــي بالتعــاون
مــع األمــم المتحدة ،شــعبية مماثلة ،بفضل
فعالــة مــن المنتديــات ،وحلقات
مجموعــة ّ
النقــاش ،واألنشــطة المثيرة لالهتمــام التي
نظمت على هامشــه .حيث ســاهم أســبوع

CMY

أعلنــت دائــرة التنميــة
االقتصاديــة فــي أبوظبــي
عــن إلغــاء مــا يزيــد على 20
ألفــا مــن متطلبــات ترخيــص
األعمــال فــي أبوظبــي ضمن
ومســتمرة
مبــادرة شــاملة
ّ
التنظيمية
ـح
لمراجعــة اللوائـ
ّ
لألعمــال فــي اإلمــارة ،التــي
تقــوم بإدارتهــا «اقتصاديــة
أبوظبــي» والتــي ارتفع عدد
الحكومية
الدوائــر والجهــات
ّ
المشــاركة فيهــا منــذ إعالنها
للمـ ّـرة األولــى فــي أغســطس الماضــي إلــى
محليــة واتحاديّــة.
ّ 26
جهــة ّ
وطــال اإللغــاء ،الــذي يهــدف إلــى دعــم
االستثمار في اإلمارة %71 ،من كل متطلبات
ترخيــص األعمــال التــي بلــغ عددهــا ســابقاً
.28,788
وتأتــي هــذه الخطــوة ،التــي ن ّفذتهــا
«الدائــرة» بالتشــاور مــع عــدد مــن الجهات
المحليــة واالتحاديّــة ،لضمــان مواكبة البيئة
ّ
التنظيميــة في اإلمــارة ألولوياتهــا التنمويّة،
ّ
وتشــمل المتطلبــات الملغــاة عــدة مجاالت
الصحيــة والنقــل والغــذاء
أهمهــا الرعايــة
ّ
العامة والبيئة.
والزراعة ،إضافة إلى الصحة ّ
وســتواصل اقتصاديــة أبوظبــي جهودهــا
لزيــادة نطاق التعاون مــع الدوائر والجهات
الحكوميــة فــي إطــار تركيزهــا علــى بنــاء
ّ
منظومة متكاملة لدعم المســتثمرين تعزيزاً
وعالميــة
إقليميــة
لمكانــة أبوظبــي كجه ـ ٍة
ّ
ّ
مفضلــة لألعمال.
ّ
وضمــن قائمــة الجهــات الحكوميــة الـ26
المشــاركة فــي جهــود خفــض متطلبــات
ترخيــص األعمال التــي تقودهادائرة التنمية
االقتصاديــة فــي أبوظبــي ،فقد كانت نســب
خفض المتطلبات على الشــكل التالي :دائرة
البلديــات والنقــل “ – ”DMTقطــاع الصحة

العامــة بنســبة  ،?95مــن  9,654إلــى 511
متطلبـاً تغطي  1,215نشــاطاً ،وقطاع النقل
بنسبة  ?78من  523إلى 115؛ وهيئة أبوظبي
للزراعــة والســامة الغذائيــة “”ADAFSA
بنســبة  ،?74مــن  6,587إلــى 1,716متطلبـاً
تغطي  288نشاطاً؛ ومجلس أبوظبي الرياضي
بنســبة ،?91مــن  949إلــى  82متطلباً يغطي
 58نشــاطاً؛ ودائــرة الصحــة بنســبة  ?56من
 1,512إلــى  672متطلبـاً تغطي  84نشــاطاً؛
وشــرطة أبوظبــي بنســبة  ?79مــن  387إلى
 80متطلبـاً؛ وهيئــة األوراق المالية والســلع
بنســبة  ?40مــن  1,160إلــى  700متطلب.
باإلضافــة إلــى قيــادة جهــود خفــض
اإلجراءات وفق أفضل المعايير والممارسات
العالميــة ،خ ّفضت«اقتصاديــة أبوظبــي»
متطلبات  118نشــاطاً من األنشطة التجارية
التــي تنظمهــا مــن  709إلــى  162متطلب ـاً،
أي بنســبة  ،%77فيمــا خ ّفضــت متطلبــات
أنشــطة أخــرى ،مثــل تجــارة قطــع غيــار
الســياراتوصيانتها ،إلــى متطلب واحد فقط.
وقال ســعادة راشد عبد الكريم البلوشي،
وكيل دائــرة التنمية االقتصادية في أبوظبي
إن خفض متطلبات إصدار تراخيص األنشطة
التجاريــة بنســبة  %71يعكس حرص حكومة
أبوظبي على اتخاذخطوات ملموسة لتسهيل
تأســيس األعمــال وتعزيــز تنافســية أبوظبي

إقليمياً وعالمياً.
وأضــاف « تحمــل هــذه
التغييرات رسالة واضحة عن
جاهزيــة أبوظبي ،من حيث
اللوائح واألنظمةواإلجراءات
الالّزمة ،لدعم نمو األعمال»،
مشــيراً إلــى أن «حكومــة
ـتباقياً
أبوظبــي تتخذ نهجاً اسـ ّ
مــن أجلتوفيــر بيئــة مناســبة
لألعمــال واالســتثمارات،
وســنواصل جهودنــا علــى
هــذا الصعيــد لتعزيــز
التحوالالقتصــادي فــي اإلمــارة”.
ّ
مــن جانبــه قال ســامح القبيســي ،المدير
العــام للشــؤون االقتصاديــة بدائــرة التنميــة
االقتصاديــة  -أبوظبي « تهدف اســتراتيجية
ـددة الجوانــب فــي
التنويــع االقتصــادي متعـ ّ
أبوظبي إلى تطوير بيئة األعمال واالرتقاءبها
عالميــة ودفــع عجلــة
لمســتويات تنافسـ ّـية ّ
ـتمرة
ـ
المس
جهودنا
النمــو االقتصــادي .وتعد
ّ
العمليــة التــي
ـر
ـ
مناألط
نحــو وضــع المزيــد
ّ
تســاهم فــي تعزيــز بيئــة األعمــال الداعمــة
لجميــع القطاعــات والصناعــات جــزءاً ال
يتجزأمــن مســيرتنا نحــو االقتصــاد القائــم
علــى المعرفة”.
منصة رحلة المســتثمر
وأضــاف « تقــدم ّ
الذكيــة لدعــم المســتثمرين ،التــي ُعرضــت
ّ
فــي معــرض جيتكــس  ،2021أدوات
ومعلومــات تســهم فــي تســريع إجــراءات
إصدار الرخص التجاريّة والتواصاللمباشر مع
المعنيــة فــي القطاعيــن الحكومــي
الجهــات
ّ
والخاص وتشمل الحوافز األخرى التي أُعلن
عنهــا مؤخــراً خفض رســوم إصــدار وتجديد
الرخــص التجاريّــة ،إضافــة إلــى إجــراءات
أخــرى نحــن علــى ثقــة بأنهاستســهم فــي
العالميــة كوجه ـ ٍة
ترســيخ مكانــة أبوظبــي
ّ
مفضلـةً لألعمــال”.وام

الغرفة التجارية العربية البرازيلية تشارك في اجتماع نظيرتها العربية األجنبية
الموضوعــات هــذا فــي تحقيــق المزيــد من
التقــدم نحــو الوصــول ألهــداف التنميــة
المســتدامة ،وهــي مخطط يهــدف لتحقيق
مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع،
عبــر معالجة بعض التحديات العالمية ،مثل
الفقر ،وعدم المســاواة ،والصحة والتعليم،
والتغير المناخي .ويواصل إكسبو  2020دبي
التزامه بتعزيز أهداف التنمية المســتدامة،
عبــر توفيــر منصــة لصنــع تأثيــر إيجابي من
أجل مســتقبلنا المشــترك.
باإلضافــة لمــا تقــدم ،تكتســي فعاليــات
الجذب الرئيســة التي سـُـتقام خالل األسبوع
المقبــل فــي إكســبو  2020نفــس القدر من
األهميــة ،ومــن بينهــا الحفــل الموســيقي
المرتقــب بشــدة الــذي ســتحييه فرقــة
موســيقى البــوب راب “بــاك آيــد بيــز”،
في ســاحة الوصل بتاريخ  25يناير الجاري–
وهــو الحفــل الرابــع مــن حفــات سلســلة
“أُمســيات خالدة” التي ُتنظم خالل األشــهر
الســتة النعقــاد إكســبو  2020دبــي .حيــث
ســيصدح أعضــاء الفرقــة الثالثيــة القادمــة
مــن لــوس أنجلــوس والتــي تتكــون مــن:
ویــل.آي.أم ،وأبــل.دي.أب ،وتابــوو ،بباقــة
مــن األغانــي علــى وقــع األنغام الموســيقية
ذائعة الصيت التي يتضمنها ألبوهم الجديد
الــذي أصدروه تحت عنوان “ترانزليشــين”.
ومــع اســتعداد إكســبو  2020إلســدال

الســتار على فعالياتــه للمرة األخيرة بحلول
 31مــارس 2022؛ فلــم يتبــق أمــام الــزوار
ســوى بضعــة أســابيع قصيــرة لالســتمتاع
بمجموعــة واســعة مــن مناطــق الجــذب
المنتشــرة عبر أرجاء موقع الحدث الدولي.
وفــي إطــار حملــة ترويجيــة حاليــة ،تتــاح
الختامية” بســعر رائع
“التذكــرة الموســمية
ّ
يبلــغ  195درهمــا إماراتياُ ،لتم ّكــن حامليها
من االستمتاع بطائفة واسعة من الفعاليات
الترفيهة والخيارات الخاصة بتناول الطعام.
ويتســنى اآلن لزوار إكسبو  ،2020الذين
تزيــد أعمارهــم عــن  60عامــا ،االســتمتاع
بالعديــد مــن الخدمــات المعــززة التــي يتم
تقديمهــا ضمــن إطــار “برنامــج الــزوار مــن
كبــار الســن” .والــذي ســيكون متاحــا أمــام
أي ضيــف مؤهــل للحصــول علــى “تذكــرة
للــزوار مــن كبــار
دخــول إكســبو ُّ 2020
المجانيــة ،والتــي ُت ّوفــر لحامليهــا
الســن”
ّ
فرصــة الوصــول إلى مواقــف المركبات في
األماكن ذات األولوية المخصصة ،واستخدام
عربــات النقــل الكهربائيــة لمــا يصــل إلــى
خمســة أشــخاص لمــدة  90دقيقــة ،فضــا
الســريع
ميــزة ّ
الدخول ّ
عــن الحصــول علــى ّ
إلــى مجموعــة ُمختــارة من أجنحــة الدول،
وعلــى خصــم بنســبة  30بالمئــة على وجبة
الغــداء التــي تقــدم فــي مطاعــم ُمنتقــاة
تقــع عبــر أرجــاء موقــع الحــدث الدولــي.

شــاركت الغرفــة التجاريــة العربيــة
البرازيليــة في االجتماع التنســيقي الســنوي
للغرف التجارية العربية األجنبية المشــتركة
الــذي ُع ِقــد في مقــر األمانة العامــة لجامعة
ـم خاللــه تســليط الضــوء
الــدول العربيــة وتـ َّ
قمنــة فــي تســهيل عمليــات
الر َ
علــى دور َ
اإلدارات الجمركيــة العربية وتعزيز تدفقات
التجــارة الدوليــة.
وأكــدت الغرفــة علــى األهميــة المتنامية
لالقتصــاد الرقمــي فــي التجــارة العالميــة
وتحفيــز النمــو االقتصــادي.
وشــهد االجتمــاع عرضـاً ألبــرز إنجــازات
اإلدارات والجهــات التجاريــة وســط تأكي ـ ٍد

علــى أهميــة دورهــا فــي تلبيــة متطلبــات
العالــم العربــي فــي عصــر التحــول الرقمي.
وشارك في االجتماع تامر منصور الرئيس
التنفيــذي واألميــن العــام للغرفــة التجاريــة
العربيــة البرازيليــة إلــى جانــب عــد ٍد مــن
المســؤولين رفيعــي المســتوى الذيــن مثلوا
ختَلــف غــرف التجــارة فــي دول المنطقة.
ُم َ
وناقــش المســؤولون خــال االجتمــاع
تســرع وتيــرة
إمكانيــة تطويــر مبــادرات ّ
التكامــل االقتصــادي العربــي – العالمــي
ـات متقدمــة لتحقيــق التنميــة
وتبنــي تقنيـ ٍ
المستدامة .وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز
االبتــكار ودعم ريــادة األعمال في المنطقة.

ـدد االجتمــاع علــى المكانــة المميزة
وشـ َّ
للغرف العربية األجنبية المشتركة باعتبارها
تكتــات مؤثــرة اقتصاديــاً وسياســياً فــي
ٍ
الــدول التــي تتواجــد ضمنهــا .وتضطلــع
الغــرف المشــتركة بدو ٍر محــوري في تعزيز
الدبلوماســية االقتصاديــة التــي تعــد ضرور ًة
ـدم الــدول ونمــو اقتصاداتهــا.
لتقـ ُّ
وأوضــح منصــور أن الغرفــة التجاريــة
العربيــة البرازيليــة تملك ســج ًال حافـ ًا ببناء
وتعزيــز الشــراكات التــي مكنــت الشــركات
البرازيلية من توســيع أعمالها نحو األســواق
العالميــة وخاصــ ًة فــي المنطقــة العربيــة
وأتاحــت فرصـاً جديــدة لألعمــال.وام

مركز «إنطالق» ينظم فعالية «اليوم التجريبي»للشركات الناشئة العالمية
نظم مركز «إنطالق»  -المنصة المصممة
لتقديــم الحلول اإلبتكارية البديلة وخبرات
التحول لدعم الشركات الناشئة المتخصصة
بقطاعــات الســياحة والســفر والطيران في
دبي والمنطقة  -فعالية «اليوم التجريبي»
للشــركات الناشــئة العالميــة وذلــك فــي
المقــر الرئيســي لمجموعة اإلمــارات الذي
يعــد أحد الشــركاء الرئيســيين للمركز.
وســلطت الفعالية الضوء على الشركات
الناشــئة المشــاركة وكذلــك البرامــج التــي
تعمــل علــى تنفيذهــا بالتعاون مــع المركز
بمــا يســاهم بنمــو أعمالهــا مــن خــال

التواصــل والتعــاون مــع مختلــف الجهــات
المعنيــة بمركــز إنطــاق.
وشــهدت الفعاليــة التــي جــرى تنظيمها
بشــكل هجين حضوريا وافتراضيا مشــاركة
أكثــر مــن  450شــخصا حيــث قــام المركــز
بالتعريــف بالفــرق التي كان لهــا دور كبير
في إطالق المشــاريع الناجحة في قطاعات
الطيران والســفر والسياحة.
كمــا تــم تســليط الضــوء علــى المكانــة
المرموقــة لدبــي بإعتبارهــا وجهــة رائــدة
فــي اإلبتــكار علــى مســتوى العالــم ..فيمــا
قدمت  16من الشــركات الناشــئة بما فيها

“ ”InflightFlixو” Destination Video
 Guideو””Colibraوتطبيــق”Unified
”Flying Experienceو “Lumitics
“المتخصصــة بتكنولوجيا النفايات الغذائية
عروضهــا التقديميــة.
وجــرى تأســيس مركز «إنطــاق» ضمن
اســتراتيجية متكاملــة تتماشــى مــع رؤيــة
حكومــة دبــي الهادفــة إلــى تعزيــز مكانــة
اإلمــارة كوجهــة المبدعيــن والموهوبيــن
ورواد األعمــال والمســتثمرين فض ـاً عــن
كونهــا المدينــة المفضلة فــي العالم للحياة
والعمــل والزيــارة .وام

العدد ( )٣٦٥٢األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية يومي  1و 2فبراير

«أدنوك» تعلن عن تأسيس «أدنوك مربان» المتخصصة في إصدار
«بريك بلك الشرق األوسط» يجمع قادة القطاع لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد «كورونا»
سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية

تعــد «أدنــوك مربان» المملوكــة بالكامــل لمجموعة أدنوك
والمصــدرة لســندات
المصنفــة ائتمانيــاً ُ
الشــركة الرئيســية ُ
الديــن فــي أســواق رأس المــال العالميــة لمجموعــة أدنــوك.
مــن المتوقــع أن تحصــل «أدنــوك مربــان» علــى تصنيــف
“ ”AAو” ”Aa2و” ”AAمن وكاالت التصنيف االئتماني الدولية
«ســتاندرد آنــد بــورز» و»موديــز لخدمــات المســتثمرين»
و»فيتــش» علــى التوالــي
أعلنــت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة «أدنــوك» أمــس
عــن تأســيس شــركة جديــدة تحــت اســم «أدنــوك مربــان آر
اس ســي المحــدودة»  -أدنــوك مربــان  -والتــي تعــد الشــركة
والمصــدرة لســندات الديــن فــي
المصنفــة ائتمانيــا ُ
الرئيســية ُ
أســواق رأس المــال العالميــة لمجموعــة أدنــوك.
ومــن المتوقــع أن تحصــل «أدنــوك مربــان» علــى تصنيــف
“ ”AAمــن وكالــة التصنيــف االئتماني الدولية «ســتاندرد آند
بــورز» ،وتصنيف “ ”Aa2من «موديز لخدمات المســتثمرين»
وتصنيــف “ ”AAمــن «وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي» -
فيتــش  ،-وذلــك تماشــياً مــع التصنيفــات الممنوحــة ألمــارة
أبوظبي.
كمــا تعكــس هــذه التصنيفــات المتميــزة مــن أكبــر وكاالت
التصنيف االئتماني على مســتوى العالم أداء أدنوك التشــغيلي
والمالــي القــوي ،والمــاءة الماليــة العاليــة ألدنــوك ،باإلضافــة
للتكلفــة المنخفضــة إلنتــاج «مربــان» خــام النفــط القياســي
الــذي تســتخدمه أدنــوك لبيــع إنتاجهــا مــن النفــط الخــام مــن
الحقــول البريــة والــذي يعــد واحــداً مــن أقــل خامــات النفــط
فــي انبعاثــات الكربــون عالميـاً.
وتعتــزم أدنــوك المحافظــة علــى التصنيــف المســتقل
“ ”AAالــذي منحتــه «فيتــش» للســندات القابلــة لالســتبدال
التــي أصدرتهــا شــركة «أدنــوك للتوزيــع»  -رقــم التعريــف:
 - XS2348411062والتــي تســتحق الســداد فــي  ،2024إال
أن الشــركة طلبــت ســحب التصنيــف االئتمانــي علــى مســتوى
مجموعــة أدنــوك الــذي منحتــه «فيتــش» ألول مــرة فــي

فبرايــر  ،2019وذلــك نظــراً لتأســيس «أدنــوك مربــان» والتــي
والمصدرة لســندات
المصنفــة ائتمانيا ُ
تعــد الشــركة الرئيســية ُ
الديــن فــي أســواق رأس المــال العالميــة لمجموعــة أدنــوك.
وســوف تقــوم «أدنــوك مربــان» بمراقبــة األســواق عــن
كثــب واستكشــاف فــرص تمويــل محتملــة.وام

«اإلمارات للدراسات المصرفية» يدّرب أكثر من  32ألفا متدرباً ومهنياً خالل 2021
أعلــن معهــد اإلمــارات للدراســات
المصرفية والمالية  -المؤسســة اإلقليمية
الرائــدة فــي مجــال التعليــم المصرفــي
والمالــي  -تدريــب  32ألفا و  773متدرباً
ومهنياً من العاملين في القطاع المصرفي
والمالي خالل عام  2021ش ّكل اإلماراتيون
مــا يزيــد عــن  36فــي المائــة منهــم.
ـدم المعهد خالل العــام المنصرم ما
وقـ ّ
مجموعه ألف و  81برنامجا تدريبيا ضمن
خطة التدريب الســنوية للقطاع المصرفي
وخطــة التدريب الســنوية لقطــاع التأمين
ومؤتمــرات التعليــم المالــي ومســارات
التعلــم والبرامــج الخاصــة والشــهادات
المهنيــة المتخصصــة إضافــة إلــى برامــج
التنميــة الوطنية.
وقــال ســعادة جمــال الجســمي مديــر
عام معهد اإلمارات للدراســات المصرفية
والماليــة « :يســعدنا إتمــام هــذا العــدد
مــن المتدربيــن لتدريباتهــم المهنيــة
هــذا العــام حيــث نعمــل علــى تصميــم
برامجنا التدريبية سنوياً وفق اإلحتياجات
الحالية لألســواق اإلقليمية والعالمية وقد
حققــت تلــك المقاربــة نجاحــات كبيــرة
بالنســبة لنــا وأيّــدت ســعينا الدائــم لدعم
التطويــر المهنــي للعامليــن فــي قطــاع
البنــوك والتمويــل”.
وأوضــح أنــه خــال الفتــرة مــن ينايــر
ـدم المعهــد 316
حتــى ديســمبر  2021قـ ّ
برنامج ـاً متخصصــا شــارك بهــا  257ألفــا
و  21مهنيــا مــن القطــاع المصرفــي
والمالــي وغطــت مواضيــع متعــددة
ومنهــا العمليــات المصرفيــة وإدارة
االئتمــان وتمويل المشــاريع والتكنولوجيا
المالية والتحليــات والخدمات المصرفية
اإللكترونيــة وإدارة وقيــادة المــوارد
البشــرية والخدمات المصرفية اإلســامية
والمبيعــات والتســويق وخدمــة العمــاء
وإدارة الجــودة والتعامــل مــع المخاطــر
واالمتثــال والخزينة والخدمات المصرفية
االســتثمارية.
وفــي مــا يتعلــق بالتأميــن  ..قــال
الجســمي إن المعهــد تعــاون مــع هيئــة
التأميــن إلعــداد خطــة التدريــب لعــام
 2021وشــملت تقديــم أكثــر مــن 117
برنامجاً تدريبياً شارك فيها  3,301متدرب
نظــم المعهد خــال العام
حتــى اآلن كمــا ّ
الماضــي عــدة برامــج تدريبية ومســارات
تعليميــة وفــق طلــب واحتياجــات قطــاع

البنــوك والتأميــن حيث نظــم  62برنامجاً
تدريبيـاً خاصـاً و 122مســاراً تعليميـاً عبر
منصــات رقمية مختلفة اجتذبت مجتمعة
 4آالف و  72متدربــا ..
كمــا جــدد المعهد هذا العام  6دورات
لشــهادات مهنيــة متخصصــة بالتعاون مع
مؤسســات رائــدة بهــدف تقديــم تجربــة
تدريبية شــاملة.
و لفــت إلــى أن المعهــد نظــم خــال
 2021خطــة تدريــب لوظائــف مختلفــة
في القطاع المصرفي شــملت  61برنامجاً
شــارك بهــا ألــف و  540متدرب ـاً بهــدف
تزويــد المهنييــن اإلماراتييــن بالمهــارات
وصقلهــا ضمــن مختلــف المجــاالت
المصرفية ومساعدة القطاع على الوصول
إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف
والتدريــب مــا شــكل خطوة أخــرى ضمن
التــزام المعهــد بدعــم جهــود التوطيــن
بدولــة اإلمــارات.
وأشــار إلــى التحــاق 11ألــف و 676
إماراتي ـاً بالمعهــد خــال العــام الماضــي
وأكملــوا تدريباتهــم بنجــاح ممــا يمثــل
 36فــي المائــة مــن إجمالــي المشــاركين
حيث التحق  7آالف و  241إماراتياً بخطة
التدريب الســنوية للقطاع المصرفي بينما
شــارك  643إماراتيـاً فــي خطــة التدريــب
الســنوية لقطــاع التأميــن و 980إماراتي ـاً
فــي دورات ومســارات التعليــم الخاصــة.
وذكــر أنــه وبهــدف جــذب المواهــب
اإلماراتيــة نظــم المعهــد بالتعــاون مــع
«تنفيــذ» إحــدى الشــركات الفرعية لبنك
اإلمــارات دبــي الوطنــي يومــاً مفتوحــاً
للباحثيــن عــن وظائــف فــي القطــاع

المصرفي والمالي من اإلماراتيين وســلط
الحــدث الضــوء علــى الوظائــف المتنوعة
المتاحــة في البنوك والمؤسســات المالية
اإلماراتيــة في مناصب مرتبطة بالعمليات
والتمويــل وخدمــة العمــاء والتحصيــات
وشــهد اليــوم المفتــوح إجــراء  40مقابلــة
توظيــف تــم اختيار عــدد من المرشــحين
للوظائــف الحاليــة الشــاغرة إضافــة إلــى
الفــرص المســتقبلية المحتملــة.
ولفت إلى أن المعهد عقد خالل العام
المنصــرم مجموعــة متنوعة مــن الندوات
اإلفتراضيــة فــي خطــوة تهــدف للتفاعــل
مــع المشــاركين حــول شــؤون تتجــاوز
التدريــب التقليــدي وجمعــت النــدوات
خبــراء مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة
والقطاعــات المصرفيــة والمالية وشــملت
تنظيم  12جلســة غطــت مواضيع متنوعة
شــملت إســتراتيجيات مــا بعــد الجائحــة
والتمويــل الصديــق للبيئــة والمــرأة فــي
البنــوك والصحــة النفســية.
وأضــاف أنــه وألول مــرة على اإلطالق
أجــرى المعهــد معســكراً تعليميـاً نظمــه
قســم التعلــم لجميــع شــركاء المــوارد
البشــرية وفــرق التعلــم والتطويــر
لمناقشــة أفضــل الممارســات فــي مجــال
التعلــم وتحســين فعاليــة التدريــب
وإســتراتيجيات التواصــل عبــر التقاريــر
اليوميــة واإلجتماعــات المفتوحــة وكيفية
إســتخدام بوابــة التدريب التابعــة للمعهد
للتســجيل وإدارة البرامــج بشــكل عــام
وحضــر المعســكر التدريبــي  31متخصصاً
فــي المــوارد البشــرية.
مــن جانــب آخــر أعلــن المعهــد فــي
أكتوبــر الماضــي عــن خطتــه لعــام 2022
والتــي تتوافــق مــع توجيهــات حكومــة
اإلمــارات بزيــادة تمثيــل المواطنيــن فــي
القــوى العاملة وتهدف الخطة إلى تجديد
مهــارات المهنييــن اإلماراتييــن وتوســيع
نطــاق مســاراتهم المهنيــة عبــر االرتقــاء
بمهاراتهــم وكفاءاتهــم.
وتــم تصميــم خطــة التدريب الســنوية
 2022على موضوع «الجهوزية للمستقبل»
وتتضمن مجموعة من الشــهادات الدولية
والمهنيــة ومنصــة «ان ســايت» للتعلــم
اإللكترونــي والحــزم التعليميــة ويمكــن
للمتدربيــن االختيار بين الدورات الكاملة
أو الوحدات التعليمية الجزئية أو خيارات
التعلــم الذاتي.وام

منطقة عجمان الحرة تسجل نمواً في عدد شركات قطاع الصحة والجمال
ســجلت منطقــة عجمــان الحــرة نمــواً
ملحوظـاً فــي قطــاع الصحــة والجمال حيث
اعلنــت علــي هامــش مشــاركتها في معرض
ومؤتمــر الصحــة العربــي  2022عــن ارتفاع
ـجلة خالل العام
عدد شــركات القطاع المسـ َّ
 2021ليبلغ أكثر من  256شــركة ما يرســخ
مكانــة منطقــة عجمــان الحرة كجهــة رائدة
فــي توفير أفضــل الحلول من خــال مرافق
ومنشــآت متطورة.
ويعكــس نمو قطاع الصحة والجمال ثقة
المستثمرين والشركات بالحلول والخدمات
التــي توفرهــا منطقــة عجمان الحــرة ،التي
تؤكــد مجــدداً التزامهــا بتوفيــر المزيــد مــن
فــرص النمــو والتوســع واحتضــان األعمــال
واستقطاب االستثمارات ضمن هذا القطاع.
وقــال ســعادة المهندس علي الســويدي،
مديــر عــام منطقة عجمــان الحــرة إن العام
 2021شــكل محطـ ًة هامة لشــركات الصحة
والجمــال المســجلة لــدى المنطقــة الحــرة،
حيــث حققــت المنطقــة نمــوا كبيــرا فــي
هــذا القطــاع ،ما يؤكد على ترســيخ مكانتها
كوجهــة مفضلــة لمشــاريع واســتثمارات
الرعايــة الصحيــة فــي الدولة.
وأضــاف الســويدي أن النمو الذي تحقق
خــال العــام الماضــي يعكــس التطــور
الملحــوظ فــي أداء منطقــة عجمــان الحــرة
وثقــة المســتثمرين فــي البيئــة الديناميكية
لألعمــال فــي إمــارة عجمــان ،والتــي توفــر
آفاقـاً واعدة مدعومة ببنيــة تحتية متطورة
وإطــار تشــريعي مــرن.
واكــد مضــي المنطقــة قدمــا فــي إتاحــة
مجموعــة واســعة مــن الحلــول المتكاملــة
والمرافق ذات المستوى العالمي للشركات
العاملــة فــي القطــاع الصحي.
وقــال « ندرك في منطقة عجمان الحرة
أهميــة مواكبة أحدث االتجاهات في قطاع

عقــد «بريــك بلــك الشــرق األوســط» -
الحــدث األكبــر فــي المنطقــة المخصــص
لقطــاع شــحن البضائع الســائبة والمعدات
الثقيلة للمشــاريع الكبــرى ..أمس مؤتمرا
صحفيــا حــول دورة  2022مــن المؤتمــر
والمعــرض بحضــور أبرز قــادة القطاع من
«دي بــي ورلد» ومجموعة موانئ أبوظبي
و»دي أس في» أبوظبي وعدد من الجهات
الرائــدة فــي قطــاع الشــحن فــي الدولــة
تأكيــدا علــى التــزام «بريــك بلــك الشــرق
األوســط» بــدوره فــي مواجهــة تحديــات
مرحلــة مــا بعــد الجائحة.
ينظم الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة
والبنيــة التحتيــة يومي  1و 2فبراير المقبل
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي وللعام
الثالــث علــى التوالــي تشــارك «دي بــي
ورلد» باعتبارها الميناء المضيف للمعرض.
ويوفــر «بريــك بلــك الشــرق األوســط»
فرصــة للمشــاركين للتواصــل مــع شــركاء
األعمــال المحتمليــن ومقدمــي الخدمــات
وأصحاب المشــاريع حيث يستقطب عددا
كبيــرا مــن الشــركات المحليــة والعالمية.
وقالــت المهندســة حصــة آل مالــك
مستشــار الوزيــر لشــؤون النقــل البحــري
بــوزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة خــال
المؤتمــر الصحفــي أنــه بعــد عــام ملــيء
بالتحديــات في قطــاع الشــحن والخدمات
اللوجســتية علــى مســتوى العالم رســخت
دولة اإلمارات ريادتها في مواجهة األزمات
وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق وخالل
ذروة الجائحــة حرصــت موانــئ اإلمــارات
علــى ضمــان تدفــق حركــة تجــارة الســلع
الرئيسة بسالسة وظهرت اإلمكانات الهائلة
لموانئنــا مــن خــال تعاملهــا مــع كميــات
ضخمــة مــن البضائــع لتلبيــة احتياجــات
الدولــة والمنطقــة.
وأضافــت أن الدولــة وفــرت جميــع
التســهيالت الالزمة لتبديــل وتغيير األطقم
البحرية بشكل آمن وإعادتهم إلى أوطانهم
بمــا يضمن تســهيل حيــاة مجتمــع البحارة
وبدعــم مــن المعنييــن فــي قطاع الشــحن
والخدمــات اللوجســتية وتعمــل الــوزارة
بشــكل متواصل على رفع مســتوى القطاع
ويسهم مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق
األوســط»  2022في تعزيز هذه المســاعي
لتحقيــق تطلعاتنــا لقطــاع شــحن معــدات
المشــاريع فــي دولة اإلمــارات.
وأشــارت إلى أنه كأحد أوائل الفعاليات
االســتراتيجية التي تعقد هذا العام يســهم
مؤتمــر ومعــرض «بريــك بلــك الشــرق
األوســط»  2022فــي تمكيــن الحــوار بيــن
الشــركات والمعنييــن مــن جميــع أنحــاء
المنطقــة وتقديم حلــول مبتكرة يمكن أن

فرصة للتواصل مع
شركاء األعمال
المحتملين ومقدمي
الخدمات وأصحاب
المشاريع والشركات
المحلية والعالمية
تســاعد فــي تطــور القطــاع علــى مســتوى
العالم إضافة إلى تشجيع التعاون وتسهيل
عقد الصفقات حيث ســيتمكن المشاركون
مــن التواصــل مباشــرة مــع المســؤولين
ومتخــذي القــرار بمــا فــي ذلــك قيــادات
شــركات الهندســة والمقاوالت والشــركات
المصنعــة والموانــئ ومحطــات الحاويــات
وشــركات الطاقــة وغيرها.
مــن جانبــه قــال شــهاب الجســمي مدير
اإلدارة التجاريــة للموانــئ والمحطــات في
«دي بــي ورلــد اإلمــارات» إنــه على الرغم
مــن تفشــي الجائحــة العــام الماضــي نجــح
مينــاء جبــل علــي فــي تنفيــذ أحــد أكبــر
مشــاريع الشــحن ألربــع مفاعــات بولــي
إيثيليــن عمالقــة علــى ســفينة حاويــات
حيــث بلــغ وزن الشــحنة  839طنــا أي مــا
يعــادل حجــم  424حاويــة نمطيــة األمــر
الــذي يؤكــد قــدرات المينــاء علــى توفيــر
الوصول الفعال ألســواق تضم أكثر من 3.5
مليار مســتهلك في منطقة الشــرق األوسط
وأفريقيــا وجنــوب آســيا حيــث يرتبــط مع
أكثــر مــن  150منفــذ شــحن بحــري ويوفر
أكثــر مــن  80رحلــة للســفن أســبوعيا.
وأضــاف « إننــا نؤمــن بأهميــة قطــاع

شــحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع
بالنســبة القتصــاد دولــة اإلمــارات نعمــل
علــى تعزيــز دعمنــا لهــذا القطــاع الحيوي
الــذي يلعــب دورا مهمــا في تحفيــز النمو
نظــرا ألهميتــه فــي عمليــات االســتيراد
والتصديــر ومــن خالل شــراكتنا مع «بريك
بلك الشــرق األوســط» نتطلع إلى تســليط
الضــوء علــى أهميــة قطــاع الشــحن كمــا
نأمــل في االســتفادة من المنصة لمناقشــة
المؤسســات المعنيــة حــول هــذا القطــاع
الحيوي”.
وصــرح بــن بالميــر مديــر الفعاليــات
فــي «بريــك بلــك الشــرق األوســط» أنــه
بعــد مــا يقــرب مــن عامين مــن اللقــاءات
االفتراضيــة ســيوفر «بريــك بلــك الشــرق
األوسط» منصة في دبي تجمع المختصين
وصنــاع القــرار فــي قطــاع شــحن البضائــع
الســائبة والمعــدات الثقيلــة للمشــاريع
الكبــرى كمــا توفــر للعامليــن فــي مختلف
مجــاالت سلســلة اإلمداد والتوريــد العديد
مــن الفــرص لتعزيــز التطور الذي يشــهده
القطــاع باإلضافــة إلــى ذلــك ومــن خــال
مبادرتنا الرقميــة «بريك بلك  »365يمكن
للمشــاركين متابعــة سلســلة مــن الندوات
عبــر اإلنترنــت إضافــة إلى «معــرض بريك
بلــك ون» للتعــرف إلى آخر التطورات في
قطــاع شــحن معــدات المشــاريع.
يذكــر أن مؤتمــر ومعــرض «بريــك بلك
الشــرق األوســط»  2022يســتقطب عــددا
من أكبر شــركات نقــل البضائع والخدمات
اللوجستية العالمية في المنطقة بمشاركة
نخبــة من الخبــراء والمتحدثين وسيســاعد
برنامــج المؤتمــر المشــاركين علــى تحديد
المشــاريع ذات اإلمكانــات الكبيــرة إضافة
إلــى االســتفادة مــن خبــرات المشــاركين
والمتحدثين.وام

«سيدات أعمال عجمان» يعقد إجتماعه االول في دورته الجديدة ويستعرض خطته االستراتيجية
عجمان  -الوطن
ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي
رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان،
االجتماع االول لمجلس إدارة سيدات أعمال
عجمان للعام  2022لإلطالع على منجزات
ومشاريع المجلس القائمة واستعراض مشاريع
ومبادرات العام .2022
حضر اإلجتماع عن ُبعد عبر خاصية
اإلتصال المرئي ،عضوات مجلس إدارة
سيدات اعمال عجمان وموظفات المجلس،
وإستهلت اعمال اإلجتماع بتوزيع لجان
مجلس سيدات أعمال عجمان على عضوات
المجلس «لجنة العضوية ،لجنة العالقات
المحلية والدولية ،لجنة اإلعالم”،
ورحبت الدكتورة آمنة خليفة بعضوات
الجدد ،وأثنت على
المجلس والعضوات ُ
الجهود المبذولة لإلرتقاء بخدمات المجلس
وتعزيز تنوعها وتنفيذ جملة من المشاريع
والمبادرات الرائدة والمبتكرة لخدمة عضوات
مجلس سيدات اعمال عجمان والحاصالت على
رخصة بدايات وسيدات االعمال بشكل عام،
بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة لضمان
نمو واستدامة مشاريع سيدات األعمال.
وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان
حريص على تعزيز دوره التنموي لخدمة
مشاريع عضواته وتقديم الدعم الالزم ألصحاب
المشاريع الصغيرة من رواد ورائدات االعمال
عبر تنويع مبادراته ومشاريعه ضمن خطته
السنوية والعمل على تنظيم باقة من المعارض
المتنوعة وكذلك المشاركة في المعارض
المتخصصة بهدف إيجاد قنوات تسويقية
لمنتجات صاحبات المشاريع ،إلى جانب توفير
الدورات والورش التدريبية بالتعاون مع
الجهات المعنية لصقل الخبرات والمعارف.
هذا وتناول االجتماع الخطة االستراتيجية
المقترحة للمجلس للعام  2022من
«مبادرات وبرامج تدريبية وملتقيات
ومعارض متخصصة» بحيث ناقشت الخطة
االستراتيجية تطوير مجموعة من المبادرات
واعتمادها مثل ،مبادرة «سيارتي» والمعنية

بتوفير تمويل لشراء سيارة بنظام القرض
الحسن ،ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة
لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات
الحكومية والخاصة ،ومبادرة «رفوف»
لعرض منتجات العضوات في نقاط البيع
المعتمدة ،ومبادرة «إماراتي جميلة» لتنظيم
رحالت سياحية وربط مشاريع ومنتجات
عضوات المجلس بالمجال السياحي ،ومبادرة
«إزرع وإحصد» بهدف تشجيع السيدات
لتحقيق االكتفاء الذاتي والبدء بمشاريع انتاج
زراعي ،و مبادرة «نقطة بيع» والمعنية
بتوفير خدمة نظام كاشير لعضوات المجلس
والمستأجرين في المعرض الدائم بمركز
عجمان لريادة االعمال.
إلى جانب إطالق مبادرة «عيادة االعمال»
لتوفير جملة من الخدمات المتنوعة ألصحاب
وصاحبات األفكار والمشاريع بهدف تمكينهم
من بدء المشاريع واستمرارية العمل.
ومبادرة «المنصة الرياضية» والمعنية
بفتح قنوات للتعاون بين المجلس والنوادي
الرياضية والصحية بهدف توفير باقات
وعروض لخدمات النوادي الرياضية لعضوات
مجلس سيدات أعمال عجمان.
وتشمل فعاليات العام الجاري ،متابعة
البرنامج الوطني إشراقة في نسخته الثانية
والهادف إلى بناء كيان اقتصادي عائلي
مستدام وإحداث نقلة نوعية في آداء األسر

المنتجة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وفتح أسواقاً جديدة لها.
كما إطلعت عضوات مجلس اإلدارة على
خطة البرامج التدريبية التخصصية ومنها
إدارة المبيعات لمنتجات المشاريع الزراعية
ومنتجات صناعة الصابون والشموع والخياطة
والتفصيل ،وطرح المجلس للدبلوم العقاري
ودبلوم ريادة األعمال وذلك بالتعاون مع
الجهات المختصة ،كما طرح المجلس حزمة
من الورش التدريبية على مدار العام ومنها
« صناعة الفخار ،صياغة الذهب ،صناعة
الورق من سعف النخيل ،تطوير الحرف
والنحاس”.
وإستعرض المجلس مجموعة من
الملتقيات المتخصصة خالل العام الجاري
مثل «ملتقى الحرف اليدوية ،ملتقى رائدات
القمة» كما سينظم المجلس عدداً من
المعارض المتخصصة في «الضيافة ،الديكور،
معدات التخييم ،الذهب والمجوهرات،
والمعرض الخليجي”.
واعتمدت عضوات مجلس اإلدارة
أجندة المشاركة والحضور في المؤتمرات
والمعارض داخل الدولة وخارجها بهدف
االطالع على أفضل الممارسات وتبادل
الخبرات مع الجهات ذات الصلة بطبيعة
عمل المجلس ،كذلك تم إستعراض أجندة
زيارات واجتماعات المجلس للربع االول
من العام الجاري.
هذا وثمنت الدكتورة آمنة خليفة آل
علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان
الدعم المتواصل والالمحدود من جانب
غرفة تجارة وصناعة عجمان لكافة مشاريع
وفعاليات المجلس لضمان نمو وإستدامة
مشاريع عضوات مجلس سيدات اعمال عجمان
وتحفيز صاحبات االفكار والمشاريع على
مواصلة العمل والمساهمة الفعالة في اقتصاد
اإلمارة ،كما أشادت بتنوع شراكات المجلس
مع كافة الجهات الحكومية االتحادية والمحلية
والجهات والمؤسسات الخاصة لضمان توفير
خدمات تواكب تطلعات سيدات ورائدات
االعمال بشكل عام.

 799ملـيـون درهـم تصـرفـات العقـــارات فـي دبي
دبي  -الوطن

الصحــة والجمــال ،ودعــم شــركات الرعايــة
الصحيــة باعتبارهــا واحــدة مــن القطاعــات
ذات األولويــة فــي دولــة اإلمــارات والتــي
تلعــب دوراً محوريـاً فــي دفع عجلــة النمو
االقتصــادي للدولة”.
وشدد السويدي علي أن معرض ومؤتمر
الصحة العربي يعد منصة مثالية تســتعرض
منطفــة عجمــان الحــرة مــن خاللهــا أبــرز
المقومــات التنافســية التــي تتمتــع بهــا
والتــي تضعهــا علــى رأس أبــرز وجهــات
األعمــال المفضلــة لالســتثمار مدعومــة
بموقــع اســتراتيجي مميــز ،وبنيــة تحتيــة
متطــورة ،ومحفــزات وتســهيالت حصريــة،
فضـاً عــن مســاحات التخزين والمســاحات
التجاريــة المدعومــة بمرافق حديثة وحلول
مبتكــرة وغيرها من الخدمــات ذات القيمة
المضافــة التــي توفرهــا للشــركات العاملــة
فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة والخدمــات
الطبيــة والمنتجــات الدوائيــة.

وأشــار ســعادته إلــى أن منطقــة عجمان
الحــرة تســعى جاهــدة لمواكبــة متطلبــات
واحتياجات الشــركات والمســتثمرين لتوفر
لهــم أكبــر دعــم ممكــن لضمــان نموهــم
ونجاحهــم ،مؤكــداً أن المنطقة تفخر بنظام
الرعايــة الصحية المتقدم في دولة اإلمارات
واإلنجــازات العديــدة التــي يحققهــا ،والتي
بدورهــا ترســخ مكانــة اإلمــارات كوجهــة
عالميــة مفضلــة لالســتثمارات األجنبيــة
المباشرة.
ويعــد معــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي
 2022الــذي افتتــح امــس فــي مركــز دبــي
التجــاري العالمــي ويســتمر حتــى  27ينايــر
الحالــي معرضــا رائــداً يســلط الضــوء علــى
اإلنجــازات فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة في
اإلمــارات كمــا يلعــب دوراً محوريــاً فــي
تعزيــز جاذبية الدولة بيــن الدول المتقدمة
عالميـاً في قطــاع الرعايــة الصحية ،ووجهة
اســتثمارية مثالية.وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة
االراضي واالمالك في دبي أكثر من 799
مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس
تسجيل  253مبايعة بقيمة  510.38مليون
درهم ،منها  18مبايعة لألراضي بقيمة 94.65
مليون درهم و 235مبايعة للشقق والفلل
بقيمة  415.74مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة
 19مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة
تليها مبايعة بقيمة  13مليون درهم في
منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 12
مليون درهم في منطقة المركاض.
وقد تصدرت منطقة اليفره  2المناطق من
حيث عدد المبايعات إذ سجلت  5مبايعة
بقيمة  5مليون درهم وتلتها منطقة اليفره
 3بتسجيلها  2مبايعة بقيمة  3مليون درهم
وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها  2مبايعة
بقيمة  6مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل
فقد جاءت مبايعة بقيمة  22مليون درهم
بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها
مبايعة بقيمة  16مليون درهم في منطقة

نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة  14مليون
درهم في منطقة المركاض.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق
من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ
سجلت  53مبايعة بقيمة  57مليون درهم
وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 39
مبايعة بقيمة  48مليون درهم وثالثة في
مرسى دبي بتسجيلها  29مبايعة بقيمة 72
مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 282.44

مليون درهم منها  13رهونات أراضي بقيمة
 52.68مليون درهم و 43رهونات فلل وشقق
بقيمة  229.75مليون درهم ،وكان أهمها
بمنطقة المطينه بقيمة  113مليون درهم
وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثالثة
بقيمة  29مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل  6هبة
بقيمة  6.94مليون درهم كان أهمها بمنطقة
نخلة جميرا بقيمة  3مليون درهم وأخري في
منطقة الثنيه الرابعة بقيمة  1مليون درهم.
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أكبر عرض فني يسرد تاريخ ومنجزات إمارة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد العرض االفتتاحي لـ«سرد المكان»

||

||

 10فنون إبداعية تجسد
سيرة الشارقة وأهلها
وعمرانها وإنجازاتها خالل
 50عاماً الماضية

العرض ينظمه المكتب
اإلعالمي لحكومة
الشارقة ويستمر أيام 26
و 28و 29يناير الجاري

||

||

شــهد ســمو الشــيخ ســلطان بن أحمد بن ســلطان
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة ،مســاء أمــس فــي
مسرح المجاز بالشارقة ،العرض االفتتاحي لـ «سرد
المــكان» أكبــر عــرض فنــي يســرد تاريــخ ومنجزات
إمارة الشــارقة.
ويأتــي العــرض الــذي ينظمــه المكتــب اإلعالمــي
لحكومــة الشــارقة ،بمناســبة مــرور خمســين عام ـاً
علــى تولــي صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكم
الشــارقة ،مقاليــد الحكــم فــي إمــارة الشــارقة،
وسيســتمر العــرض أيــام  26و 28و 29يناير الجاري.
ويتضمــن العــرض أكثــر مــن  10فنــون إبداعيــة،
تتضمن الشــعر والغناء والمســرح والســرد ،ويجسد
محطات بارزة من ســيرة الشــارقة وأهلها وعمرانها
ومــا حققتــه مــن إنجــازات خــال الخمســين عام ـاً
الماضيــة ،ويشــارك فــي العــرض أكثــر مــن  50فنانـاً
وعــارض أداء وممثــاً مــن دولــة اإلمــارات ومــن
مختلــف بلــدان العالــم.
واســتهل العــرض مشــاهده التــي توزعــت علــى
إحــدى عشــرة لوحــة فنيــة ..بمشــهد مفصلــي مــن
تاريخ اإلمارة ،يكشــف مقاومة القواســم لالســتعمار
تحــول فضــاء المســرح
البرتغالــي والهولنــدي ،إذ ّ
تجســد المعركــة التــي دارت بيــن
إلــى لوحــة فنيــة ّ
المســتعمرين والقواسم ،جمعت بين عروض القتال
التعبيــري ،والقفز فــي الهواء ،واالشــتباك الجماعي،
حتــى يعلــو صــوت المدافــع ويرتــد المســتعمرون،
وتعلــن الشــارقة نصرهــا.
ثــم أتــت المشــاهد المتالحقــة التــي أخــذ فيهــا
العارضــون والمــؤدون الجمهور إلى ذاكرة الشــارقة
قبــل مئــات الســنين ،ليبــدأ مــن هناك مشــهد يروي
الجــذور الجماليــة لالســم الــذي حملته «الشــارقة»،
بأغنيــة قدمتهــا شــابة ترتــدي ثوبـاً إماراتيـاً تقليديـاً
مطــرزاً ،وارتســمت مــن خلفهــا صــورة الشــمس
ثــم تحــول نورهــا وإشــراقتها إلــى لوحــة جســدت
معنــى اســم الشــارقة.
ومــن النــور الذي أضاء المســرح ،إلــى حكاية من
طقــوس صيد اللؤلــؤ ورحالت البحارة األوائل ،حيث
تحــول المســرح وفضــاؤه إلــى بحر متمــاوج تتحرك
فيــه ســفينة خشــبية ،ويقودها الربــان ،وتحمل على
متنهــا الصياديــن ،لتبــرز مالمح الشــخصية اإلماراتية
بصبرها وقوتها وتحديها للمصاعب ،فجسد المؤدون
حكايــات الصيــد وعوالمــه ،وحلقــوا فــي الهــواء،
ـر مــن الضــوء والحريــر ثــم عــادوا
وغاصــوا فــي بحـ ٍ
محمليــن باللؤلؤ.
وبعدهــا أخــذ العرض جمهوره فــي رحلة بصرية

أحداثها إلى إيقاع فني مدهش ،أدى فيه العارضون
رقصاتهــم بصحبــة الضــوء وهم معلقون فــي الهواء،
تعبــر
حيــث تأرجحــوا وقدمــوا حــركات بهلوانيــة ّ
عــن نــور المعرفــة وعمــق أثرها.
وتصاعــدت أحــداث العــرض لتبــدأ مســيرة البناء
فــي الشــارقة ،بلوحــة بصريــة بينــت مــا وصلــت
لــه اإلمــارة بــرؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
ـال
وســواعد أبنائهــا ،مــن خــال تكويــن مجســم عـ ٍ
على المســرح تصاعــد وتكامل بأيــدي الفنانين حتى
أضــاء فــي الختــام بصورة «مســجد الشــارقة» ،الذي
يعــد مــن أشــهر المعالــم التــي تكشــف جماليــات
العمــارة وســحر المــكان فــي اإلمــارة.
بعــد ذلك ُقدمت عروض أدائية تحتفي بمنجزات
اإلمارة على كافة المســتويات ،حيث توزع المؤدون
على المســرح وقدموا سلســلة من العروض الفردية
والجماعيــة ،التــي تعكس كيف باتــت اإلمارة وجهة
عالميــة للســياحة والعمــل والســكن ،وفــي مشــهد
ّ
إيحائــي تهبــط علــى أرض المســرح طائــرة محملــة
بالســياح الذيــن قدمــوا للجمهــور متعــة بصريــة من
خــال الغناء وعروض الســيرك واأللعــاب البهلوانية.
ـوراً لمحبي
وأســدل العــرض ســتاره بلوحة تحمل صـ ّ
إمارة الشــارقة وســكانها وزائريها ،تجتمع مع بعضها
احتفاء بالذكرى الخمســين
لتشـ ّكل الرقم خمســين،
ً
لتولــي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بن
محمــد القاســمي مقاليــد الحكــم والــذي يصــادف
اليــوم  25يناير.
حضــر العــرض إلــى جانــب ســمو نائــب حاكــم
الشــارقة كل من الشــيخ ماجد بن ســلطان القاســمي
مديــر دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى ،والشــيخ
ســالم بــن محمــد بــن ســالم القاســمي مديــر هيئــة
اإلنمــاء التجــاري والســياحي ،وخميــس بــن ســالم
الســويدي رئيــس دائــرة شــؤون الضواحــي والقرى،
وســالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة
الشــارقة ،واللــواء ســيف الــزري الشامســي قائد عام
شــرطة الشــارقة ،والدكتــور ســعيد مصبــح الكعبــي
رئيــس مجلــس الشــارقة للتعليــم ،والمهنــدس خالد
بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة،
وخالــد جاســم المدفــع رئيس هيئة اإلنمــاء التجاري
والســياحي ،والدكتــور خالــد عمــر المدفــع رئيــس
مدينــة الشــارقة لإلعــام «شــمس» ،وســالم يوســف
القصيــر رئيــس هيئة تطوير معايير العمل ،وعيســى
هــال الحزامــي رئيــس مجلــس الشــارقة الرياضــي،
والدكتــورة محدثــة الهاشــمي رئيــس هيئة الشــارقة
للتعليــم الخــاص ،وعــدد من كبــار مســؤولي اإلمارة
وممثلــي وســائل اإلعــام .وام

يشارك في العرض أكثر من  50فناناً وعارض أداء وممثالً من الدولة ومختلف بلدان العالم

مدهشــة ،قدم خاللها العارضــون والمؤدون رقصات
وعروضـاً علــى صــوت المــوج والموســيقى بوتيــرة
ارتفعــت تلتهــا وتيــرة هادئــة ليظهر اللؤلــؤ محموالً
مثــل المصابيــح المضيئــة فــي داللة على خيــر البحر
وأثــره في ســيرة اإلمــارة وتجربــة نهضتها.

وفــي مشــهد مســرحي تمثيلــي ،وقــف العــرض
عنــد أول الحكايــات التــي شــكلت عالقــة صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة مــع الكتاب،
حيــث روى المشــهد قصــة رهــن ســموه للخنجــر

الــذي أهــداه لــه والــده مقابــل حصولــه علــى بعض
الكتــب ،فيتجلى إيمان ســموه المبكر بقوة المعرفة
فــي مســيرة النهضــة والبنــاء.
وانتقــل المشــهد بعدهــا مــن إيقاعــه المســرحي
القائــم علــى تجســيد الحكايــة بســرد صوتــي يــروي

«الشارقة للتراث» يناقش أيام الشارقة التراثية الـ« »19جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقتي
«كل شيء عن إكسبو» و«صنع اإلنسان»
ناقــش معهــد الشــارقة للتــراث خــال
اإلجتمــاع التنســيقي الثانــي الــذي عقدتــه
أمــس مســتجدات النســخة الـــ  19مــن أيــام
الشــارقة التراثيــة للعــام  2022التــي ينظمها
المعهــد ســنوياً لإلحتفــاء بالمظاهــر التراثيــة
والثقافيــة من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة
فــي المنطقــة والعالــم حيــث يجمــع التراث
والثقافــة والفــن فــي الحــدث األكبــر فــي
إمــارة الشــارقة.
ترأس اإلجتماع سعادة الدكتور عبد العزيز
المســلم رئيس معهد الشــارقة للتراث رئيس
اللجنــة العليــا أليام الشــارقة التراثية بحضور
كل مــن أبو بكر الكندي المنســق العام أليام
الشــارقة التراثية وفاطمــة المرزوقي المدير
التنفيــذي رئيــس لجنــة الشــؤون التنظيميــة
واإلداريــة وأحمد ســالم البيــرق رئيس لجنة
االتصــال المؤسســي وعائشــة غابــش رئيــس
لجنة الفعاليات وعائشــة الحصان الشامســي
رئيــس لجنــة التــراث العربــي وبدر الشــحي
رئيــس لجنة البنيــة التحتية إلــى جانب عدد
مــن الكــوادر فــي المعهد .
وبحــث االجتمــاع حزمــة مــن القضايــا

والمقترحــات واألفــكار الخاصــة بالــدورة
المقبلــة تضمنــت خطــط اللجــان العامــة
التــي ركــزت علــى أهميــة اإلبــداع واالبتكار
لخطــط نوعيــة حيويــة وجاذبة تســتفيد من
الخطــط الســابقة وتبنــي عليهــا وتضيــف لها
بمــا يليــق بمكانــة ومســيرة أيــام الشــارقة
التراثيــة والمعــارض التــي تشــكل نقطــة
جــذب مميــزة وعنوان ـاً عريض ـاً فــي األيــام
والفعاليــات المقتــرح إقامتهــا حيــث التركيز

علــى التنــوع والتميــز بمــا يعكــس الرؤيــة
العميقــة لأليام ويســهم في تحقيق األهداف
والشعار اللفظي الخاص بالدورة الذي يعتبر
قيمــة مضافــة للفعاليــة العالميــة.
وتطــرق االجتمــاع إلــى موضــوع اختيــار
الدولــة ضيــف الشــرف الــذي أصبــح تقليــداً
راســخاً فــي هذه التظاهــرة التراثيــة الكبرى
والتواريــخ والمواعيــد المناســبة لالنطــاق
وخطــط إقامة األيام في مــدن ومناطق .وام

 50مصوراً في قائمة المرشحين للفوز بجوائز «اكسبوجر»

كشــف المهرجــان الدولــي للتصويــر
«اكسبوجر» الذي ينظمه المكتب اإلعالمي
لحكومــة الشــارقة عــن أســماء المرشــحين
لنيــل جوائــز المهرجان بفئاتها العشــر بعد
أن استقبلت الدورة السادسة للعام -2021
 14998 ،2022مشــاركة مــن  126دولــة.
وجــاءت مشــاركات المصوريــن فــي
الــدورة الجديــدة مــن جوائــز المهرجــان
مــن مختلــف بلــدان العالم حيــث توزعت
على  10282مشــاركة من القارة اآلســيوية
و 3191مشــاركة مــن أوروبــا فــي حيــن
اســتقبل المهرجــان  501طلــب مشــاركة
مــن أمريــكا الشــمالية و 695مــن أفريقيــا
و 174مــن أمريــكا الشــمالية و 155طلبــا
مــن أوقيانوســيا.
وشــهدت فئــة «البورتريــه» أكبــر عــدد
مــن المشــاركات بلغــت بـــ  3،221صــورة
تلتهــا فئــة «تصويــر الرحــات» بـــ 3،080
صورة فيما جاءت فئة « المناظر الطبيعية
« فــي المرتبــة الثالثــة بـ  2،381مشــاركة.
وشــملت قائمــة المرشــحين فــي فئــة
«البورتريــه» كال مــن روبــن يونــغ مــن
أســتراليا وعكاش غوش من الهند وسليمان
عيــد الحمــادي مــن اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وســوجان ســركار مــن الهنــد
وســيال منوتيس جونزاليس من المكســيك.
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وترشــح في فئة «تصوير الرحالت» كال
مــن نيشــي أري مــن تركيــا ،وبــي مــو ثــو
مــن ميانمار ،وأمير شــمس الديــن العارف
من إندونيســيا ،والمصورين داجون تشــو،
وبــوب تشــيو مــن الصين.
وشــهدت فئــة «التصويــر المعمــاري»
ترشــيح كال مــن المصــور محمــد تنفيــر
حســن روهــان مــن بنغالديــش وباتريشــيا
ســوون مــن ماليزيــا وعلــي الزلغــدري مــن
إيــران و زياوينــغ شــي مــن أمريــكا ومنــى
حســن مــن مصــر.
ووصــل إلــى فئــة «التصويــر الجــوي
«الــدرون» ..كل مــن ناصــر األميــري مــن

الكويت وبيوين ســان من الصين وأليكسي
نيكيتيــن مــن روســيا وآن تــوران شــو مــن
فيتنــام ومحمــد أصــان مــن تركيــا.
وضمــت «فئــة الصغــار  -أقــل مــن 18
عامــا  -كال مــن ديــب بهاتيــا ونيلي الرمور
وتانيشــا شــارما وإشــهان شــايجيث ونعمة
ناجــي وجميعهــم مــن دولة اإلمــارات.
ويتنافــس فــي فئة «المناظــر الطبيعية»
هويــو ليــو مــن الصيــن وكل مــن كيلفــن
ســزي لــوك يويــن وخوليــو كاســترو بــاردو
مــن إســبانيا وكيلفــن ســزي لــوك يويــن
مــن هونــج كونــج ،وآرت فــه شــين مــن
تايــوان .وام

أعلنــت األمانة العامــة لجائزة حمدان
بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم الدولية
للتصويــر الضوئي عن الفائزين بمســابقة
انستغرام لشهري نوفمبر وديسمبر 2021
حيث كان موضوع مســابقة شــهر نوفمبر
«كل شــيء عــن إكســبو» أمــا مســابقة
ديسمبر فكانت بعنوان «صنع اإلنسان”.
وكشــفت نســخة شــهر نوفمبــر مــن
المســابقة المهــارات المميــزة لــدى
العدســة الهنديــة مــن خــال فــوز ثالثــي
تم تســجيله بأســماء المصوريــن «محمد
نوفــل» و»نيليمــا أزاد» و»تيتــو شــاجي
ثومــاس» بجانب المصــور «مارك أنتوني
أجتــاي» من الفلبين أمــا الحضور العربي
فــكان متمثــا بالمصورة «أروى ســليمان
الحاطــي» مــن فلســطين.
أما نســخة شهر ديسمبر من المسابقة
أعلنت تكرار التفوق الفوتوغرافي الهندي
مــن خالل فوز ثنائــي للمصورين «ديبيكا
ســيراو» و»رينكو شــارما» وتألق المصور
اإلماراتــي «أحمــد يوســف جمعــة آل
علــي» واكتملت قائمة الفائزين بالمصور
الماليــزي «عــارف بن أحمد تــاج الدين»
واإلندونيســي «محمد أوفا غيفاري”.
وســيحصل الفائــزون علــى الميداليــة
التقديريــة الخاصــة بالجائــزة وستنشــر
صورهــم وأســماؤهم علــى الحســاب
الرســمي للجائــزة علــى انســتغرام
 HIPAaeوشــهدت مسابقة شهر نوفمبر
اســتخدام الوســم _HIPAContest
 # AllThingsExpoبينمــا تــم اســتخدام
الوســم # HIPAContest_Manmade
لمســابقة شــهر ديســمبر.
وقــال ســعادة علــي خليفــة بــن ثالــث
األميــن العــام للجائــزة إن حدثــا عالميــا
بحجــم معــرض «إكســبو »2020ال يمكن
تجاهلــه فنيــا أو بصريــا فعلــى أرض
اإلمــارات الحبيبــة اجتمــع العالــم بأســره
فــي مــكان واحد بــكل ثقافاته وطقوســه
وروائعــه وابتكاراتــه المميــزة التي تقدم
قيمة هامة للبشرية هذه المناسبة تحوي
الجــواذب البصريــة األقــوى فــي العالــم
القادرة على االرتقاء بمســتوى المنافســة
لمســتويات غيــر مســبوقة والصــور مــن
إكســبو تخبــر العالــم عــن روعــة دبــي
كمسرح للتالقي الحضاري وتدعو الجميع
الغتنــام الفرصــة وزيــارة العالــم بأســره
فــي جولــة واحــدة فــي مــكان واحــد.
وأضــاف ابــن ثالــث أن مســابقة شــهر

ديســمبر فتحــت المجــال لروائــع صنــع
اإلنســان وإبداعاتــه فــي عمــارة األرض
وبنــاء الحضــارات والتطــور المدني الذي
ســاهم بشــكل كبير في جعل حياة الناس
أكثــر ســهولة وإنتاجيــة ونشــيد بنوعيــة
المشــاركات وقوتها التنافســية وبالمهارة
البصريــة المميــزة لــدى العدســة الهندية
التــي اقتنصت ِحصة الفوز الكبرى وبارك
لجميــع الفائزيــن ودعا باقي المشــاركين
بتطويــر مهاراتهــم ومداركهــم وتنــوع
المعرفي ودوام المشاركة.
مصادر كسبهم
ّ
مــن جهتــه تحــدث المصــور اإلماراتي
«أحمــد يوســف جمعــة آل علــي» عــن
صورتــه الفائــزة فــي مســابقة «صنــع
اإلنســان» أن الصــورة لمئذنــة مســجد
«آمنــة الغريــر» بإمــارة عجمــان وهــذا
فــوزه األول بمســابقة انســتغرام وســبق
لــه التأهــل للمراحل النهائيــة عدة مرات
...معربــا عــن ســعادته بالفــوز وأعتبــره
تكريمــا وتقديــرا ثميناً لشــغفه واجتهاده
في التصوير المعماري واألبيض واألسود.
من جانبه ذكرت المصورة الفلسطينية
«أروى ســليمان الحاطــي» عــن صورتهــا
الفائــزة فــي مســابقة «كل شــيء عــن
إكســبو» أنهــل التقطــت أثنــاء رحلــة

مدرســية لمعــرض إكســبو 2020بدبــي
وهي مدرسة علوم والتصوير هو هوايتها
حيــث منحت وظيفتها في ســلك التعليم
فرصة زيارة المعرض لذا استثمرت فرصة
إشرافها على تلك الرحلة والتقطت عددا
مــن الصــور لــم تــرو عطــش عدســتها
بســبب ضيــق الوقــت وأحبــت التصميــم
اإلبداعــي لجنــاح دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة فحاولــت التقاطــه مــن زاويــة
غيــر عاديــة وظفــرت بالفوز حقا بســبب
اهتمــام طالبها الصغــار بالتصوير وقررت
تقديــم دورة لهم عن أساســيات التصوير
الفوتوغرافي مصممة لألطفال ألنها تعتقد
أن اإلبــداع يبــدأ مــن الطفولة.
مــن ناحيتهــا أشــارت المصــورة الهندية
«نيليمــا أزاد» إلــى أن صورتهــا الفائزة في
مســابقة «كل شــيء عن إكســبو» التقطت
فــي منطقــة الشــاالت في معرض إكســبو
 2020بدبــي ذات صبــاح خــال جلســة
اليوغــا ومعهــا كاميرتهــا التــي ال تفارقهــا
وبدأت برؤية اإلطارات الـمحتملة للصورة
واســتقرت الصــورة المطلوبــة فــي ذهنهــا
وتواصلــت مع أحد الزمــاء في المجموعة
وطلبــت قضــاء بضــع دقائــق مع الـــمدربة
فتحولــت الصــورة لواقع.وام
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اإلمارات تشـارك في كونجرس االتـحاد الدولي لرفع
األثقال لمناقشة مستقبل اللعبة
تشــارك اإلمــارات فــي اجتمــاع
«كونجــرس» االتحــاد الدولــي لرفــع
االثقــال ،والمقــرر عقــده عبــر خاصيــة
االتصــال المرئــي يــوم األحــد المقبــل،
وذلــك لمناقشــة التغييــرات التــي طــرأت
علــى قوانيــن االتحــاد الدولــي والتصويت
عليهــا ،والمقترحــات التــي تهــدف إلــى
اإلبقــاء علــى اللعبــة فــي دورات األلعــاب
األولمبيــة بعدما كانت مهددة باالســتبعاد
مــن أولمبيــاد باريــس .2024
وأوضــح فيصــل الحمــادي ،األمين العام
التحــاد اإلمــارات لرفــع األثقــال ،عضــو
المكتبين اآلســيوي والعربي لرفع األثقال،
في تصريحات لوكالة أنباء اإلمارات «وام»
أن االجتمــاع المقبــل للجمعيــة العموميــة
لالتحاد الدولي لرفع األثقال يعد استكماالً
الجتماعــه األخيــر الــذي عقد في طشــقند
ديســمبر الماضي ،وشاركت فيه اإلمارات،
حيــث تــم تحديد موعــد  30ينايــر الحالي
موعــداً لعقــد هــذا االجتمــاع الجديــد عبر
خاصيــة االتصــال المرئي ،لمناقشــة األمور
الحاســمة وطرحهــا للتصويت علــى أعضاء
«الكونجرس”.
وقال « هناك مجموعة من المقترحات
ســيتم مناقشــتها والتصويــت عليها ،تتعلق
بمســتقبل اللعبــة التــي واجهــت مشــاكل
كبيرة الفترة الماضية ،سواء داخل االتحاد
الدولي نفســه ،وتســببت فــي إبعاد رئيس
االتحــاد الدولــي الســابق ،او فيمــا يتعلــق
بمســتقبل اللعبــة التــي تواجــه تحديــات

كبيــرة وكانــت علــى وشــك االســتبعاد من
أولمبيــاد باريس .”2024
وأضــاف « تــم تعديــل الكثير من لوائح
و»دســتور» االتحــاد الدولــي مــن أجــل
حمايــة اللعبــة والحفــاظ علــى تواجدهــا
فــي األولمبيــاد ،وهــي مــن بيــن البنــود
الهامــة التــي ســيتم طرحهــا فــي االجتماع
المقبــل للكونجــرس”.
وعلــى الصعيــد المحلــي أشــار األميــن
العــام التحــاد رفــع األثقــال ،أن مجلــس
إدارة اتحــاد اإلمــارات فــي انتظــار اعتماد
التشــكيل الجديــد لمجلس اإلدارة برئاســة
محمــد ناصــر بن خمــاس الرئيــس الجديد
لمجلــس ،مــن أجل مناقشــة خطــة العمل
المقبلــة والتــي تتضمــن المشــاركة فــي
العديــد مــن البطــوالت الخارجيــة الهامة،

والتــي يأتــي علــى رأســها بطولــة العالــم
للشــباب تحت  20ســنة ،والمزمــع إقامتها
فــي اليونــان في مايــو المقبــل ،والتي كان
مقــرر إقامتهــا فــي مــارس وتــم تأجيلهــا
إلــى مايــو المقبــل.
وأضــاف « كمــا تتضمــن اجنــدة
المشــاركات الخارجيــة مجموعــة مــن
البطــوالت والــدورات منهــا بطولــة العالم
للناشــئين تحت  17ســنة والمزمــع إقامتها
فــي المكســيك في يونيــو المقبل ،وبطولة
آســيا للشــباب والناشــئين في أوزباكستان
فــي شــهر يوليــو المقبــل ،وكذلــك قائمــة
طويلــة مــن البطــوالت تتضمــن دورة
التضامن اإلسالمي في كونيا التركية ،ودورة
األلعاب اآلسيوية بهانجزو بالصين ،وبطولة
آســيا للكبــار فــي الفلبيــن ،وأخيــراً بطولة
العالــم للكبــار فــي الصيــن فــي ديســمبر
المقبل ،مع الوضع في االعتبار أن إمكانية
تعديــل او تأجيــل او تغييــر أي مــن هــذه
البطــوالت واردة”.
وشــدد أمين عــام اتحاد اإلمــارات لرفع
األثقــال أنــه رغــم الظــروف الراهنــة إال
أن االتحــاد يحافــظ علــى الحــد األدنــى
مــن متطلبــات إعــداد منتخباتنــا الوطنيــة
وتحديداً منتخبي السيدات الرجال ،والذين
يــؤدون تدريباتهــم بشــكل منتظم إلى حد
كبيــر فــي مركــزي اإلعــداد بدبــي ورأس
الخيمــة تحــت إشــراف أجهزتهــم الفنيــة
والمدربيــن ،لحيــن وضــوح الصــورة تماماً
بشــأن اجنــدة مشــاركتهم الخارجيــة.وام

انطالقة بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم في غنتوت
أبوظبي  -الوطن
تنطلــق عنــد الواحــدة مــن بعــد ظهــر
اليــوم األربعــاء  26ينايــر الجــاري بمالعب
نــادي غنتوت لســباق الخيل والبولو بطولة
كأس ســلطان بــن زايــد للبولــو الســنوية
والمقامــة بتوجيهات ورعاية ســمو الشــيخ
فــاح بــن زايــد آل نهيــان رئيــس النــادي
غنتــوت لســباق الخيــل والبولــو وتســتمر
منافســاتها حتــى الرابع من فبرايــر المقبل
بمشــاركة ، 6والتــي ســتكون حاضــرة فــي
الجولــة االفتتاحيــة التــي تشــهد إقامــة 3
مباريــات تبــدأ بلقــاء (را نــون) بولــو مــع
فريــق غنتــوت وذلــك بملعــب ســلطان بن
زايــد  ،وفــي الثانيــة النصف مــن بعد ظهر
اليــوم يتقابــل فريق بن دري بولو و انكورا
بولــو (حامــل اللقــب) وتختتم جولــة اليوم

االفتتاحيــة بلقــاء ساريســا وأبوظبــي بولو،
علــى أن تكــون الجولــة الثانيــة مــن تلــك
المرحلــة يــوم الســبت الموافــق ،1/29
والثالثــة فــي األول مــن فبرايــر ،فيمــا
ســيقام الحفــل الختامــي فــي الرابــع مــن
فبرايــر المقبــل.
وصرح ســعادة حمد عبد الرحمن الشــيخ
المديــر التنفيــذي للنــادي رئيــس اللجنــة
المنظمــة للبطولــة بــان اللجنــة فرغــت مــن
إجــراء كافــه الترتيبــات التنظيميــة والفنيــة
إلنجــاح البطولــة الغالية في نســختها الثانية،
تخليــدا لذكــرى المغفــور له بأذن اهلل الشــيخ
ســلطان بن زايد ال نهيان «طيب اهلل ثراه»،
وعرفانــا لــدوره ومســاهمته فــي دعــم تراث
اإلمــارات فــي مختلف المجاالت ،وأن الختام
سيشــهد احتفاليــة خاصة بنــاء على توجيهات
ســمو رئيــس النــادي بعنــوان (الوفــاء ألهــل

العطاء)..وجدد المدير التنفيذي شكره باسم
رئيس النادي لكافه الجهات التي ظلت تدعم
مسيرة النادي باعتبارهم شركاء النجاح وفي
مقدمتهــم مجلــس أبوظبــي الرياضــي الداعم
الرئيســي ،والقيادة العامة لشــرطة أبو ظبي،
ونادي تراث اإلمارات والشــركات المساهمة
ممثلــة فــي CAPEX.COM – CAPITAL
. MOTION – ،YES MALL – GES
وكانــت اللجنــة المنظمــة قــد اعتمــدت
برنامــج الحفــل الختامــي الــذي يبــدأ عنــد
الســاعة الثانية ظهرا يــوم  2/4بفتح أبواب
النادي الســتقبال الحضور ،وفقاً لإلجراءات
االحترازيــة المعتمــدة حســب التعليمــات
الصحية بالدولة ،ويشمل البرنامج العروض
الترفيهيــة المتنوعــة التــي تســبق مباراتــي
تحديــد المركزيــن الثالــث والرابع،والتــي
تعقبهــا مبــاراة البطولــة الختامية.

«أبوظبي للزوارق السريعة» يشارك في  27جولة دولية خالل 2022
نزاالت ربع النهائي اليوم

منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة تتواصل بقوة في أبوظبي
أبوظبي  -الوطن

يســتعد فريق أبوظبي للزوارق الســريعة
مــن أجــل موســم بحــري جديد ومشــاركات
دوليــة مهمــة علــى األجنــدة العالميــة فــي
مختلــف البطوالت الحاضــرة والتي تتقدمها
بطولــة العالم لزوارق الفورمــوال ،1وبطولة
العالــم لــزوارق الفورمــوال ،2وبطولــة
العالــم للدراجــات المائيــة ،وبطولــة العالــم
لــزوارق اإلكــس كات وبطولــة العالــم فــي
رويــن ،وتحــدي الـــ  24ســاعة للفورموال .2
وبــدأ الفريــق تحضيراتــه مبكــرا واإلعــداد
والتجهيــز فــي مقر ورشــة الفريــق في نادي
أبوظبــي للرياضــات البحرية وذلــك لتحقيق
انطالقة قوية للموسم الدولي في البطوالت
المذكــورة ،والتــي ينافــس فريــق أبوظبــي
دومــا علــى ألقابهــا.
ويحمــل فريــق أبوظبي ألقاب  3بطوالت

عالميــة حققهــا الموســم الماضي إضافة لـ 3
فضيــات وبرونزيتيــن عــن حصاد المشــاركة
فــي  ،2021ويبحــث هــذا الموســم عــن
الدفــاع عــن األلقــاب والمنافســة علــى
المراكــز األولــى فــي كافــة البطــوالت.
وتبــدأ عجلــة البطــوالت الدوليــة فــي
شــهر مايــو المقبــل وتســتمر حتــى شــهر
ديســمبر متضمنــة  27جولــة فــي البطوالت
الدوليــة الـــ  6المختلفــة المشــار إليهــا.
مــن جهتــه وجــه أحمــد ثانــي الرميثــي
نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي أبوظبــي
للرياضــات البحريــة العضو المنتدب الشــكر
والعرفان إلى الشــيخ محمد بن ســلطان بن
خليفــة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي
وذلك لتوفيره كل العناصر واإلحتياجات من
أجل المشــاركات الدوليــة المرتقبة للفريق،

وتجهيــز كل مــا يلزم لتقديم صورة مشــرقة
لأللعــاب البحريــة ،كمــا وجــه الشــكر إلــى
أعضــاء مجلــس اإلدارة للمتابعــة الدائمــة
ودعم اســتمرار كافة المسابقات والرياضات
البحريــة الحديثــة والتراثية.
وأكــد أن طمــوح المشــاركة الدوليــة في
الموســم الحالــي لــن يقــف عنــد حاجــز
المشــاركة ،طامحا في إحراز المراكز األولى
فريــق أبوظبــي وبقوة علــى المراكز األولى.
وقــال « :فريق أبوظبي يمتلك تاريخا طويال
مــن اإلنجازات واأللقــاب وهو قادر على أن
يقدم موسما قويا وينافس على كل األلقاب،
وطموحنــا كبيــر بــأن نوفــق هــذا الموســم
فــي تحقيــق أرقــام قياســية وألقــاب تهــدي
للرياضــة البحريــة اإلماراتيــة فرحــة جديدة
وإنجــازات تضاف لإلنجازات الســابقة» .وام

«دبي الرياضي» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ  5من «ترايثلون السيدات»

تواصلــت أمــس منافســات اليــوم الثانــي
مــن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة
للهواة من الكبار والشباب ،بصالة جوجيتسو
أرينــا فــي مدينــة زايــد الرياضيــة بالعاصمــة
أبوظبــي ،والتــي تقــام تحــت مظلــة اإلتحاد
الدولــي للعبــة ،وبرعايــة مجلــس أبوظبــي
الرياضــي ،وبالتعــاون مــع إتحــاد اإلمــارات
للجوجيتسو و  ،mmaوشركة بالمز الرياضية.
وحضــر المنافســات ســعادة محمــد بــن
دلمــوج الظاهــري ،عضــو مجلــس إدارة
إتحــاد الجوجيتســو رئيــس لجنــة الفنــون
القتاليــة المختلطــة ،البريطاني كريث براون
رئيــس اإلتحاد الدولي،فــؤاد درويش المدير
التنفيــذي لشــركة بالمــز الرياضيــة .
وكمــا حضرها محمد قمبر رئيس اإلتحاد
البحرينــي لفنــون القتال المختلــط ،ومحمد
جاســم الحوســني أمين لجنة الفنون القتالية
المختلطة.
وكانــت اإلثــارة والحمــاس والنديــة هــي
عنــوان المنافســات فــي اليــوم الثانــي نظرا
لتقارب المســتويات فــي األدوار التمهيدية،
للرجــال والســيدات ،حيــث شــهد اليــوم
الختامــي للتصفيات إقامة  122نزال للرجال
والســيدات فــي فئتــي الكبــار والشــباب.
وتقام اليوم األربعاء منافسات ربع نهائي
البطولــة لفئــة الشــباب والكبــار ،ويتوقع أن
المنافســات صراعــا شرســا مــن المتأهليــن
للــدور الثاني.
أكــد ســعادة محمد بن دلمــوج الظاهري
رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد
اإلمــارات للجوجيتســو أن بطولــة العالــم
للفنــون القتاليــة المختلطــة التــي انطلقــت
أمــس مــن أبوظبــي ألول مــرة بمشــاركة
أكثــر مــن  60دولة حدث اســتثنائي ومحطة
تاريخية للعبة في اإلمارات ومنطقة الشرق
األوســط ،مشــيرا إلــى أن إرث تلــك البطولة
ســينعكس علــى انتشــار وتطــور اللعبــة فــي
اإلمــارات والمنطقــة بأســرها ،فــي الوقــت
الــذي يرصــد اإلتحــاد الدولــي اقبــاال كبيــرا
يفوق كل التوقعات على ممارستها باعتبارها
رياضــة واحــدة لكنهــا تجمــع كل الفنــون
القتاليــة المختلطة.
وقــال ابــن دلمــوك « اإلقبــال علــى
المشــاركة فــي بطولــة العالــم بأبوظبــي
فــاق كل التوقعــات ،خصوصــا أن اإلعــان
عــن اســتضافتها كان فــي ديســمبر الماضي،
بعــد االتفــاق مــع االتحاد الدولــي بدعم من

مجلــس أبوظبــي الرياضــي ،كمــا انهــا تقــام
فــي ظــروف اســتثنائية يمــر بهــا العالــم في
ظــل الجائحــة ،وال شــك أن هــذا الحضــور
الكبيــر مــن أكثــر مــن  550العبــا والعبــة
يمثلــون أكثــر مــن  65دولــة يمثــل شــهادة
ثقــة وتقديــر ونجــاح لدولــة اإلمــارات فــي
تحويلهــا تحــدي جائحــة كورونــا إلى قصص
نجــاح للحكومة التــي أقرت إجراءات دقيقة
مــن أجــل الحــد مــن آثارهــا ،وخــط الدفاع
األول الــذي قــام بــأدوار بطوليــة علــى مدار
الفتــرة الماضيــة ،وكافــة األجهــزة المعنيــة
والمتطوعيــن والمقيميــن بالدولــة ،ونحــن
ننتهــز تلــك المناســبة ونتوجــه بالشــكر إلــى
القيــادة الرشــيدة التي تضع صحــة المواطن
والمقيم دائما على رأس أولوياتها بما يجعل
اإلمــارات هــي الحل إلنقــاذ األجندة الدولية
مــن أي تأجيــات أو توقفــات أو إلغــاءات
لبطوالتهــا ومنتدياتهــا وحتــى مؤتمراتهــا”.
وعــن انطباعــه عــن المســتوى الفنــي
للمنافســات مــع انطالقــة البطولــة يقــول
بــن دلمــوج »:باعتــراف كل الفنييــن مــن
مدربيــن ومحكميــن فــإن المســتوى الفنــي
للبطولــة مرتفع مــن بدايتها ،ومــن المتوقع
ان يصــل إلــى أعلــى درجاتــه مــع األدوار
النهائيــة ،وهــو األمــر الــذي دفعنــا للتفكيــر
فــي الســماح للجمهور بالدخــول إلى الصالة

بالنســبة القانونيــة فــي النــزاالت النهائيــة
يومي الجمعة والسبت المقبلين مع تطبيق
البروتكــول الطبــي عليهــم ،وال ســيما أننــا
اســتقبلنا طلبــات كثيــرة فــي األيــام الماضية
بالحضــور لالســتمتاع بالنــزاالت القويــة
والمثيــرة”.
وفيمــا يخــص حركــة التطــور الســريع
والنمــو للعبــة فــي اإلمــارات خصوصــا بعــد
تأســيس لجنــة الفنــون القتاليــة المختلطــة
يقــول بــن دلمــوج »:منــذ ولــد المشــروع
كفكــرة وهــو يحظــى باهتمــام ســعادة
عبدالمنعــم الهاشــمي رئيــس االتحاديــن
اإلماراتــي واآلســيوي للجوجيتســو النائــب
األول لرئيــس االتحــاد الدولــي وهــو معنــا
بالمشــورة والتوجيــه والمتابعــة ،وحينمــا
تعتــزم اإلمــارات علــى الدخــول فــي أي
مجــال فإنهــا تســتهدف منــه الوصــول إلــى
الرقــم واحــد مســتلهمين هــذا التوجــه مــن
قيادتنــا الرشــيدة ،وعلــى ضوء توافــر أفضل
المرافــق والخدمــات وكافــة أنــواع الدعــم
اللوجســتي التقــت رغبــة اإلتحــاد الدولــي
للعبــة مــع رغبتنــا في إقامــة تلــك البطولة،
ونتوقــع أن تكــون مجــرد بدايــة ألحــداث
أخــرى أكبــر علــى ضــوء الشــهادات التــي
تلقيناهــا مــن كافــة الوفــود ،ومن مســؤولي
االتحــاد الدولــي للعبــة.

موريكاوا نجم الجولف المصنف ثاني عالمياً في ضيافة «إكسبو  2020دبي»
أعلــن مجلــس دبــي الرياضــي عــن فتــح
بــاب التســجيل فــي النســخة الخامســة مــن
«ترايثلــون دبــي للســيدات  »2022الحــدث
الرياضــي األول مــن نوعــه فــي المنطقــة
المخصص للســيدات فقــط وينظمه المجلس
بالتعــاون مــع نــادي دبــي للســيدات .
وتتيــح اللجنــة المنظمــة التســجيل فــي
الترايثلــون أمــام جميــع النســاء مــن مختلف
المســتويات البدنيــة وجميــع الجنســيات من
داخــل وخــارج الدولــة بدايــة مــن عمــر 15
ســنة فما فوق وذلك عبر الموقع اإللكتروني
الرســمي لمجلــس دبــي الرياضــي www.
 dubaisc.aeحيــث يمكــن للراغبــات فــي
المشــاركة التســجيل بشــكل فــردي أو
بتكويــن فــرق.
ويحتضــن نــادي دبــي للســيدات بمنطقــة
جميــرا منافســات النســخة الخامســة مــن
الترايثلــون التــي تتضمــن ثــاث رياضــات
تشــمل السباحة والجري والدراجات الهوائية
لمســافة تصــل إلــى أكثــر مــن  40كيلومتــرا
وذلــك ضمن ثالث فئات هي ســوبر ســبرنت
وسبرنت والمسافة األولمبية المعتمدة حيث
تتنافس المتســابقات في فئة السوبر سبرنت
علــى مســافة  400متــر ســباحة ومســافة 10
كيلومتــرات دراجــات هوائيــة ومســافة 2.5
كيلومتــر جــري  ..فيمــا تتنافس المتســابقات

فــي فئــة الســبرنت علــى مســافة  750متــر
ســباحة ومســافة  20كيلومتــراً للدراجــات
الهوائيــة ومســافة  5كيلومتــرات جــري ..
وفــي فئــة المســافة األولمبيــة المعتمــدة
تتنافس المشاركات على مسافة  1.5كيلومتر
ســباحة و 40كيلومتــر للدراجات هوائية و10
كيلومتــرات جــري.
وتنطلــق منافســات الترايثلــون بمســابقة
الســباحة التــي تقــام فــي شــاطئ نــادي دبــي
للســيدات فــي إطــار مــن الخصوصيــة التامــة
وســيتم توفيــر طاقــم كامــل مــن المنقــذات
لمتابعــة المشــاركات أثنــاء ســباق الســباحة
ومــن ثــم ينتقلــن إلــى منافســات الدراجــات
الهوائيــة التــي تنطلــق مــن أمــام النــادي في
شــارع جميرا ما بيــن متحف االتحاد وتقاطع
شــارع الثنيــة وصــوالً إلــى النادي مــرة أخرى
ثم ينتقلن إلى منافســات الجري الذي تجري
منافســاته بمحاذاة قنــاة دبي المائية ،لتنتهي
المنافســات داخــل نــادي دبــي للســيدات.
وســيتم تطبيــق كافــة االجــراءات االحترازيــة
خــال الحــدث مع توفيــر المعقمات وســيتم
فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص
ســواء مــن المشــاركات أو اللجنــة المنظمــة
كمــا ســيتم إلــزام الجميــع بارتــداء الكمامات
مع تحقيق التباعد الجســدي وعدم االحتكاك
حفاظــا علــى ســامة الجميــع
مــع اآلخريــن ً

وتطبي ًقا لقرارات اللجنة العليا إلدارة األزمات
والكــوارث فــي دبي.
وتعمــل لجنــة المــرأة والرياضــة بمجلــس
دبــي الرياضــي علــى تنظيــم العديــد مــن
األنشــطة والفعاليــات وتقــدم العديــد مــن
المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة
ـواء علــى مســتوى
فــي القطــاع الرياضــي سـ ً
التمكيــن والتطويــر أو الممارســة وتحقيــق
اإلنجــازات مــن خــال التمثيل المشــرف في
كافــة المحافــل الدوليــة  ..كمــا تعمــل لجنــة
المرأة والرياضة وفق منهجية تسعى لتحقيق
التطــور فــي رياضــة المــرأة من خــال توعية
المــرأة بأهميــة الرياضــة في حياتهــا اليومية
علــى المــدى القريــب وتعزيــز وجــود المرأة
اإلماراتيــة علــى الســاحة الرياضيــة المحليــة
واإلقليميــة والعالميــة علــى المــدى البعيــد.
ويعــد ترايثلون دبي للســيدات أحد مبادرات
اللجنــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز نشــر ثقافة
ممارســة النشاط البدني بين النساء وتأسيس
قاعــدة راســخة مــن هــذه الفئــة المجتمعيــة
لممارســة الرياضــة وجميع أنواع النشــاطات
ـواء علــى المســتوى التنافســي أو
البدنيــة سـ ً
على مســتوى الممارســة التي تكســب المرأة
الرشــاقة واللياقــة وتحافــظ علــى صحتها بما
يمكنهــا مــن أداء دورهــا علــى صعيــد خدمة
الوطــن ورعايــة أفراد أســرتها .وام

زار نجــم الجولــف كوليــن موريــكاوا،
المصنــف ثانــي عالميـاً وحامل لقــب البطولة
المفتوحــة لعــام  ،2021إكســبو  2020دبــي،
قبيــل مشــاركته المرتقبــة فــي بطولــة دبــي
ديــزرت كالســيك.
ويعــود الالعــب األمريكي إلى دبي مجدداً
بعــد الفــوز الســاحق الــذي حققه فــي بطولة
جولــة دي بــي وورلــد فــي نوفمبــر الماضي،
ليواجــه هــذا األســبوع اثنيــن مــن نظرائــه
المصنفيــن بيــن أفضــل عشــر العبيــن فــي
العالــم فــي المنافســة التــي تنــدرج ضمــن
سلســلة بطــوالت رولكــس علــى أرض نــادي
اإلمــارات للجولــف .حيــث زار العديــد مــن
األجنحــة المشــاركة فــي إكســبو  2020دبــي
قبــل أن يخطــف أنظــار الــزوار خــال أداء
بعــض الضربــات أمــام قبــة الوصــل الشــهيرة.
واصطحــب موريــكاوا ابن الـــ  24عاماً في
زيارتــه كأس إبريــق كالريــت الشــهير الــذي
رفعــه عنــد الفــوز بالبطولــة المفتوحــة فــي
نــادي رويــال ســانت جــورج للجولــف فــي
إنجلتــرا العــام الماضي .كما قام بزيارة خاصة
إلــى جنــاح بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي،
حيــث وقــع ســترة أحــد مســاعدي العبــي
الجولف ،قبل أن يختتم جولته بتأمل شالالت
إكســبو الســريالية المذهلة بين ساحة الوصل
وحديقــة اليوبيــل.

ويســتعد موريــكاوا لمواجهــة مجموعة
مــن ألمع العبــي الجولف فــي العالم وفي
مقدمتهــم المصنف الخامس عالمياً فيكتور
هوفالنــد ،وصاحــب المركز الثامــن عالمياً

ماكلــروي ،علــى أرض ملعــب المجلس في
نــادي اإلمــارات للجولــف هــذا األســبوع
للتنافــس علــى رفــع كأس الدلــة العربيــة
الشهير.وام
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لتعزيز التعاون المشترك في المجال اإلنساني والثقافي والعلمي
«صندوق تكافل الصحفيين» يهنئ سلطان القاسمي
«عونك يا وطن» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز بداية للتدريب والتأهيل بمناسبة مرور  50عاماً على توليه الحكم في الشارقة
أبوظبي  -الوطن
وقــع فريــق عونــك يــا وطــن التطوعــي
مذكــرة تفاهــم مــع مركــز بدايــة للتدريــب
والتأهيل لتقديم الدعم والخدمات التأهيلية
واالجتماعية واإلنسانية ألصحاب الهمم وذلك
مــن منطلــق التعــاون وتجســيد العالقــات
المثمــرة بيــن الطرفيــن فــي نطــاق العمــل
اإلنســاني المشــترك ونشــر الوعــي ،والعمل
بتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة الراميــة إلــى
تشجيع العمل االجتماعي واإلنساني والوطني
وتفعيل الشراكة بين المؤسسات االجتماعية
الراميــة إلــى تعزيــز وتمكين أصحــاب الهمم
فــي المجتمــع والعمــل علــى دمجهــم بيــن
أفــراده  ،وقــع االتفاقيــة الشــيخ الدكتــور
محمــد بــن مســلم بــن حــم العامــري رئيس
فريــق عونــك يــا وطــن ،الدكتــور أحمد علي
الجعيــدي المديــر التنفيــذي لمركــز بدايــة
للتدريــب والتأهيل.
وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى تعزيــز
التعــاون المشــترك فــي المجــال اإلنســاني
والثقافــي والعلمــي ،وتبــادل الخبــرات،
وتوظيــف اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية
المتاحة لديهما لتحقيق اإلنجازات واألهداف
المنشــودة ،وخلق إطار للتعاون مع مختلف
الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمحلية،
ضمن تخصصات الطرفين واألوجه المتاحة .
وقــال الشــيخ الدكتــور محمــد بــن حــم:
يمثــل أصحــاب الهمــم ركيــزة أساســية مــن

دبي  -الوطن
تقــدم مجلس إدارة صنــدوق التكافل
االجتماعــي ألعضــاء جمعيــة الصحفيين
باســمي آيــات التهانــي والتبريــكات إلى
مقــام صحــاب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلس األعلى حاكم الشــارقة “حفظه
اهلل” ،بمناســبة مرور  50عاماً على تولي

ركائــز التنميــة ضمن مجتمع دولة اإلمارات،
حيث يشــكلون عنصراً مســاهماً في مختلف
القطاعــات ،بمــا يتمتعون به من إرادة صلبة
وقــدرات فائقــة ونوعية .
وتابــع بــن حــم :وتأتــي هــذه االتفاقيــة
فــي ســبيل ترســيخ الجهــود التــي تقــوم بهــا
القيــادة الرشــيدة التي أولــت أصحاب الهمم
وســنت مــن أجلهــم
كل عنايــة واهتمــامّ ،
القوانيــن والتشــريعات وأطلقــت المبادرات
والسياســات التــي تقاطعــت مع توفير ســبل
الرعايــة والدمــج والتمكيــن عالميـاً .
ومــن جانبه قال الدكتــور احمد الجعيدي
« ان هــذه المذكــرة ستســهم فــي تعزيــز

سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة،
متمنيـاً لســموه طول العمــر وأن يمتعه
اهلل بموفــور الصحــة والعافيــة لمواصلــة
مســيرة الخيــر والعطاء.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع مجلــس
إدارة الصنــدوق فــي مقــر الجمعيــة
بحــي الفهيــدي التاريخــي فــي دبــي
برئاســة ياســين بــن ســالم ،وحضــور
كلثــم المندوس نائــب الرئيس ،وفضيلة

المعينــى أميــن الصنــدوق ،ولولوة ثاني
عضــوة مجلــس اإلدارة.
وناقــش مجلس اإلدارة خالل اجتماعه
خطــة عمــل الصنــدوق خــال العــام
الجــاري ،وأطلع المجلس على التقريرين
اإلداري والمالي عن عام  ،2021والموازنة
التقديريــة عــن العــام الحالــي ،واعتمــد
المجلــس عدد من القروض بعد اســتيفاء
كافــة الشــروط المطلوبة.

التعــاون بيــن فريق عونك يــا وطن التطوعي
ومركــز بدايــة للتدريــب والتأهيــل من خالل
االنفتاح على المؤسسات ،وتقديم الخدمات
التأهيليــة واالجتماعيــة واإلنســانية لخدمــة
أصحــاب الهمــم والتــي توليهــا الدولــة كل
االهتمام لدمجهم في مجتمع متكافل منتج .
الجديــر بالذكــر بــأن مركز بدايــة التأهيل
والتدريــب ومقــره فــي مدينــة العيــن يعــد
مؤسســة تربويــة واجتماعيــة تســعى إلــى
تدريــب وتأهيــل أصحــاب الهمــم وبنــاء
االتجاهــات المجتمعيــة اإليجابيــة لهــذه
الفئــة مــن خــال تقديــم خدمــات التعليــم
والرعايــة الشــاملة.

فعاليات مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات» تنطلق  27الجاري في أبوظبي
«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يناقش خططه لـ 2022

أبوظبي  -الوطن
ينطلــق يــوم الخميــس  27ينايــر الجــاري
مهرجــان «آفــاق أوتو فيســت الحديريات»
لتمويــل الســيارات ،والذي ُيقــام في جزيرة
ـتمر حتــى 30
الحديريــات بأبوظبــي ،ويسـ ّ
ينايــر ،وهــو مــن تنظيــم «آفــاق اإلســامية
للتمويــل» ،الشــركة األولــى والرائــدة فــي
خدمــات التمويــل اإلســامي لألفــراد
والشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمنطقــة ،ويهــدف إلــى دعــم
انتعاش ســوق تمويل السيارات في الدولة.
يدعــو هــذا المهرجان عشــاق الســيارات

بمختلــف أنواعهــا إلــى زيارتــه علــى مــدار
أربعة أيام ،لالســتفادة من مجموع ٍة واسعة
مــن عروض التمويل الحصرية من «آفاق»،
بمعــدالت ربــح بــدءاً مــن  %1,75وتأجيــل
ســداد القســط األول لفتر ٍة تصل حتى 180
يومـاً ،مــع بطاقة «آفــاق» االئتمانية مجاناً.
أن «آفــاق اإلســامية
الجديــر ذكــره ّ
للتمويــل» هــي شــركة مســاهمة خاصــة
تأسســت فــي العــام  2006كشــركة تمويــل
تعمــل وفقـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية،
ـدم
مقرهــا الرئيســي فــي إمــارة دبــي ،وتقـ ّ
ّ
مجموعــ ًة واســعة مــن برامــج التمويــل
واالستثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،

ومنتجات
ـات
ٍ
باإلضافــة إلــى تقديمهــا خدمـ ٍ
ماليــة مختلفــة مــن خــال منافــذ األعمــال
المتوفرة في الدولة ،وفق أعلى مســتويات
الجــودة والكفاءة؛ وكانــت قد حصلت على
المركــز األول فــي تصنيــف «أكثــر أماكــن
العمــل ســعاد ًة» علــى مســتوى مؤسســات
القطــاع الخــاص للعام الثالث علــى التوالي،
ـي «أفضــل برنامــج للرعايــة
وعلــى جائزتـ ْ
الصحية فــي مكان العمل» و»أفضل برنامج
لمشــاركة الموظفيــن» للعــام الثانــي علــى
التوالــي ،باإلضافة إلى جوائز عديدة تقديراً
لدورهــا الرائــد فــي المنطقة وأدائهــا الذي
يرقــى إلــى أعلــى المســتويات.

لتذوق أطباق البحر األبيض المتوسط

«سانت ريجيس دبي النخلة» يقدم برنش فاخر كل سبت
دبي  -الوطن
يدعو فندق ســانت ريجيس دبي ،النخلة،
وجهــة الضيافة الفاخــرة األحدث في جزيرة
نخلــة جميــرا األيقونيــة ،الــزوار لالســتمتاع
بوجبــة برنــش ال تضاهى كل يوم ســبت .
وتضــم القائمــة الطعام فــي برنش «370
نــورث» الفاخــر أشــهى مأكــوالت منطقــة
البحــر األبيــض المتوســط وذلــك فــي مطعم
«كورديليا”.
هذا البرنش وهو بإشراف الشيف توماس
بينداروفســكي ،كبيــر الطهاة ،يتيــح للذواقة
استكشــاف أشهى النكهات المتوسطية ضمن
متاحا ضمن
أجــواء عائليــة دافئــة .وســيكون ً
باقتيــن رائعتيــن؛ األولــى بســعر  400درهم
إماراتي شــامل المشــروبات الغازية ،والثانية
بسعر  550درهم إماراتي شامل المشروبات
الفاخرة والمشــروبات الخاصة بالمطعم.
ومــن خالل هذا العرض المميز ســيتمكن
الضيوف من االســتمتاع بكمية غير محدودة
مــن المشــروبات اللذيــذة باإلضافــة إلــى
تشــكيلة واســعة مــن المقبــات .عــاو ًة
علــى البوفيــه الرائع ومنصــات الطهي الحي.
وتتضمــن قائمــة المأكــوالت الخاصــة
بالبرنش طيف واســع من الوصفات الشــهية
التــي توارثتهــا عائلــة الشــيف تومــاس عبــر
األجيــال حتــى وصلــت إليــه عبــر والــده
وجدتــه.
وتمتاز هذه القائمة بأطباقها المتوسطية

الشــهية التــي تجمــع مــا بين تقنيــات الطهي
الحديثة واللمســات التقليدية األصيلة .وهي
مســتوحاة مــن مزيــج متنــوع مــن النكهــات
اإليطاليــة واإلســبانية واليونانيــة والمقدونية
الرائعــة ،إلــى جانــب أشــهى نكهــات بــاد
الشــام وشــمال أفريقيــا .األمــر الذي ســيتيح
للضيــوف خــوض رحلــة ذوقية ال تنســى .
ويضــم برنش» 370نــورث» أيضـاً المحار
الطــازج  ،وعربــة «ملــح البحر» المســتوحاة
مــن البحــر األبيــض المتوســط مــع أمــاح
مختلفــة النكهــة والزيتــون الطــازج  ،األمــر
الــذي يتيــح للضيــوف تــذوق أربــع نكهــات
مميــزة مــع الكثيــر مــن الحلــوى .

يقــام برنــش « 370نــورث» الفاخــر كل
ـاء إلــى 4:30
ســبت ،مــن الســاعة  1:00مسـ ً
ـاء ،حيــث يمكــن للضيــوف االســتمتاع
مسـ ً
بوجبــة برنش رائعة مع الحصول على خصم
بقيمــة  %50علــى تشــكيلة مــن المشــروبات
المختارة خالل ســاعة «آفتر أور هابي أور»
فــي «ديــب بــول بــار» وذلــك مــن الســاعة
ـاء  7:00 -مســاء.
 5:00مسـ ً
مصحوبــا بالبرامــج
البرنــش
وســيكون
ً
الترفيهيــة النابضــة بالحيــاة ،إلــى جانــب
الديكــورات الداخليــة الرائعــة ،والضيافــة
المميــزة وكل مــا يلــزم لجعلــه تجربــة ال
تنســى.

تتضمن التتبع الفوري وتعديل البعد البؤري

تحديث برنامج Firmware FX6من سوني ليشمل مزايا جديدة
دبي  -الوطن
أعلنــت ســوني الشــرق األوســط
وأفريقيــا عــن تحديــث برنامــج فايرواير
( firmwareإصــدار  )2.00لكاميرا الخط
الســينمائي ذات اإلطــار الكامــل ،FX6
ليشــمل ميزة الــذكاء االصطناعــي للتتبع
الفــوري وضبــط بؤري عالــي الدقة لتتبع
العناصــر المــراد تصويرهــا ،وهــي مزايــا
طــال انتظارهــا.
ويســتعين التتبــع الفــوري بالبيانــات
مثــل اللــون والنمــط (درجــة الســطوع)
والمســافة (عمــق المجــال) لمعالجــة
المعلومــات فــي المــكان والوقــت الفعلــي،
بينمــا يكتشــف الــذكاء االصطناعــي وجــه
العنصــر وحركة العين لتتبعها بدق ٍة شــديدة.
تقنيــات جديــدة
وقــد أدرجــت ســوني
ٍ
فــي أحــدث نســخة مــن برنامــج فايروايــر
 firmwareلالرتقــاء بمســتوى المحتــوى
اإلبداعــي للمســتخدمين ،وفقــاً الســتطالع
رأي العمــاء.
ويتضمــن تحديــث برنامــج فايروايــر

CMY

 firmwareتعديــل البعــد البــؤري ،لتوفيــر
زاوية مشــاهدة متناســقة عند ضبط الصورة،
إلــى جانب تكنولوجيا جديدة –ضبط وضعية
البوكيــه  -والتــي تســتفيد مــن مرشــح متغير
الكثافــة المحايــدة .يضبط هذه الوضع تلقائياً
مرشــح الكثافــة المحايــدة ويمكن االســتفادة
منــه عنــد تشــغيل  ،irisلســهولة ضبط درجة
تأثيــر البوكيــه مع الحــد من تعريــض الصورة
للتغييرات .كما توفر كاميراFX6مخرجRAW
ذو  16بايــت لوصلــه مــع مســجل خارجــي

باســتخدام منفــذ  ،HDMIالســتخدامه
بمرونــة فــي مرحلــة اإلنتــاج المتطــورة،
وهــي ميزة مثالياً لصنــاع األفالم .ويغني
مخرجRAWباستخدامHDMIعن الحاجة
للتحويل من  SDIإلى  ،HDMIمما يتيح
إمكانيــة التصويــر بنظــام تصويــر أصغر.
يحســن البرنامــج الجديــد مــن
االســتخدام الســهل بمــا فيهــا ميــزة
التســجيل المؤقــت للصــور والــذي
يســجل الفيديــو علــى ذاكــرة تخزيــن
لفتــرة محــدودة للتســجيل المســتمر
دون اســتخدام بطاقة الذاكرة أو تفويت
لقطــة هامــة .تتوفــر هــذه الميــزة أيضـاً
عند التســجيل باســتخدام وضعيــة .S&Qكما
تتيــح كاميــراFX6اآلن ميــزة إنتــاج  HDRو
 SDRمزدوج لـ  SR Liveإلى جانب مقياس
مســتوى صوتــي بـــ  4قنــوات.
كاميراFX6هــي جــزء مــن مجموعــة
ســوني للتصويــر الســينمائي ،وهــي إحــدى
المنتجــات التــي تتيــح خبــرة الشــركة فــي
تقنيــات التصويــر لمجموعــ ٍة واســعة مــن
ُصَّنــاع األفــام والمحتــوى.

أكــد ســعادة أحمــد عبــد الرحمــن
العويــس رئيــس مجلــس إدارة نــادي
الشــارقة لرياضــات الدفاع عــن النفس
أن العام  2022سيكون حافال بمختلف
االســتحقاقات التــي يتطلــع النــادي
لتنفيذها وبما يســهم بمواصلة تحقيق
اإلنجــازات التــي حققهــا النــادي فــي
العــام الماضــي علــى كافــة األصعــدة
وبمــا يســهم فــي تحقيــق خطتــه
اإلســتراتيجية ووفقــا لتوجيهات ورؤية
مجلــس الشــارقة الرياضــي الراميــة
لمواصلة نشــر ثقافة ممارســة رياضات
الدفــاع عــن النفــس فــي ظــل الدعــم
الكبير لصاحب الســمو الشــيخ الدكتور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو

المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة .
وأكــد أن النــادي ســيواصل تنفيــذ
أفضــل البرامــج الحديثــة فــي الجانــب
التنظيمــي واإلداري بجانــب التدريــب
والمشــاركة فــي المنافســة والظفــر
بالجوائــز واأللقــاب والميداليات ورفد
المنتخبات الوطنية بالالعبين والالعبات.
جاء ذلك خالل اإلجتماع األول لمجلس
إدارة النــادي فــي العــام  2022والــذي
ناقش خالله الخطط التشــغيلية لجميع
اإلدارات واألقســام عن العــام الجديد،
كمــا اطلــع علــى اإلســتعدادت الخاصة
بالتدقيــق الخارجــي لتجديــد شــهادات
األيــزو فــي اإلدارة المتكاملــة وخطــة
فعاليــات أســبوع اإلبتكار خــال فبراير

المقبــل حيــث وجــه العويــس بدعــم
كل الجهــود التــي ستســهم بــأن يواصل
النــادي ظهــوره بالشــكل اإليجابــي
المعتــاد فــي جميــع الجوانــب.
وأشــاد مجلس إدارة النــادي بجهود
موظفــي النــادي التي أســهمت بشــكل
فاعــل فــي تطويــر العمــل اإلداري
والرياضي فــي العام الماضي  ..واصفا
جهــود إدارة اإلتصــال الحكومــي أنهــا
كانــت رديفــا ناجحــا لتغطيــة إعالميــة
طيبة إلنجازات اإلدارة التنفيذية وفوز
الالعبيــن بالميداليــات  ..مثنيــا علــى
جهــود تســليط الضــوء علــى الالعبيــن
الموهوبيــن خاصــة القادريــن منهــم
على اإلنضمام للمنتخبات الوطنية .وام

فـنانـة تحـقق ثروة بلوحـات رقمـية ثمنهـا  70ألف دوالر

لفتت الفنانة الرقمية صرواح عطافوح ،من غرب سيدني ،انتباه المشاهير أمثال باريس
هيلتون والمغنية تشارلي من خالل لوحاتها الفنية الرقمية المدهشة ،والتي تستخدم فيها
تقنية «بلوك تشين» لمنح المشترين ملكية آمنة عند شرائها.
في عرض رقمي في عام  ،2021بيعت أول لوحة لها على اإلطالق بمبلغ  30ألف دوالر،
بينما حصلت الثانية على  70ألف دوالر ،ودفع المشترون مقابل األعمال الفنية باستخدام
عملة «إثيريوم»
عاما ،حياتها المهنية اإلبداعية كموسيقية
بدأت السيدة عطافوح ،البالغة من العمر ً 23
في سنوات مراهقتها قبل أن تنتقل إلى الرسم الزيتي ،وتحولت فيما بعد إلى األعمال الفنية
الرقمية قبل أربع سنوات.
وقبل التركيز على فنها ،كانت صرواح تكسب لقمة العيش من خالل العمل في ماكدونالدز
وشركات التكنولوجيا.
وقد أتى عمل الشابه الشاق ثماره في أغسطس  2021عندما استيقظت على رسالة إنستغرام
من باريس هيلتون تطلب فيها شراء إحدى قطعها الفنية التي تعبر عن األنوثة والقوة في نفس
الوقت .وأمضت صرواح  10أيام في إنشاء اللوحة التي تظهر امرأة تتحكم بخمس كواكب.
وقالت صرواح متحدثة عن تجربتها « :قد يستغرق األمر مني شهوراً لتطوير فكرة .أحاول
تحفيز مخيلتي قدر المستطاع عبر عواطفي ومشاعري» .وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:

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

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

ارتفـــاع الكـثبـان الثلجــية فـي جــبـال جــورجيا  4أمـتـار

بلغ ارتفاع الكثبان الثلجية بعد تساقط الثلوج
الغزيرة في قرية (بخمارا) الواقعة في منطقة
(غوريا) الجبلية الجورجية  4أمتار.
وبدأ السكان المحليون بتبادل الصور الفوتوغرافية
بهذا الشأن على شبكة التواصل االجتماعي «فيسبوك».
وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن الكثبان

الثلجية قد أغلقت أبواب ونوافذ المنازل .وطالب
السكان في مجموعة «بخمارا» التي شكلوها
على «فيسبوك» من السلطة المحلية البدء في
تنظيف القرية من الثلج .ويشكو بعضهم من
أن الثلوج قد ألحقت أضرارا بالشرفات األمامية
والبنية التحتية المحيطة.وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )3652األربعاء  ٢٣جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٦يناير ٢٠٢٢م

مهرجان جمعية الفيلم في مصر
يعود بدورة استثنائية

فحص مومياء مصرية بعد قرن
على اكتشافها

يعود مهرجان جمعية الفيلم في مصر الستئناف نشاطه
األسبوع القادم بإقامة دورتيه السابعة واألربعين والثامنة
واألربعين معا بعد توقفه في العام الماضي بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وقال مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان
في بيان إن دورة هذا العام «ستكون استثنائية في العديد
من تفاصيلها ،خاصة مع عدم إقامة دورة العام الماضي
بسبب كورونا ،حيث توقفت األنشطة الفنية لفترة ،لذلك
سيتم إصدار النتائج الخاصة باألفالم المصرية التي عرضت
تجاريا بدور العرض المصرية خالل عام  2020والتي وصل
عددها إلى  21فيلما وأيضاً عام  2021ووصل عددها إلى
 26فيلماً».
وأضاف أن المهرجان «يسعى إلى تقييم حالة السينما
المصرية ورصد ما قدمته من خالل األعمال التي عرضت
في دور العرض المصرية كل عام ،لكن مع ظروف كورونا
والغلق أصبح هناك وسيط جديد البد من التعامل معه وهو
المنصات الرقمية لذلك قامت إدارة المهرجان بإضافة بند
في الالئحة ينص على مشاركة األفالم التي عرضت على تلك
المنصات من إنتاج مصري لتتنافس على جوائز المهرجان».
ويقام المهرجان في الفترة من  29يناير (كانون الثاني)
إلى الخامس من فبراير (شباط) بمركز اإلبداع الفني في دار
األوبرا المصرية فيما يقام حفل توزيع الجوائز في  12فبراير.
وقال عبد السميع إن االستفتاء الذي شارك فيه أعضاء
جمعية الفيلم ونقاد وصحفيون وعدد من السينمائيين
الختيار أفضل األعمال التي عرضت في  2020أسفر عن
اختيار خمسة أفالم هي (يوم وليلة) إخراج أيمن مكرم
و(صندوق الدنيا) إخراد عماد البهات و(صاحب المقام)
إخراج محمد جمال العدل و(توأم روحي) للمخرج عثمان
أبو لبن و(حظر تجول) للمخرج أمير رمسيس لتكون أفالم
الدورة السابعة واألربعين.وكاالت

نجح فريق بحثي مصري باستخدام التصوير المقطعي
المحوسب ،في الكشف عن أسرار مومياء لطفل مصري،
ظلت حبيسة الوعاء الذي دفنت فيه ،ولم تتم دراستها
منذ انتقلت من موقع اكتشافها بمنطقة «بين الجبلين
األثرية» شمال غربي مدينة إسنا بمحافظة قنا (جنوب
مصر) ،إلى بدروم المتحف المصري بميدان التحرير
قبل أكثر من قرن.
وكان الدفن في أوعية ممارسة معروفة في مصر
القديمة ،بالنسبة لألطفال ،كما ُدفن األطفال أيضاً في
توابيت خشبية ،وأشارت دراسات سابقة إلى أن أوعية
الدفن التي تأخذ شكل ما يعرف باسم «أمفورا» ،كانت
في األصل ألغراض منزلية ،ثم تمت إعادة تدويرها
الستخدامها في الدفن ،وهو ما قد يشير إلى مستوى
اجتماعي واقتصادي منخفض.
وخالل الدراسة التي نشرت مؤخراً ،حول المومياء
المجهولة حبيسة الوعاء ،في كتاب حمل عنوان «دراسات
مصر القديمة» ،نجح الفريق البحثي الذي تقوده سحر
سليم ،األستاذة بقسم األشعة بكلية طب قصر العيني
جامعة القاهرة ،بمشاركة صباح عبد الرازق ،مدير
المتحف ،من الكشف عن بعض تفاصيل هذه المومياء،
والتي قد ترجح أن الطفل المدفون بالوعاء كان ينتمي
إلى المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض.
وتقول صباح عبد الرازق في تصريحات خاصة
لـ«الشرق األوسط»« :ال تحتوي سجالت المتحف على
معلومات إضافية حول الوعاء أو المومياء بداخله ،ووفر
التصوير المقطعي المحوسب ،الذي نفذته الدكتورة
سحر سليم ،حالً مثالياً للكشف عن تفاصيل المومياء،
ومدى جودة تحنيطها ،وهو ما أعطى مؤشرات عن
الطبقة االجتماعية المتدنية التي ينتمي لها الطفل
صاحب المومياء».وكاالت

#هذه_أبوظبي  :..ليوا بعدسة خالد المهيري

عرض في برلين يح ّول مونيه ودافنشي إلى خبرات اندماجية

في العالم الفني الرقمي ،تعد الخبرات االندماجية هي
الغالبة .وفي المتاحف حول العالم بإمكان الزوار استخدام
سماعات الواقع االفتراضي أو استكشاف مساحات العرض
المصنوعة من جدران أضواء «ليد» تستجيب لحركاتهم.
وتضاعف برلين حالياً هذا االتجاه الفني التفاعلي
بمعرضين يجلبان اسمين كبيرين إلى العالم االفتراضي
اعتباراً من يناير الحالي .والتركيز على الرسام االنطباعي
الفرنسي كلود مونيه والمبتكر والرسام اإليطالي ليوناردو
دافنشي ،حسب وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ).
وحتى  15مارس ،يرمي معرض حديقة مونيه في
ألته مونتسه (مصنع سك العملة القديم) بالمدينة
إلى نقل المتفرجين إلى عالم مونيه االنطباعي وكل
هذا خالل استكشاف قاعات سك العملة التاريخية
بوسط المدينة حيث تمت صناعة عدد ال يحصى من

العمالت في السابق.
وصمم القائمون على المعرض ثالث غرف تمت فيها
إعادة تصميم أجزاء من حديقة ومنزل الرسام الشهيرين
في جيفرني بالقرب من باريس افتراضياً وحرفياً .وبفضل
المعرض اجتمعت العناصر الرقمية والرسوم المتحركة
التي تم اقتراضها من لوحات مونيه الشهيرة أو كانت
متأثرة بها ،في مساحة عمل فنية كبيرة .وفي برلين
أيضاً يركز معرض «خبرة اندماجية عبقرية» على أعمال
لدافنشي من  28يناير إلى  31مارس.
ويقول المنظمون إنه يمكن استكشاف ابتكارات وأفكار
الرسام والمثال والمهندس المعماري وخبير التشريح
والميكانيكي والمهندس استكشافاً كامالً بطريقة جديدة
تماماً في مساحات كبيرة مليئة باإلنارة حيث يكون الزوار
محاطين باألصوات والمرئيات من جميع الجوانب.وكاالت

«سبايدرمان :نو واي هوم» يعود لتصدر إيرادات السينما

عاد فيلمالحركة والمغامرات «سبايدرمان:
نــو واي هــوم» «ســبايدرمان :ال عــودة إلــى
الديــار» إلــى تصــدر إيــرادات الســينما فــي
أمريــكا الشــمالية خــال عطلة نهاية األســبوع
محققـاً إيــرادات بلغت  14.1مليــون دوالر.
والفيلــم بطولــة تــوم هوالنــد وآنــدرو
جارفيلــد وتوبــي ماجوايــر ومــن إخــراج
جــون واتــس.
وتراجع فيلم اإلثارة «سكريم» «الصرخة»
مــن المركــز األول إلــى المركــز الثانــي هــذا
األسبوع مســجال  12.4مليون دوالر.
والفيلــم مــن بطولــة جينــا أورتيجــا ونيفي
كامبيــل وديفيــد أركيت وميليســا باريرا ومن
إخــراج مــات بتينيلي وتيلــر جيليت.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي
(ســينج  )2بالمركــز الثالــث بإيــرادات بلغــت
 5.7مليون دوالر.
وحــل في المركز الرابع الفيلم الرومانســي
الجديد(ريديمنــج لــوف) بإيرادات بلغت 3.7
مليون دوالر.
والفيلــم بطولــة أبيجيل كويــن وتوم لويس
وفامــك جانســن ومــن إخــراج دي.جيــه.
كاروســو.
واحتفــظ فيلــم الحركــة والمغامــرات (ذا
كينجز مــان) «رجل الملك» بالمركز الخامس
بإيــرادات بلغــت  1.8مليون دوالر.
والفيلم بطولة رالف فاينز وجيما آرتيرتون
وريس إيفانز ومن إخراج ماثيو فون.وكاالت

ذراع روبوتية تجيد الطباعة ثالثية
األبعاد وحفر الليزر والرسم
 HUENITعبارة عن ذراع روبوتية
معيارية تعمل بالذكاء االصطناعي وتدعم
شاشة وكاميرا يمكنها التعرف على األشياء
واألشخاص وكذلك أصواتهم.
الذراع مزود بنظام مرفق معياري يتيح
لك توصيل وحدات  HUENITالمختلفة،
مما يسمح لذراع الروبوت هذا بأداء أنشطة
مثل التقاط األشياء ،والرسم ،والطباعة ثالثية
األبعاد ،والنقش بالليزر ،وأكثر من ذلك بكثير.
ويمكن أن تتناسب الذراع الروبوتية الصغيرة
مع أي سطح منضدية ،ويمكن أن تحمل
جراما ،وتصل إلى
حموالت تصل إلى ً 750
مسافات تصل إلى  390مم ،وتدور حتى 200
درجة ،بل وتكرر المهام بدقة تصل إلى 0.05
مم ،بسرعات تصل إلى  550مم في الثانية.
(تماما مثل
وتدعم الذراع  3نقاط مفصلية ً
الذراع البشرية التي تدور حول الكتف والكوع
والمعصم) ويمكن برمجتها إلكمال مجموعة
بناء على الوحدات التي
متنوعة من المهام ً
تعلق عليها ،باستخدام جهاز تحكم عن بعد
حساس للمس.
وفي حين أن الذراع المرنة للروبوت
تمنحه درجة كبيرة من النطاق ،فإن مجموعة
متنوعة من الوحدات هي التي تطلق العنان
إلمكاناته الحقيقية.
وتحتوي الذراع الروبوتية على إعداد موصل
خاص يتيح لك إضافة وحدات HUENIT
إلى الذراع .وتتيح لك وحدة الطباعة ثالثية
األبعاد الطباعة بسهولة على أي سطح ،في
حين تأتي وحدة النقش بالليزر مع شعاع
ليزر بقوة  2500وات يمكنه حفر و  /أو
قطع مجموعة واسعة من المواد ،من الخشب
إلى القماش والجلد والورق وحتى األلمنيوم
المؤكسد.وكاالت

مركبة  Dragonفي طريق
العودة إلى األرض

أعلنت ناســا عن نجاح عملية انفصال
مركبــة  Dragonاألمريكية عن المحطة
الفضائية وعودتها نحو األرض.
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الوكالــة
حــول الموضــوع «يــوم األحــد الماضي،
وفــي تمــام الســاعة  10:40بتوقيــت
الســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة
( 18:40بتوقيــت موســكو) ،انفصلــت
مركبــة  Dragonاألمريكية عن المحطة
الفضائية الدولية،واتجهت نحو األرض».
وأضــاف البيــان «مــن المخطــط أن
تصــل المركبــة إلــى األرض بعــد يــوم
تقريبا مــن موعد انفصالها عن المحطة،
لتهبــط فــي المحيــط األطلســي قبالــة
ســواحل فلوريــدا ..المركبــة عــادت مــع
 2.2طــن مــن الحمولــة التــي تشــمل
معــدات ونتائــج مــن التجــارب العلميــة
التــي أجريــت فــي الفضــاء».
وكانــت ناســا قــد أطلقــت هــذه
المركبــة نحــو المحطــة الفضائيــة فــي
 21ديســمبر الفائــت ،وأرســلت علــى
متنهــا نحــو  3أطنــان مــن الحمولــة التي
شــملت اغذيــة وميــاه ومعــدات ومــواد
إلجــراء التجــارب العلميــة.
ويوجــد على متــن المحطــة الفضائية
الدوليــة حاليــا رائــدا الفضــاء الروســيان
أنطون شــكابليروف وبيوتــور دوبروف،
ورواد ناســا ،مــارك فانــدي هــاي ،وراجا
شــاري ،وتوم مارشــبورن ،وكايال براون،
ورائــد الفضاء األوروبي ،ماتياس مورير.
وكاالت

 40دقيقة من التمارين اليومية تقلل مخاطر أمراض القلب

يمكن الوقاية من معظم األمراض المتعلقة
بالقلب من خالل معالجة عوامل الخطر السلوكية
مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي
والسمنة وقلة النشاط البدني.
ومن أجل تجنب المخاطر المرتبطة بأمراض
القلب ،يقترح الخبراء القيام باإلجراءات الوقائية
التالية ،بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:
االعتدال في كل شيء هو مفتاح الصحة السليمة.
ويوصي األطباء بخفض استهالك الزيت في األطعمة،
وتناول نصف لتر من الزيت الغني بالدهون المشبعة
مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الكانوال أو
زيت بذور الكتان شهريًا للبالغين ،وتناول المزيد من
وينصح
الخضروات والمكسرات والبروتين واألليافُ .
بشدة بعدم اإلفراط في تناول اللحوم الحمراء.

ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية لـ
 40دقيقة 5 ،مرات في األسبوع ،تقليل مخاطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة
تصل إلى  .٪30تساعد التمارين الرياضية في إنقاص
الوزن وتحسين ضغط الدم والسكريات في الدم
ومستويات الكوليسترول وكذلك تحسين الحياة
الجنسية.
وف ًقا للبيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية
( ،)WHOفإن غالبية أمراض القلب ناتجة عن
التدخين والكحول ،اللذان يزيدان من خطر الموت
القلبي المفاجئ بحوالي  ٪50مقارنة بغير المدخنين.
كما أنها تزيد من خطر اإلصابة بأمراض أخرى
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل
القلب.وكاالت

شاب أسترالي يشتري  7منازل بفضل ادخار

يقول شاب أسترالي يمتلك سبع عقارات بقيمة
 4ماليين دوالر ،إن كل ما يملكه اآلن هو بفضل
االدخار أثناء العمل بدوام جزئي في كنتاكي فرايد
تشيكن.
بدأ ماركوس هوروود في ادخار األموال وهو
عاما تمكن من
في سن الرابعة عشرة  ،وبعد ً 17
شراء عدد من المنازل في نيو ساوث ويلز وأستراليا
الغربية وتسمانيا وجنوب أستراليا وكوينزالند.
وقد اختار هوروود ،منازل قديمة في مناطق
رخيصة وبعيدة عن مراكز المدن ،إذ أنه اشترى
منزالً في منطقة بنغل هوبارت ،وكان في حالة
مزرية آنذاك ،قبل أن يقوم بتحديثه ليتضاعف سعره
ثالث مرات على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال هوروود متحدثاً عن تجربته « :اتبعت
استراتجية تتمثل في شراء العقارات في واليات
مختلفة ،واخترت العقارات التي يمكنني تغطية
أقساط رهنها العقاري.

بدأ السيد هوروود  ،وهو اآلن طالب دكتوراه في
جامعة ديكين  ،االدخار عندما كان يبلغ من العمر
عاما أثناء عمله في كنتاكي فرايد تشيكن في
ً 14
سيدني  ،حيث كان يكسب  6دوالرات في الساعة.
كانت أول عملية شراء له ،منزل مؤلف من
غرفة نوم واحدة في نيوترال باي في عام 2012
عاما
مقابل  420ألف دوالر ،عندما كان عمره ً 21
 ،والذي بلغت قيمته اآلن حوالي  700ألف دوالر.
تمكن من توفير وديعة قدرها  100000دوالر
للوحدة من وظيفته بدوام جزئي في كنتاكي ،
باإلضافة إلى أجور عمله في دعم المجتمع وكمستشار
ضرائب إلحدى الشركات.
يقول هوروود إنه قدم تضحيات من أجل شراء
منزله األول  ،بما في ذلك التخلي عن فرصة السفر
إلى الخارج  ،كما فعل أصدقاؤه .فبدالً من السفر
أيضا
واالستمتاع  ،حاول السيد هوروود التوفير ووجد ً
الوقت إلنهاء دراسته في اختصاص المحاسبة.وكاالت
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