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 ٢٨صفحة درهمان

قــائــد الـمـسـيـرة

بقيادة محمد بن زايد ..اإلمارات تكتب تاريخاً جديداً

عندمــا ترى الكثير من اإلنجازات والمكتســبات
المتعاظمــة تتجــاوز األحالم ..فهي اإلمارات بفضل
رؤى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظه اهلل ورعــاه» والفكر
االســتراتيجي لســموه ،ونتاج إيمانه العظيم بوطن
يليــق بــه المجــد والعــز ،فــكان ســموه حريص ـاً
دائمـاً علــى أن تمتلــك اإلمــارات كل مفاتيح القوة
وممكنــات العصــر وعوامل النهضة الشــاملة ،لذلك
عمــل علــى أن تكــون ملحمــة البنــاء الوطنــي على
قــدر الطموحــات ،فكانــت النتائــج العظيمــة مــا
نــراه اليــوم مــن تنميــة شــاملة وتقــدم ال يعــرف
الحــدود ،ومؤشــرات تنافســية تعكــس تقــدم
اإلمــارات فــي جميــع القطاعــات ذات األولويــة
االســتراتيجية والحيوية كالطاقــة والصحة والتعليم
واألمــن الغذائــي ،وكمــا كان تأســيس الدولة حدثاً
عظيمـاً ..فــإن مســيرة اإلنجــازات الشــاملة كانــت
كفيلــة بــأن تصبــح اإلمــارات النمــوذج العالمــي
المبهــر في التطــور والحداثة والســباق مع الزمن،
وأن نعيــش عصــراً يســتحق أن تكــون عناوينــه

األبــرز :زمــن اإلمــارات ..زمــن محمــد بــن زايــد.
..عســكرياً وبنظرة ثاقبة وبعيدة ،أيقن صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» ،أهميــة أن يكــون
حصــن االتحــاد شــامخاً ومنيعــاً وأمينــاً ،وهــذا
يســتوجب أن تمتلــك اإلمــارات القــوة والقــدرة
علــى حمايــة المكتســبات ومواجهــة التهديــدات،
فأصبحــت قواتنــا المســلحة الباســلة بفضــل دعــم
ورعايــة ســموه وإشــرافه المباشــر ســيف الوطــن
ومــن األفضــل إقليميـاً وعالميـاً من حيــث الكفاءة
والتســليح وصاحبة دور إنســاني نبيــل ولها مالحم
فــي البطــوالت ونصــرة الحــق وإغاثــة الضعيــف،
ممــا عــزز االســتقرار ووفــر قاعــدة قويــة لإلبــداع
فــي كافــة القطاعــات.
 ..علمي ـاً وثقافي ـاً :حــرص ســموه دائم ـاً علــى
االســتثمار فــي الرأســمال البشــري وتمكينــه مــن
خــال تســليحه بمختلــف العلــوم وإثــراء الفكــر
بالثقافــة لتكــون زاداً ألبنــاء اإلمــارات فــي رحلــة
اإلبــداع ،فأبهــروا وباتــوا علــى قــدر المســؤولية

أبنــاء لقائــد يريدهــم رواداً للحضــارة ،لتكــون
الدولــة منــارة للثقافــة والعلــوم والتطــور عبــر مــا
تحتضنــه مــن صــروح وجامعــات ومنشــآت مثــل
جامعــة الســوربون وجامعــة نيويورك ومستشــفى
«كليفالنــد» وغيرهــا ،وتكفي اإلنجــازات المحققة
فــي علــوم معقدة مثــل الفضاء ،ومحطــة «براكة»
إلنتاج الطاقة النووية السلمية التي تعتبر األحدث
عالميـاً ،والبحــوث المتقدمــة لتبيــن قــدرات أبنــاء
اإلمــارات بفضــل جهــود ســموه العظيمــة.
وكذلــك المتاحــف والفعاليات الفكريــة الهادفة
التــي تؤكــد أهميــة الثقافــة فــي حيــاة الشــعوب
ومســيراتها مثــل متحــف اللوفــر والمؤتمــرات
والمعــارض التخصصيــة لترســيخ المعرفــة والثــراء
الفكــري.
اقتصادياً :ومن خالل رؤية سموه االستراتيجية،
رســخت اإلمــارات موقعهــا الرائــد كواحــدة مــن
أبــرز المصــادر وضامنــي اإلمــدادات فــي العالــم،
وخيــر دليــل ريــادة شــركة مبادلــة واســتثماراتها
العمالقــة ،وكذلك إنجازات شــركة بتــرول أبوظبي

الوطنيــة «أدنــوك» وزيــادة التنقيــب واحتياطــات
النفــط والغــاز المكتشــفة والرؤيــة المتقدمــة
فــي االســتثمار األمثــل بالطاقــة ،وتجلــت عبقريــة
القيــادة لــدى ســموه مــن خــال المشــاريع التــي
تحاكــي المســتقبل وضــرورة االســتعداد لمرحلــة
مــا بعــد النفــط ..فكانــت مشــاريع الطاقــة البديلة
والمتجــددة التــي شــكلت مصــدر إلهــام للعالــم
الــذي ســارع لعقــد الشــراكات واالســتفادة مــن
إنجــازات اإلمــارات.
 ..إنســانياً ،يشــاركنا العالــم أجمــع الفخــر بــأن
نصبت البشــرية ســموه رجـاً لإلنســانية لمبادراته
ومواقفه النبيلة ومســاعدة عشــرات الدول وهو ما
عاشه العالم أجمع خالل حقبة «كوفيد »19بفضل
جهــوده المباركــة التــي كانــت كفيلــة فــي إحداث
التغييــر اإليجابــي فــي الكثير مــن المجتمعات.
 ..سياســياً باتت اإلمارات قلب العالم والشريك
المؤثــر والفاعل في صناعة القرار الدولي ،ووجهة
القــادة والرؤســاء وصنــاع القــرار ،حيــث عــززت
مواقــف ورؤى وحكمة وشــجاعة القرار السياســي

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» مكانتهــا بيــن
أبــرز الدول المؤثرة ،فهي عنوان الســام والدعوة
إلنهاء األزمات والمبادرات الخالقة ومحور الجهود
العالميــة للتعامــل مــع مختلف التحديــات والعمل
لالســتقرار واألمن.
المســتقبل لنــا وســنكون فرســانه منطلقيــن من
إنجــازات نصــف قــرن مــن صناعــة المجــد ،وبــكل
ثقــة نقــود الجهــود الدوليــة لمســتقبل اإلنســانية
جمعــاء فــي مختلــف القطاعــات والمياديــن،
لتثبــت اإلمــارات للعالــم أنهــا عنــوان المســتقبل
المشــرق ،وكمــا شــكلت الخمســين عامـاً األولــى
ريــادة مســتحقة ومكانــة مرموقــة ،فإن الخمســين
عامـاً الثانيــة ســتكون موعــداً جديــداً مــع التاريــخ
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه».

سعيد بن سيف آل نهيان
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رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات
إنسانية عاجلة للصومال بقيمة
 35مليون درهم
توجيهات سموه تأتي في إطار العالقات األخوية التي
تربط البلدين ولدعم جهود التنمية في الصومال الشقيق

¢
¢

اإلمارات تحرص على دعم األشقاء ومساندتهم والمساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي بمجاالت تنموية متعددة
تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات اإلنسانية التي تواجه الصومال

وجــه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل»،
بتقديــم مســاعدات إنســانية عاجلة بقيمة

 35مليون درهم إلى دولة الصومال لدعم
جهــود التنمية في هذا البلد الشــقيق.
وتأتــي توجيهــات ســموه بتقديــم هذه

المســاعدات ،فــي إطار العالقــات األخوية
التــي تربــط البلديــن الشــقيقين ،وتؤكــد
هــذه المبادرة حــرص دولة اإلمارات على

المســاهمة فــي تلبيــة احتياجات الشــعب
الصومالــي في مجــاالت تنمويــة متعددة،
سعياً لتحسين الظروف المعيشية للسكان

دعم األشــقاء ومساندتهم ،وسعيها لتطوير
عالقاتهــا الثنائيــة مــع الصومال.
وتهــدف مبــادرة دولــة اإلمــارات إلــى

وتعزيــز قــدرات الحكومــة علــى التعامــل
مــع التحديــات اإلنســانية التــي تواجــه
الصومــال .وام

بقيادة محمد بن زايد ..اإلمارات تدخل حقبة تاريخية جديدة من االزدهار االقتصادي
¢

سموه يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق تطلعات مواطني «دول التعاون»

حققــت دولــة اإلمــارات العديــد مــن
اإلنجــازات المهمــة ،خــال مســيرتها
الحضاريــة مدفوعــة برؤيــة استشــرافية
للتوجهــات االقتصاديــة والماليــة
واالجتماعية وخطط استراتيجية ،وترمي
إلى إرساء أسس االقتصاد الوطني القوي
ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة
بمــا يحقــق الرخــاء واالزدهــار للوطــن
والمواطــن علــى حــد ســواء.
وتواصــل اإلمــارات بقيــادة صاحــب
الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،مســيرتها
الرائــدة ،وتبــدأ مرحلــة جديــدة تصبــو
إلــى تحقيــق المزيــد مــن المســتهدفات
الوطنيــة والعمــل وفــق رؤيــة ســموه
إلرســاء دعائم نهضة الدولة ومكتســباتها
ومتابعــة مســيرة اإلنجــازات الحضاريــة
ودفــع عجلــة التنميــة الشــاملة لبنــاء
مســتقبل مســتدام لألجيال وحماية القيم
والمبــادئ والركائــز الوطنيــة.
وبتولــي ســموه مقاليــد الحكم؛ تدخل
اإلمــارات حقبــة تاريخيــة جديدة نشــهد
خاللها اســتكمال مسيرة البناء واالزدهار
التــي أرســى دعائمها المغفور له الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثــراه» قائــد مرحلــة تأســيس الدولــة،
وواصلهــا المغفــور لــه الشــيخ خليفة بن
زايــد آل نهيــان «رحمه اهلل» ،والذي قاد
البــاد مــن التأســيس إلــى التمكين وكان
لســموه دور فاعــل فــي كال المرحلتين.
واليــوم يقــود صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بن زايــد آل نهيــان رئيس الدولة
«حفظــه اهلل» ،اإلمــارات فــي مرحلــة

برؤى سموه ..وزارة المالية تبدأ مرحلة جديدة في العمل المالي الحكومي
اإلمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة أساسها اإلنسان
دفع عجلة التنمية المستدامة بما يحقق الرخاء واالزدهار للوطن والمواطن
دعم االستقرار وتعزيز بيئة االستثمار وترسيخ مكانة اإلمارات أولوية في قلب الرؤية االقتصادية
التعزيــز والتقــدم واالزدهــار نحــو آفــاق
ومكتســبات جديــدة تعــزز مكانــة دولــة
اإلمــارات بيــن أفضــل الــدول عالميـاً.
ويعــد االســتقرار المالــي واســتدامة
المــوارد الماليــة وتحقيــق االســتفادة
القصــوى منهــا أبــرز المحــاور المهمــة
خــال المرحلــة القادمــة حيــث يمثــل
تعزيــز بيئــة االســتثمار وترســيخ مكانــة
اإلمــارات أولويــة رئيســية فــي قلــب
الرؤيــة االقتصاديــة لســموه وذلــك
مــن خــال تعزيــز دور القطــاع الخــاص
واالعتمــاد عليــه شــريكاً فاعالً فــي جميع
مراحل العمل االقتصادي وزيادة الحوافز

االســتثمارية والعمــل علــى مزيــد مــن
التنويع االقتصادي خالل العقود المقبلة.
ويتجلــى تســريع وتيــرة إنجــاز «خطة
اقتصاد الخمســين» لبنــاء اقتصاد متوازن
ووضــع تصــور ورؤيــة اإلمــارات للمئوية
القادمة من األولويات في هذه المرحلة
وخاصــة وأن «خطــة اقتصاد الخمســين»
تشــتمل علــى المخرجــات االقتصاديــة
الطموحــة القتصــاد المســتقبل وتتألــف
من خمســة محاور رئيســية هي االقتصاد
التكاملــي وريــادة األعمــال والمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة والســياحة
واالســتثمار األجنبــي المباشــر ومضاعفــة

الصادرات واستقطاب واستبقاء المواهب
والكفــاءات وينبثــق منهــا  33مبــادرة
تشــكل حزمــة مرنــة لدعــم القطاعــات
االقتصاديــة وتعمــل علــى تحقيــق قفــزة
نوعيــة في نمــو االقتصــاد الوطني لدولة
اإلمــارات بحلــول عــام  2030كمرحلــة
أولــى ،بحيــث تتــواءم مــع محــددات
مئويــة اإلمــارات .2071
ويدعــم صاحب الســمو الشــيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» توطيــد أواصــر األخــوة والعمــل
والتعــاون المشــترك بيــن دول مجلــس
التعــاون االقتصــادي الخليجــي لما له من

انعكاســات إيجابيــة علــى دول المنطقــة
ولعــل مــن أبــرز المبــادرات فــي هــذا
المجــال هــي تأســيس مجلــس التنســيق
السعودي اإلماراتي والذي تنسجم رؤيته
وتتكامــل مــع االســتراتيجيات والــرؤى
الوطنيــة كمــا يولــي ســموه اهتمامــاً
كبيــراً لتعزيز التكامــل الخليجي وتحقيق
تطلعــات مواطنــي دول المجلس في كل
مــا يعــزز األمــن واالســتقرار والتنميــة
والرفــاه ولــه يعــود الفضــل األكبــر فــي
تحــول اإلمــارات نحــو نهــج أكثــر نشــاطاً
فــي الشــؤون اإلقليميــة فــي العقد األول
مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

ويعــد ســموه رجــل االقتصــاد ورائــد
التنميــة إذ أطلــق وقــاد العديــد مــن
المشاريع االســتراتيجية وطور الصناعات
الجديــدة التــي تنعكــس بشــكل ايجابــي
علــى مســتقبل الدولــة ،مؤسس ـاً بذلــك
لشــركات عالميــة رائدة ،ومئويــة تنموية
رائــدة ،وقــال ســموه خــال افتتــاح قمة
الحكومــات فــي عــام « :2015نفكــر
ونخطط لخمســين ســنة قادمة ولمصلحة
األجيــال عبــر بنــاء اقتصاد متنــوع ومتين
ومســتدام ال يعتمــد علــى المــوارد
التقليديــة ويفتــح آفاقـاً واعــدة تســاهم
فــي تعزيــز مقومــات وقــدرات الدولة».
وإيمانـاً مــن ســموه بــأن دولــة اإلمارات
تمضــي نحو المســتقبل وفق اســتراتيجية
متكاملة األســس واألركان أهمها اإلنسان
فقــد ركــزت جميــع االســتراتيجيات
الحكومية والخطط على التنمية البشــرية
وبناء اإلنســان ،وإطــاق طاقات الموارد
البشــرية المواطنــة وتمكينهــا وتوفيــر
كافــة مقومــات الحيــاة الرغيــدة ،مــن
البنيــة التحتية القويــة والتعليم والصحة.
ويتابــع ســموه حمــل رايــة الوطــن
وقيــادة المســيرة التنمويــة االقتصاديــة
الرائــدة لدولــة اإلمــارات منطلقــاً مــن
أســس راســخة وأرضيــة صلبــة بنيــت
عبــر أعــوام طويلــة مــن العمــل والجهــد
والتخطيط واالستراتيجيات االستشرافية،
حيــث تمضــي مؤسســات الدولــة تحــت
مظلــة وطنيــة واحــدة لتعمــل معـاً نحــو
تحقيــق رؤى ســموه والوصــول بدولــة
اإلمــارات إلــى آفــاق ومراكــز عالميــة
أكبــر .وام

رئيس تيمور الشرقية يعلن وثيقة األخوة اإلنسانية وثيقة الملتقى التربوي الخامس في جامعة أبوظبي يبحث مستقبل قطاع التعليم
وطنية لبالده ويقرر تبني مبادئها ضمن مناهج التعليم
صــوت البرلمــان الوطني في تيمور الشــرقية باإلجماع
األخــوة اإلنســانية  -التــي
علــى قــرار اعتمــاد وثيقــة
َّ
وقعــت برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» راعــي األخــوة
اإلنســانية فــي أبوظبــي عام  ..2019وثيقـ ًة وطني ًة للبالد.
وقــال فخامــة خوزيــه رامــوس هورتــا ،رئيــس تيمــور
الشــرقية ،إنــه ســيتم تبنــي هــذه الوثيقــة التاريخيــة التي
وقعها قداســة البابا فرنســيس ،بابا الكنيســة الكاثوليكية،
وفضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ
الدراســية فــي
األزهــر فــي أبوظبــي ضمــن المناهــج
َّ
تيمــور الشــرقية.
وأضــاف الرئيــس هورتــا  -فــي تصريحــات لــه علــى
رئيســا لتيمــور الشــرقية ..أنــه
هامــش حفــل تنصيبــه ً
وقــع على بيــان يقتضي
رئيســا لتيمــور الشــرقيةَّ ،
بصفتــه ً
الوطنية ،المســؤولة
التزامــه بالعمــل مــع ســلطات بــاده
َّ
عــن منظومــة التعليــم والكنيســة والمجتمعــات الدينيــة
نصــت عليهــا
األخــرى؛ لتتبنــى التعاليــم والمبــادئ التــي َّ
وثيقة األخوة اإلنسانية ضمن المناهج المدرسية الوطنية
لتيمــور الشــرقية ،مشــيراً إلــى أنــه ســيتم اإلعــان عــن
هــذه القــرارات خــال حفــل التنصيــب.
وأوضــح رئيــس تيمــور الشــرقية - ،الحائــز علــى
جائــزة نوبــل للســام عــام  ، 1996أن الكثيــر مــن مــواد
دســتور بــاده تتطابــق مــع المبــادئ الــواردة فــي وثيقــة
ـانية التاريخيــة ،لذلــك كان مــن المنطقــي
األخـ َّ
ـوة اإلنسـ َّ

ـدا أنــه
أن نســتفيد مــن هــذه الوثيقــة فــي بلدنــا ،مؤكـ ً
سيشــارك فــي العمــل علــى الترويــج لهــذه الوثيقــة علــى
أيضــا.
المســتوى الدولــي ً
ـرف بالعمــل كعضــو لجنــة
ـ
تش
ـه
ـ
وقــال فخامتــه« :إن
َّ
تحكيــم لجائــزة زايــد العالميــة لألخــوة اإلنســانية
فــي دورة العــام الماضــي التــي توجــت العاهــل
األردنــي جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي والملكــة رانيــا
ومؤسســة فــوكال مــن هاييتــي بجائــزة زايــد .»2022
مــن جانبــه قال األميــن العام لمجلس حكماء المســلمين،
المستشــار محمــد عبدالســام  -الــذي يحضــر مراســم
تنصيــب رئيــس تيمــور الشــرقية ..بالنيابــة عــن أعضــاء
لجنــة األخــوة اإلنســانية ولجنــة تحكيــم جائــزة زايــد
لألخــوة اإلنســانية« :إن إقــدام دولــة تيمــور الشــرقية
علــى اعتمــاد وثيقــة األخــوة اإلنســانية هــو دليــل علــى
ـد األهــم فــي
االعتــراف الدولــي لهــذه الوثيقــة التــي ُتعـ ُّ
عربــا عــن تطلعــه إلــى أن تتبنــى
عالمنــا المعاصــر»»ُ ..م ً
جميــع دول العالــم هــذه الوثيقــة لتكــون دســتور حيــاة
لإلنســانية جمعــاء تتجــاوز كل االختالفــات.
وأكــد أن قداســة البابــا فرنســيس ،وفضيلــة اإلمــام
الطيــب ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان «حفظــه اهلل» ،راعــي األخــوة اإلنســانية ،يقدمون
الدعــم الدائــم والرعايــة المخلصة لترويــج مبادئ األخوة
عالميــا وكافــة المبــادرات التــي تســهم فــي
اإلنســانية
ً
ذلــك .وام

بحث تعزيز التعاون بين أكاديميتي سيف بن زايد وربدان
التقــى اللــواء ثانــي بطــي الشامســي مديــر أكاديميــة
ســيف بــن زايــد للعلــوم الشــرطية واألمنيــة بمكتبــه جيمس
موريــس رئيــس أكاديميــة ربــدان .وتــم خــال اللقــاء بحــث
ســبل التعــاون وتبــادل الخبــرات والمعرفــة فــي المجــال
األكاديمي والمهني في تطبيق أفضل المعايير والممارســات،
ومناقشــة دعــم الشــراكة االســتراتيجية بين الجانبيــن وتبادل
مقترحــات العمــل المســتقبلية.
وأعــرب مديــر أكاديمية ســيف بــن زايد للعلوم الشــرطية

واألمنيــة عن شــكره وتقديره للجهــود المقدمة من أكاديمية
ربــدان فــي تدريــب منتســبي شــرطة أبوظبــي علــى أفضــل
البرامــج واألنشــطة التدريبيــة لصقــل معارفهــم وتعريفهــم
بالمســتجدات التطويرية ،مؤكداً الحرص على انجاح الشراكة
االستراتيجية.
حضــر اللقاء الدكتور فيصــل الكعبي عميد كلية الجاهزية،
وعبــداهلل باصليب مديــر تنفيذ الدورات المهنية في أكاديمية
ربدان .وام

اســتضافت جامعــة أبوظبــي فعاليــات
الملتقــى التربــوي الخامس الذي أقيم تحت
رعايــة وحضور معالي حســين بــن إبراهيم
الحمادي وزير التربية والتعليم ،وبالشــراكة
مــع المركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي
وأكاديميــة الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
وشــارك فــي فعاليــات الملتقــى الــذي عقد
افتراضيــاً تحــت شــعار «إعــادة تصــور
التعليــم» ،متحدثيــن مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية فــي جامعة أبوظبــي إلى جانب
متحدثيــن ومشــاركين مــن البنــك الدولــي،
والمركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي،
وأكاديميــة الملكة رانيا لتدريب المعلمين،
ومقرهــا العاصمة األردنيــة عمان ،وجامعة
دركســل األمريكيــة.
وناقــش الملتقى التحديات التي تواجهها
المدارس والمشــهد التعليمي في مرحلة ما
بعــد «كوفيد ،»19والفرص المتاحة أمامها،
وســبل االنتقــال بالتعليــم خــارج الصفــوف
والقاعــات الدراســية من خــال التعليم عن
بعــد ،إضافــة إلــى المســاواة فــي الحصــول
على الفرص األكاديمية ،واستخدام البيانات
وتوظيــف التكنولوجيــا فــي تعزيــز التعليــم
والتعلــم وغيرها مــن الموضوعات.
وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
أن إعــادة تصــور شــكل مســتقبل التعليــم
أصبــح طرحــا يتنامــى ويأخــذ حيــزاً كبيــراً
مــن االهتمام ،ولعل منشــأه ذلــك االهتمام
المتزايــد مــن قبــل صنــاع القــرار التربــوي
واألنظمــة التعليميــة المختلفــة إزاء مــا
انبثــق عــن جائحــة «كورونــا» ،وتداعياتهــا
السلبية ال سيما في قطاع التعليم العالمي،
وذلــك أمر حتمي تمليه ضرورة االســتعداد
لمســتقبل التعليــم لمــا بعــد «كوفيــد»19
الــذي كان بمثابــة جــرس اإلنــذار بضــرورة
إعــادة صياغــة أنظمــة التعليــم وفــق رؤى
مستقبلية حديثة تشكل التكنولوجيا مرتكزاً
أساســياً وجوهرياً مــن أجل ديمومة الحراك
التعليمي.

وأوضــح أن مــدى قابلية ونجاح أي نظام
تعليمــي ،يعتمد على مرونته ،وقدرته على
التكيــف مــع األوضــاع المســتجدة ،وكذلك
الخيارات والمسارات التعليمية التي يوفرها،
وكفــاءة التنميــة المهنيــة ،والتركيــز علــى
تخصصــات نوعيــة ،وهنــا ال بد من اإلشــارة
إلــى دور قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة
فــي دعــم التعليــم منــذ البدايــات ومراحــل
التأســيس ،واســتمرار هــذا الدعــم بشــكل
كبيــر إلــى يومنــا هــذا ،وهــو مــا أســهم في
إكســاب النظام التعليمي في دولة اإلمارات
بإمكانــات تقنية ولوجســتية مميزة ،جعلته
يتغلــب علــى الواقــع الصحي الطــارئ بأقل
جهــد وأقــل الخســائر التربويــة ،وبالتالــي
استمرار رحلة تعلم الطلبة دون معوقات».
مــن جانبــه قــال البروفيســور وقــار
أحمــد ،مديــر جامعة أبوظبي خــال كلمته
االفتتاحية في الملتقى« :أســهمت الجائحة
فــي تغييــر الســبل التعليميــة والتقييميــة
وتجربة الطلبة والبحث العلمي واألكاديمي،
وتحقيــق أثــر إيجابــي في هــذه المجاالت،
حيــث عملــت هــذه التغييرات علــى توفير
فــرص مواتيــة للتركيــز علــى تحقيــق قيمــة
مضافــة عوضــا عــن مجــرد نقــل المعرفــة ،
وســاهمت تجربتنــا فــي فتــح آفــاق جديدة
لتقديــم خدمــات أكثــر ترابطــا وعلــى نحــو
افتراضــي ،األمــر الــذي يحقــق المزيــد مــن
االبتــكار فــي التعليــم والبحــث ويمكننا من
التعــاون عــن بعد».
فيمــا قــال الدكتــور أســامة عبيــدات،
الرئيــس التنفيــذي ألكاديميــة الملكــة رانيــا
لتدريب المعلميــن« :نيابة عن األكاديمية،
يســعدني أن أعبر عن سعادتنا بالعمل جنبا
إلــى جنــب مــع جامعــة أبوظبــي والمركــز
اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي ،والمشــاركة
فــي فعاليات الملتقى التربــوي للعام الثاني
علــى التوالي».
وأكــد أن الحاجــة إلى إعادة تصور النظم
التعليميــة أصبحــت أكثــر إلحاحــا مــن أي

وقت مضى ،حتى أنها أصبحت مسألة بقاء
للعديد مــن البلدان المتطلعة إلى االزدهار
والمضــي بتنافســيتها في المســتقبل ،حيث
تقــوم إعــادة تصــور التعليــم علــى التفكيــر
مــن منظــور مختلــف وأن نكــون حازميــن
وجاديــن في اتخاذ قرارات إصالحية فعالة.
مــن جهتهــا ،أكــدت ســعادة مهــرة
المطيوعي ،مدير المركز اإلقليمي للتخطيط
التربــوي أن المركز حرص منذ انشــائه على
بناء شــبكة من الشــركات االستراتيجية على
المســتويات الوطنية واإلقليميــة والعالمية،
ممــا مكنــه من تبنــي العديد من المشــاريع
والمبــادرات واالســتراتيجيات فــي مجــاالت
تنميــة وتطوير القدرات البشــرية في مجال
التخطيط ونشر أفضل الممارسات في مجال
التعليــم وإنتــاج المعرفــة المرتبطــة بتطوير
النظــم التعليمية والسياســات التعليمية.
وأضافــت« :أصبــح مــن الضــروري علــى
األنظمــة التعليميــة تبنــي منهجيــات تطوير
مختلفــة من خالل االســتفادة مــن الدروس
التــي مــرت بهــا أثنــاء الجائحــة والتأكد من
ضرورة توفر خطط وبدائل تعليمية تضمن
اســتمرار التعليــم فــي كل األزمات وتحقيق
فــرص تعليميــة ذات جــودة عاليــة لجميــع
الطلبــة فــي كل المراحــل والتركيــز علــى
التعلــم مــدى الحيــاة والتعلــم عــن بعــد
بــكل أنواعــه ممــا يتطلب االهتمــام بتطوير
البنــى التحتيــة والتكنولوجيــة للمــدارس
وتأهيــل العامليــن مــن ذوي االختصاصــات
المختلفــة في المدرســة للتعامل مع جميع
التغيــرات والتطــورات التكنولوجيــة وبنــاء
أطــر ومقاييــس تضمــن جودة جميــع أنواع
التعلــم ســواء التقليــدي أو التعلم عن بعد،
مــع ضــرورة التركيــز علــى الطالــب بشــكل
متكامــل مــن الناحيــة المعرفيــة والمهاريــة
والمهنيــة واألكاديميــة والنفســية وتقديــم
الدعــم الــازم لــه لالســتمرار فــي عمليــة
التعلــم مــع ضمــان اكتســابه للمهــارات
الالزمــة لــه للتعامــل مــع المســتقبل» .وام
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 ٢٨صفحة درهمان

رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة
للصومال بقيمة  35مليون درهم
توجيهات سموه تأتي في إطار العالقات األخوية التي
تربط البلدين ولدعم جهود التنمية بالصومال الشقيق
اإلمارات تحرص على دعم األشقاء ومساندتهم والمساهمة
في تلبية احتياجات الشعب الصومالي بمجاالت تنموية متعددة
تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة
على التعامل مع التحديات اإلنسانية التي تواجه الصومال
وجــه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل»،
بتقديــم مســاعدات إنســانية عاجلــة بقيمة
 35مليــون درهم إلى دولة الصومال لدعم
جهــود التنميــة في هذا البلد الشــقيق.
وتأتــي توجيهــات ســموه بتقديــم هــذه

المســاعدات ،فــي إطــار العالقــات األخوية
التــي تربــط البلديــن الشــقيقين ،وتؤكــد
هــذه المبــادرة حرص دولــة اإلمارات على
دعم األشــقاء ومساندتهم ،وسعيها لتطوير
عالقاتهــا الثنائيــة مــع الصومــال.
وتهــدف مبــادرة دولــة اإلمــارات إلــى

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع
اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
تحقيق عدة اكتشافات نفطية في أبوظبي بإجمالي  650ألف برميل يومياً

المســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات الشــعب
الصومالــي فــي مجــاالت تنمويــة متعددة،
سعياً لتحســين الظروف المعيشية للسكان
وتعزيــز قــدرات الحكومــة علــى التعامــل
مــع التحديــات اإلنســانية التــي تواجــه
الصومــال .ص«»٢

اإلمارات وتركيا توقعان مذكرة
تفاهم لتعزيز العالقات التجارية
وقعــت االتحاد الئتمــان الصادرات،
وهــي شــركة حمايــة االئتمــان التابعــة
للحكومــة االتحاديــة بدولــة اإلمــارات،
مذكــرة تفاهــم مــع وكالــة ائتمــان
الصــادرات التركية «ترك إكســيمبانك»
لتعزيــز التجــارة والعالقــات التجاريــة
بيــن دولــة اإلمــارات وتركيــا من خالل
العمل على تســهيل التجــارة والتصدير

والوصول إلى االئتمان التجاري وتمويل
المشاريع.
أقيــم حفــل التوقيــع علــى مذكــرة
التفاهــم فــي اســطنبول كجــزء مــن
اجتمــاع ربيــع  2022التحــاد بيــرن،
وهــي منظمــة دوليــة تضــم شــركات
حماية ائتمــان الصادرات والتأمين ضد
المخاطــر السياســية الرائــدة .ص«»٢١

وفد إماراتي يبحث فيفنلندا وإستونيا والتفيا
وليتوانيا توطيد العالقات االقتصادية

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
تــرأس ســمو الشــيخ خالد بــن محمد
بــن زايــد آل نهيــان ،عضــو المجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي ،رئيــس
مكتــب أبوظبــي التنفيــذي ،اجتمــاع

اللجنــة التنفيذيــة لمجلس إدارة شــركة
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ،الذي
ُعقــد فــي المقــر الرئيســي لمجموعــة
«أدنــوك» .ص«»٦

زار وفــد اقتصــادي برئاســة ســعادة
عبدالناصــر جمــال الشــعالي ،مســاعد
الوزيــر للشــؤون االقتصاديــة والتجاريــة
بــوزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي ،كال
من فنلندا ،وإســتونيا ،والتفيــا ،وليتوانيا،
خــال الفتــرة مــن  8إلــى  14مايــو 2022
للبحــث في توطيــد العالقات االقتصادية.
وضــم الوفــد ممثليــن عــن وزارة
الخارجيــة والتعــاون الدولــي ،ووزارة
الماليــة ،ووزارة البيئــة والتغير المناخي،
ووزارة التربيــة والتعليــم ،واتحــاد غــرف

التجــارة والصناعــة ،ومكتــب الــذكاء
االصطناعــي بحكومــة دولــة اإلمــارات،
ومبادلــة ،ومصــدر ،ومؤسســة اإلمــارات
للطاقة النووية ،ودائرة التنمية االقتصادية
بأبوظبــي ،ومدينــة خليفــة الصناعيــة
«كيــزاد» ،واالتحاد للقطارات ،ومؤسســة
دبــي لتنميــة االســتثمار ،والمنطقة الحرة
بجبــل علــي ،ومؤسســة دبي للمســتقبل،
ومكتــب الشــارقة لالســتثمار األجنبــي
المباشــر ،ومجمــع الشــارقة للبحــوث
والتكنولوجيــا واالبتــكار .ص«»٢١

ضمن األعلى عالمياً

 %80نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة
خالل الربع األول من ٢٠٢٢
عودة قوية للسياحة في
اإلمارات من األسواق
الدولية بإجمالي 4
ماليين سائح
وفقـاً للبيانات الســياحية عن الربع األول
مــن العــام الجــاري  ،2022فقــد اســتقطبت
المنشــآت الفندقيــة فــي الدولــة نحــو 6
مالييــن زائــر قضــوا  25مليون ليلــة فندقية،
بنمــو  %10مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن عــام
 ،2019وحقــق متوســط مــدة إقامــة نــزالء
المنشــآت الفندقيــة نمواً بنســبة  %25خالل
ليال
فتــرة المقارنــة نفســها ،مرتفعـاً مــن ٍ 3
ـال فندقيــة ،وبلغت نســبة إشــغال
إلــى  4ليـ ٍ
المنشــآت الفندقيــة بالدولــة خــال هــذه
الفتــرة  %80والتــي تعــد من النســب األعلى
عالميــا ،كمــا حققــت المنشــآت الفندقيــة
إيــرادات بقيمــة  11مليــار درهــم ،بنســبة
نمــو  %20مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام
 ،2019وســجلت هــذه المنشــآت العــودة
إلــى العمل بكامل طاقتها االســتيعابية بنحو
 200ألــف غرفــة فندقيــة.
إلــى ذلــك ،شــهد الربــع األول مــن 2022
انتعاشـاً وعــودة قوية للســياحة الــواردة إلى
الدولة من األسواق الخارجية حيث استقبلت
المنشــآت الفندقيــة فــي مختلــف إمــارات
الدولة نحو  4ماليين ســائح دولي .ص«»٢٤

منصور بن زايد يطلع على مستجدات الخطة
االستراتيجية إلنشاء المكتبة الوطنية لإلمارات

منصور بن زايد خالل اطالعه على مستجدات الخطة االستراتيجية إلنشاء المكتبة الوطنية لإلمارات

سموه يبحث عالقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها مع السفير الجزائري
أكــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
شــؤون الرئاســة ،أهمية العمل على إنشــاء
المكتبة الوطنية لتضاهي كبريات المكتبات
وتكون منارة حضارية
الوطنيــة في العالــم،
َ
وثقافيــة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة.
جــاء ذلك لدى اســتقبال ســموه لمعالي

حمــد عبــد الرحمن المدفــع رئيس مجلس
إدارة األرشــيف والمكتبة الوطنية ،يرافقه
سعادة الدكتور عبداهلل مغربي وكيل وزارة
شــؤون الرئاســة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة
لألرشــيف والمكتبة الوطنية ،وسعادة عبد
اهلل ماجــد آل علــي المدير العام لألرشــيف
والمكتبــة الوطنية باإلنابة .ص«»٥

«االتحاد للقطارات» توقع  3مذكرات
تفاهم مع شركات أوروبية
وقعــت شــركة االتحــاد للقطــارات ثــاث مذكــرات
تفاهم مع شــركة الســكك الحديدية الوطنية اإلســبانية
«رينفــي» وشــركتي «هــاي ســبيد وان» و«جــي بــي
رايــل فاريــت» البريطانيتيــن ،بهــدف تعزيــز ســبل
التعاون تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارســات
فــي مجــاالت خدمــات الســكك الحديديــة والعمليــات
التشــغيلية لقطــارات البضائــع والــركاب ،وذلــك فــي
إطــار جهــود الشــركة الراميــة إلــى تطويــر خدمــات
الســكك الحديديــة فــي الدولــة.

وجــرى توقيــع مذكــرات التفاهــم خــال فعاليــات
اليــوم الثانــي مــن معــرض ومؤتمــر الشــرق األوســط
للســكك الحديديــة  ،2022الــذي اســتضافته شــركة
االتحــاد للقطــارات وعقــد تحــت رعايــة ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وبالتعــاون مــع وزارة
الطاقــة والبنيــة التحتيــة ودائــرة الثقافــة والســياحة
فــي أبوظبــي ،علــى مــدى يوميــن فــي مركــز أبوظبــي
الوطنــي للمعــارض بأبوظبــي .ص«»١٩

 44مليار درهم حجم االستثمارات
اإلماراتية في الهند بنهاية 2021

 6ماليين زائر استقطبتهم المنشآت الفندقية في
إمارات الدولة خالل الربع األول 2022

برئاســة معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري وزيــر
االقتصــاد ..نظــم مجلس األعمــال الهنــدي  -اإلماراتي
لقــاء مــع ممثلــي الشــركات اإلماراتية المســتثمرة في
مومبــاي وذلــك فــي إطــار زيــارة وفــد الدولــة إلــى
الهنــد إلرســاء آليات مســتدامة لالســتفادة مــن اتفاقية
الشــراكة االقتصادية الشــاملة بين البلديــن الصديقين.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبــد اهلل
حميــد بالهــول الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وســعادة الدكتــور
أحمــد عبد الرحمن البنا ســفير الدولــة لدى جمهورية
الهنــد وشــرف الديــن شــرف رئيــس مجلــس األعمــال
الهندي – اإلماراتي وعدد من المسؤولين والمستثمرين
ورواد األعمال.
واطلــع معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري خــال
اللقاء على أبرز التحديات وفرص االســتثمار باألســواق
الهنديــة فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت وخطط
الشــركات اإلماراتيــة المســتثمرة فــي الهند للتوســعية
فــي هــذه األســواق وذلك فــي إطــار اتفاقية الشــراكة
االقتصاديــة الشــاملة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي

األول مــن مايــو الحالــي .2022
واســتعرض ممثلــي الشــركات اإلماراتيــة الرائــدة
مالمــح خططهــم التوســعية المســتقبلية فــي األســواق
الهنديــة بمشــاركة أكثر من  15شــركة ومنهــا «مواني
دبــي العالميــة» و«بنــك أبوظبــي التجــاري» و«بنــك
أبوظبي األول» و«بنك المشرق» و«إعمار» و«بروج»
و«مجموعــة شــرف» وغيرها من الشــركات اإلماراتية
المهمة.
ورحــب معالي عبــداهلل بن طوق المري بمســؤولي
وممثلــي الشــركات اإلماراتيــة المســتثمرة فــي الهنــد
واســتعرض أمامهــم أهــم بنــود وفصــول اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة ..مؤكــدا علــى أهميــة
هــذه االتفاقيــة في تحقيــق التكامل االقتصــادي وفتح
مســارات جديــدة مــن التعــاون االقتصــادي والتجــاري
واالســتثماري بيــن اإلمارات والهند اســتنادا إلى تاريخ
طويــل ممتــد ألكثــر مــن نصــف قــرن مــن العالقــات
االســتراتيجية الراســخة التــي تحظــى بدعــم ورعايــة
مباشــرة مــن قيادتــي البلديــن الصديقيــن بمــا يحقــق
اســتدامة النمــو االقتصــادي .ص«»١٩
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يطلعان
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على تحضيرات تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد ..حمدان ومكتوم بن محمد ّ
على مالمح المتغيرات التكنولوجية الرئيسية في قطاع «الميتافيرس»
النسخة الـ 22من مهرجان صير بونعير
اطلــع ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد
بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة،
أمس على تحضيرات واستعدادات النسخة
الـــ 22من مهرجان صير بونعير.
جــاء ذلــك خــال لقــاء ســموه عبــر
االتصــال المرئــي باللجنة العليــا لمهرجان
صيــر بــو نعيــر التــي تضــم هنــا ســيف
الســويدي رئيــس هيئة البيئــة والمحميات
الطبيعيــة ،وخالــد جاســم المدفــع رئيــس
هيئة اإلنماء التجاري والســياحي ،وعيسى
هــال الحزامــي رئيــس مجلــس الشــارقة
الرياضــي ،ومحمــد حســن خلــف مديــر
عــام هيئــة الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيون،
والعميــد عبــداهلل مبــارك بــن عامــر نائــب
قائــد عــام شــرطة الشــارقة ،وعــدد مــن
مســؤولي الجهــات الحكوميــة.
واطلع سموه خالل اللقاء على مختلف
التفاصيل واإلجراءات المتعلقة باالستعداد
لمهرجــان صيــر بونعيــر الــذي ســتنطلق
فعالياتــه يــوم  25مايــو الجــاري ولمــدة
يوميــن ،وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع
الشــركاء االســتراتيجيين« :هيئــة البيئــة
والمحميــات الطبيعيــة ،المكتب اإلعالمي
لحكومــة الشــارقة ،هيئة الشــارقة لإلذاعة
والتلفزيــون ،القيــادة العامــة لشــرطة
الشارقة ،هيئة اإلنماء التجاري والسياحي،
نادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية،
معهــد الشــارقة للتــراث ،مجلس الشــارقة
الرياضــي ،ومجموعــة اإلمــارات للبيئــة
البحرية».
وينظم المهرجان مجموعة من األنشطة
المتنوعــة علــى مــدار اليوميــن ســتتضمن
جوالت إعالمية ،وعمليات استزراع وتثبيت
للشــعاب المرجانيــة ،وإطــاق الســلحفاة
البحريــة ،وأنشــطة رياضيــة مثــل ســباق
الجري ،ودوري كرة الطائرة ،باإلضافة إلى
مســابقة صيد األسماك ،ومعرض مصاحب،
وعــرض للدراجــات البحريــة ،والتجديــف
التراثــي ،وغيرهــا مــن الفعاليات.
وجزيــرة صيــر بــو نعيــر التــي ،تبعــد
عــن الشــارقة مســافة  110كيلومتــرات

حمدان بن محمد خالل اطالعه على مالمح المتغيرات التكنولوجية الرئيسية في قطاع «الميتافيرس» بحضور مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي

يوجهان بتشكيل فريق عمل لرصد كافة تطورات االقتصاد الرقمي
سموهما ّ
سلطان بن أحمد القاسمي خالل اطالعه على تحضيرات النسخة الـ 22من مهرجان صير بونعير
شــماالً ،تتميــز بشــواطئها الرمليــة وصفــاء
مياههــا ،وغنى محيطها بالحيــاة المرجانية
والســمكية ،وتــم إعــان جزيــرة صيــر بــو
نعيــر محميــة طبيعيــة بموجــب المرســوم
األميــري رقــم  25الصــادر عــن صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمد
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم
الشــارقة  ،بشــأن إنشــاء محميــة طبيعيــة
فــي جزيــرة صيــر بــو نعيــر.
وتبلــغ مســاحة جزيــرة صيــر بونعيــر

نحــو  13كيلــو متــرا مربعــا وتمتــاز بأنهــا
ذات أهميــة دوليــة؛ حيــث تم إدراج اســم
المحميــة فــي االتفاقيــة الدوليــة لألراضــي
الرطبــة «رامســار» ،وذلــك للحفــاظ علــى
مكوناتهــا البيئية الزاخــرة بالتنوع الحيوي،
كمــا تــم إدراجهــا فــي قائمــة يونيســكو
التمهيدية لمواقع التراث العالمي ،وقبولها
فــي مذكــرة تفاهــم حــول حمايــة وادارة
الســاحف البحريــة وموائلهــا فــي المحيط
الهنــدي وجنــوب شــرق آســيا .وام

بدور القاسمي :األطر الراسخة للملكية الفكرية
ترفع معدالت القراءة وتدعم الناشرين

بدور القاسمي خالل مشاركتها في الدورة الـ 42للجنة الدائمة المعنيّة بحق المؤلف والحقوق المجاورة
أشــادت الشــيخة بــدور القاســمي
رئيســة االتحــاد الدولــي للناشــرين بأطــر
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وحقوق
النشــرالعالمية مؤكــدة أهميتهــا في تعزيز
دور صناعة النشــر ورفع معدالت القراءة،
والتعريف باإلرث الثقافي وترســيخ الحوار
والتفاهــم بيــن الثقافــات ودعــم التنــوع
والنهوض بالتعليم وحماية اللغات المحلية
ولغــات األقليــات واللغــات األصليــة.
جــاء ذلــك خــال الــدورة الـــ 42للجنــة
المعنيــة بحــق المؤلــف والحقوق
الدائمــة
ّ
المجــاورة فــي مدينــة جنيف السويســرية
ناقشــت خاللهــا رئيســة االتحــاد الدولــي
للناشــرين كيــف أســهمت األطــر الراســخة
لحمايــة الملكيــة الفكريــة وحقــوق النشــر

التــي وفرتهــا اتفاقيــات المنظمــة العالمية
للملكيــة الفكريــة «الويبــو» بتمكيــن
الناشــرين فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن
الكتــاب واالرتقــاء بــاألدب
االســتثمار فــي ّ
وإثــراء البحــوث وتوفير الحلــول التعليمية
والتربويــة على الرغــم من تداعيات الوباء.
وخــال نقــاش اللجنــة حــول القيــود
والطموحات أكدت الشيخة بدور القاسمي
أهميــة أطــر حمايــة الملكيــة الفكريــة
ودورها في زيادة االســتثمار في المحتوى
اإلبداعــي فــي الــدول المتقدمــة والناميــة
علــى حــد ســواء ودعــت إلــى التعزيــز
الفاعــل لتلــك الحقــوق لحمايــة الناشــرين
مــن القرصنــة الورقيــة واإللكترونية وإثراء
نشــر المــوارد التعليميــة باللغــات األصلية

الكتــاب المحلييــن.
وإصــدارات ّ
وأشــارت الشــيخة بــدور القاســمي إلــى
دور مبادرات «االتحاد الدولي للناشــرين»
وبشــكل خــاص مبــادرة الخطــة العالميــة
الســتدامة ومرونة قطاع النشــر «إنسباير»
في مساعدة الجهات المعنية بقطاع النشر
والكتــاب والرســامين وخبــراء الطباعــة
ّ
والموزعيــن والمكتبــات وموزعــي الكتــب
للوصــول إلى التعافي مــن تداعيات الوباء.
والتقت رئيسة االتحاد الدولي للناشرين
خــال زيارتهــا إلــى مدينــة جنيــف بدارين
تانــغ المديــر العــام للمنظمــة العالميــة
للملكيــة الفكريــة «الويبــو» ولبنــى قاســم
البســتكي نائــب رئيــس البعثــة الدائمــة
لدولــة اإلمــارات لدى األمــم المتحدة .وام

اتفاقية لتدريب وتوظيف خريجات «كلية فاطمة» في مستشفى ريم بأبوظبي

خالل توقيع االتفاقية
وقعــت كليــة فاطمــة للعلــوم الصحيــة
التابعــة لمعهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة
فــي مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب
التقنــي والمهنــي اتفاقيــة تعــاون مــع
مستشــفى ريــم بأبوظبــي ،يتــم بموجبهــا
توظيــف خريجات الكليــة في تخصصاتهم
الطبيــة والصحيــة المتنوعــة؛ وفقــاً
للشــروط والمتطلبــات المعمــول بهــا في
المستشــفى ،إضافــة إلــى تأميــن البرامــج
التدريبيــة المتخصصــة لطالبــات الكليــة
فــي المستشــفى.
وقــع االتفاقيــة الدكتــور أحمــد
عبدالمنــان العــور مديــر عــام معهــد
التكنولوجيــا التطبيقيــة في مركز أبوظبي

للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي،
والمهنــدس زيد السكســك رئيــس مجلس
إدارة مستشــفى ريــم أبوظبــي ،بحضــور
نخبــة مــن المســؤولين مــن كال الجانبين.
وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن
االتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية «أبوظبي
التقني» لصناعة الكفاءات الوطنية الماهرة
فــي كافــة التخصصــات الصحيــة والطبيــة،
بمــا يســهم فــي توطيــن القطــاع الصحــي
بالدولــة ،الفتــا الــى أن االتفاقيــة توفــر
المزيــد مــن فــرص الرعايــة العلميــة
والعمليــة لطالبــات الكليــة ،حيــث تمنــح
مستشــفى ريــم أبوظبــي؛ فــرص متنوعــة
لرعايــة المشــروعات العلميــة لطالبــات

الكليــة فاطمــة باإلضافــة إلــى البحــوث
والبرامج واألنشــطة التــي ترتقي بقدرات
الطالبــات وفــق أرقــى المعاييــر العالمية.
مــن جانبــه قــال المهنــدس زيــد
السكسك إن هذه االتفاقية تعزز التعاون
والشــراكة وتبادل الخبرات في المجاالت
األكاديميــة والتدريبيــة والبحثيــة ،وتؤكد
علــى التعــاون الدائــم فــي كل مــا يحقــق
المصلحة العليا للوطن والمواطن ،مشيداً
بــاألدوار المتميــزة التــي تقدمهــا كليــة
فاطمــة للعلــوم الصحيــة لصناعــة الكوادر
الوطنيــة القــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات
الوظيفيــة والمتخصصــة فــي المؤسســات
الصحيــة بالدولــة .وام

حمدان بن محمد :تشكيل اللجنة العليا لإلشراف على التطورات التكنولوجية بدبي يعكس
رؤية محمد بن راشد لتعزيز موقعها مدينة محورية في قلب االقتصاد الرقمي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»..
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
ّ
آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي ،وسمو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،على مالمح
المتغيرات التكنولوجية الرئيسية في قطاع
ووجه سموهما بتشكيل فريق
الميتافيرسّ ،
عمل لرصد كافة تطورات االقتصاد الرقمي.
جاء ذلك ضمن جهود اللجنة العليا لإلشراف
على التطورات التكنولوجية بدبي التي وجه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم بتشكيلها خالل االجتماع األخير
لمجلس دبي ،حيث جرى عرض المحاور
العامة واألهداف المستقبلية لالستراتيجية
التي من شأنها أن تّش ّكل األساس لحضور
اإلمارة كأفضل مدينة في الفضاء االفتراضي
بما تقدمه من خدمات مبتكرة وإطار تشريعي
وتنظيمي متقدم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم أن تشكيل اللجنة العليا
لإلشراف على التطورات التكنولوجية بدبي
يعكس الرؤية المستقبلية المتفردة لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
والتي تنظر دوماً إلى المستقبل وإلى ضرورة
اتخاذ اإلجراءات والقرارات السريعة لتسخير
اإلمكانات والفرص المستقبلية وتعزيز موقع
اإلمارة المتميز كمدينة محورية في قلب
تقنيات «الميتافيرس».
وقال سمو ولي عهد دبي« :تعكس
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم بتشكيل اللجنة العليا لإلشراف
على التطورات التكنولوجية بدبي أهمية
االستعداد للمستقبل بفكر واعي ومتطور
يدرك الواقع بكافة تفاصيله وينطلق منه
بأفكار متفردة تسهم في صياغة مستقبل
مشرق لدبي ودولة اإلمارات وتعظم االستفادة
من الفرص االقتصادية في القطاعات كافة
السيما تلك التي من المنتظر التي تؤدي
دوراً كبيراً في المستقبل».
وأضاف سموه أن اللجنة باشرت مهامها
على الفور لصياغة المحاور الرئيسية واألهداف
بناء
المستقبلية الستراتيجية دبي للميتافيرس ً
على معطيات وبيانات موثوقة بحيث تم
تحديد مجموعة متكاملة من المستهدفات

االستعداد للمستقبل
أحد أسرار النمو
والتفوق التي يرسخها
محمد بن راشد في
مسيرة دبي التنموية
وفي مقدمتها فتح أسواق وخلق استثمارية
جديدة لإلمارة ،ورفع المساهمة اإلجمالية
لقطاعات الميتافيرس إلى  4مليارات دوالر
في اقتصاد اإلمارة بحلول العام  ،2030ورفع
مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي
لدبي ليصل إلى .»%1
وقدم معالي عمر سلطان العلماء ،وزير
دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي
وتطبيقات العمل عن بُعد ،رئيس مجلس إدارة
غرفة دبي لالقتصاد الرقمي ،عرضاً حول كيفية
استخدام «الكون االفتراضي» كوسيلة تم ّكن
دبي من تجاوز حدودها الجغرافية لتخلق
المزيد من الفرص االقتصادية حول العالم.
وتهدف اللجنة خالل المرحلة المقبلة
إلى تطبيق تقنيات ميتافيرس قادرة على
تحسين أداء طالب الطب الجراحين خالل
الفترة المقبلة بمعدل  ،%230و %30في
زيادة سرعة إنتاجية لدى المهندسين ،عالوة
على دعم  42ألف وظيفة لتكون افتراضية.
وتسعى دبي إلى صياغة تصوراً متكامالً
لترسيخ حضورها كوجهة محورية مؤثرة في
الفضاء االفتراضي وذلك عبر مجموعة من
المحاور التي تغطي كافة جوانب الخدمية
والتشريعية والتنظيمية ،عالوة على إطالق
المشاريع والمبادرات النوعية لتفعيل تواجد
اإلمارة في العالم االفتراضي على النحو األمثل.
وتعمل اللجنة في الوقت الحالي على رصد
الفرص وتحديد التحديات ومواصلة تطوير
البيئة التشريعية لتعزيز قدرتها على التعامل
مع كافة المتطلبات المستقبلية الالزمة لنمو
كافة القطاعات ،وتأهيل متخصصين في كافة
المجاالت وفق أعلى المعايير بما يضمن
تواجد كفاءات وموارد بشرية قادرة على
القيام بمختلف المهام المطلوبة في كل

عالم افتراضي.
ويشير مصطلح «الكون االفتراضي» إلى
مجموعة من عوالم «الميتافيرس» المترابطة
ثالثية األبعاد التي تم ّكن األشخاص من التواصل
والتسوق الكترونياً بطريقة مباشرة
والتفاعل
ّ
عبر نظام اقتصادي رقمي المركزي يدمج
العالم الرقمي والعالم الحقيقي .وقد أحدثت
هذه التكنولوجيا ثورة في عدة قطاعات
مثل التجارة اإللكترونية واأللعاب ووسائل
اإلعالم والترفيه والعقارات.
وتسعى دبي إلى االستفادة من هذه
اإلمكانات الهائلة حيث إن معظم عوالم
«الميتافيرس» مستقلة عن بعضها البعض
في الوقت الحالي ،ولكن في المستقبل
ستصبح قابلة لالندماج فيما بينها عن طريق
مشاركة البيانات أو المستخدمين أو البنية
التحتية.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن اإليرادات
االقتصادية من «الميتافيرس» يمكن أن
تنمو من  180مليار دوالر في  2020إلى
 400مليار دوالر في .2025
وتأتي خطوة تشكيل اللجنة العليا
لإلشراف على التطورات التكنولوجية ضمن
استراتيجية متكاملة تتبناها اإلمارة لترسيخ
مكانتها كعاصمة للمستقبل حيث قامت
دبي مؤخراً بتأسيس ُسلطة دبي لتنظيم
االفتراضية التي تعد أول هيئة
األصول
ّ
تنظيمية على مستوى العالم تدخل عالم
الميتافيرس بهدف تقديم خدمات حكومية
وتنظيمية ورقابية لجمهور مفتوح وعابر
للحدود من خالل أدوات مستقبلية حديثة
عبر إنشاء نموذج أولي إلطار عمل تنظيمي
المركزي وتشجيع قادة الفكر حول العالم بما
فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية
والمعنيون بالحوكمة وقادة األعمال على
المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكالت
بشكل جماعي.
وكانت السلطة قد أعلنت عن تأسيس
مقر رئيسي لها في «ذا ساند بوكس»،
العالم االفتراضي الالمركزي األسرع نمواً،
وذلك بهدف تمكين القطاع وتسهيل التعاون
قدمي خدمات األصول االفتراضية
بين ُم ّ
العالميين ،والشركاء االستراتيجيين في قطاع
األصول االفتراضية ،والسلطات التنظيمية
الدولية ،وهو ما يندرج ضمن مساعي
السلطة وأهدافها الرامية إلى توفير إطار
عمل آمن ومتطور .وام

«دبي لرعاية النساء واألطفال» تطلق حملتها السنوية األولى «ألننا أسرة واحدة»
أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
حملتها التوعوية السنوية األولى «ألننا أسرة
واحدة « لعام  ،2022وذلك بالتزامن مع اليوم
العالمي لألسر الذي يصادف يوم  15مايو من
كل عام حيث تستمر الحملة لمدة أسبوع بدءاً
من  19حتى  26مايو الجاري.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية
الروابط األسرية بين أفراد المجتمع وذلك من
خالل نشر محتوى تثقيفي على وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بالمؤسسة.
وتسلط الضوء على أهمية بناء عالقات وروابط
قوية وصحية بين األفراد باإلضافة إلى تزويدهم
باألدوات والتقنيات المناسبة لتحسين الصحة
النفسية والجسدية للفرد وكيفية تقبل أنفسنا
وأفراد عائلتنا على ما نحن عليه.
وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير
عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال باإلنابة
إنه تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» في بناء
مجتمع متماسك ومتالحم محافظ على هويته
الوطنية وحرصا على التوعوية المجتمعية بأهمية
االستقرار األسري لتحقيق السعادة بين األفراد
أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
حملتها التوعوية األولى «ألننا أسرة واحدة»،
والتي ستستمر لمدة أسبوع.
وأكدت أن المؤسسة تستلهم رؤيتها من
كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم «رعاه اهلل» اإلمارات منظومة أسرية
متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت
واألسرة».
وأضافت« :نحن نعمل في مؤسسة دبي لرعاية
النساء واألطفال على تطبيق أفضل الممارسات
العالمية التي من شأنها تقديم مختلف روافد
المساندة والدعم للمجتمع كما أننا نحرص
وبشكل دوري على إطالق المبادرات والحمالت
التوعوية الهادفة لبناء أسر متماسكة ومستقرة
مساهمين في ترسيخ مكانة دولة اإلمارات
العربية المتحدة في مؤشرات التنمية البشرية»..
منوهه بأهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية

والعمل المشترك لالرتقاء بمستوى الخدمات
والتسهيالت المقدمة ألفراد المجتمع.
وقالت سعادتها إن المؤسسة ستقوم بنشر
بعض المنشورات التوعوية التي ستتضمن
نصائح وإرشادات لكافة أفراد المجتمع من
حيث التعريف بلغات الحب األسري وتقديم
بعض طرق التعبير اإليجابية في مقابل طرح
الطرق غير الواعية والتي يجب تجنبها موضحة
أهمية فهم لغات الحب لدى أفراد األسرة وما
يترتب على ذلك من وعي الحتياجات الفرد والتي
ستنشر جميعها على منصات التواصل االجتماعي
الخاصة بالمؤسسة كما وستستخدم المؤسسة وسم
#ألننا _أسرة _واحدة و OneFamily#باللغتين
العربية واإلنجليزية للتفاعل مع المجتمع حول
الحملة ومناقشة آرائهم حول الموضوع .وام
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خالل مشاركتها في قمة المعهد األوروبي لالبتكار بمجال االستدامة

شما بنت سلطان :إرث الشيخ خليفة في العمل البيئي عامر
باإلنجازات وجهودنا تتواصل برعاية القيادة الرشيدة

استعرضت الشيخة شما بنت سلطان بن
خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة
تحالف من أجل االستدامة العالمية والشريك
المؤسس لـ«أرورا  ،»50جهود المغفور له
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمة اهلل»
في العمل البيئي واالستدامة ،وإرثه العامر
باإلنجازات في هذا المجال.
وتوجهت في كلمة مسجلة عبر تقنية
االتصال المرئي عن بعد ،خالل قمة المعهد
األوروبي لالبتكار في مجال االستدامة التي
عقدت في روما ،بالشكر إلى فريق المعهد
األوروبي لالبتكار واالستدامة على دعوتها
للمشاركة في هذه القمة  ،مؤكدة أن القائد
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان «طيب اهلل ثراه» أولى اهتماماً
كبيراً بالعمل البيئي واالستدامة منذ قيام
االتحاد ،وعزز المغفور له الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان «رحمة اهلل» مسيرة الدولة
في هذا المجال وترك إرثا كبيرا وإنجازات
رائدة في هذا المجال.
وأكدت أن دولة اإلمارات لديها التزام
ثابت بالعمل من أجل حماية البيئة وتحقيق
التنمية المستدامة ،وستواصل بدعم ورعاية
القيادة الرشيدة العمل مع شركائها في العالم
لتحقيق هذا الغايات واألهداف اإلنسانية
النبيلة التي تسهم في تحقيق االزدهار
والرخاء للمجتمعات.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة
آل نهيان« :إننا نعيش اليوم في عالم حيث
يعد االبتكار من ركائز االستدامة ،االبتكار
في دمج وتطويع التكنولوجيا وتحويل جميع
ممارستنا إلى الرقمية ،واألهم منذ ذلك كله
نهجنا نحو العالم والكوكب واألرباح أيضاً».
وأضافت« :محظوظة للغاية ألنني حظيت
بوجود مرشدين عظماء ونماذج احتذي بها
طوال حياتي وهم من غرسوا وشاركوني هذه
النظرة والمبدأ ،وقد قال القائد المؤسس
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
«طيب اهلل ثراه» «إننا نولي البيئة جل اهتمامنا
ألنها جزء من بالدنا وتاريخنا وتراثنا» ،فلقد
عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه األرض و
تعايشوا مع بيئتها في البر والبحر وأدركوا
بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة للمحافظة
عليها ومازال التزامنا بالحفاظ على البيئة
أولى اهتماماتنا في جميع أنحاء دولتنا اليوم،
وكان ذلك واحدا من أهم األسباب التي
حثتني على إنشاء مؤسسة تحالف من أجل
االستدامة العالمية».
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن
خليفة آل نهيان« :لطالما كان هدفنا األساسي
هو مواجهة ومعالجة تغير المناخ من خالل
بناء القدرة على التكيف وقيادة التحول نحو

منصور بن زايد خالل اطالعه على مستجدات الخطة االستراتيجية إلنشاء المكتبة الوطنية لإلمارات

منصور بن زايد يطلـع على مستجـدات الخطـة
االستراتيجية إلنشاء المكتبة الوطنية لإلمارات
شما بنت سلطان خالل كلمتها في القمة

اإلمارات لديها التزام ثابت بالعمل من أجل
حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
االبتكار من ركائز االستدامة وحريصون على
ترسيخ اقتصاد مستدام لألجيال القادمة
االقتصاد الدائري ،وقد شمل ذلك طرق عدة
منها مصادر الطاقة النظيفة واالستثمار في
البنية التحتية لتعزيز األمن الغذائي والمائي
واكتشاف حلول جديدة إلدارة النفايات».
وأضافت« :بفضل جهود وزارة التغير
المناخي والبيئة ومجلس اإلمارات لالقتصاد
الدائري وغيرهم من الشركاء والجهات المحلية
واالتحادية ،نمضي قدما نحو تعزيز الصحة
البيئية واعتماد أساليب إنتاج نظيفة وتقليل
اإلجهاد والضغوطات البيئية تماشياً مع أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة».
وأكدت« :أن دولة اإلمارات تعهدت أن
ال تترك أحداً خلف الركب بينما تقوم ببناء
وتطوير اقتصاد مستدام ونظيف ،وتمهيد
الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول
عام  ،2050ويعود الفضل في جزء كبير من
التقدم الذي أحرزناه إلى ما تعلمناه خالل
التعاون مع نظرائنا الدوليين وإلى ثروة
المعرفة التي اكتسبناها داخل أمتنا أيضاً».
ولفتت إلى أن منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا رائدة في االبتكار في مجال

االستدامة ،ويعد تنظيم الدورتين المقبلتين
في مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب »27
و»كوب  »28والمقرر عقدهما في مصر عام
 2022وأبوظبي عام  2023دليال واضحا على
أهمية المنطقة في هذا المجال.
وقالت« :إننا ملتزمون أكثر من أي وقت
مضى بالتعاون مع الشركات التي تشاركنا
الرؤية والقيم ذاتها والتي أظهرت سجال
قويا لمعايير اإلدارة البيئية واألخالقية
وبينما يجتمع قادة العالم ورجال األعمال
وأعظم العقول في مجال الصناعة على
مدار العامين المقبلين نأمل أن تكون
هذه الجهود مصدر إلهام لوجهات نظر
جديدة وأساساً لشراكات رائدة من
شأنها إحداث تأثير فعلي وحقيقي .
وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة
ال نهيان  -في ختام كلمتها المسجلة -
عن تطلعها إلى العمل مع أعضاء المعهد
األوروبي لالبتكار والستدامة لبناء مستقبل
أكثر استدامة لجميع العالم .وام

«مليون مبرمج عربي» نموذج عالمي رائد إلشراك المؤسسات
المجتمعية في خدمة اإلنسان وصناعة المستقبل
مــع اختتــام مبــادرة «مليــون مبرمــج
عربــي» بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بن راشــد آل مكتــوم ،ولي عهد دبي
رئيــس المجلــس التنفيــذي رئيــس مجلــس
أمنــاء مؤسســة دبــي للمســتقبل ،وتكريــم
المبرمجيــن الفائزيــن بتحديهــا ،بــرز دور
شــركاء المبادرة من المؤسسات المجتمعية
فــي تحقيق الهدف األســمى لهــذه المبادرة
والــذي يتمثل فــي خدمة اإلنســان واالرتقاء
بجــودة حيــاة المجتمعــات العربيــة.
وتجسد ذلك في رعاية مؤسسة «حسين
ســجواني  -داماك الخيريــة» لمبادرة مليون
مبرمــج عربــي ،وحرصهــا علــى تقديــم
الدعــم مــن خــال هــذه المبــادرة لتزويــد
الشــباب العربــي بالقــدرات والمهــارات
األساســية التــي ســيحتاجونها فــي الحصــول
علــى فــرص عمــل فــي المســتقبل ،وإطالق
مشــاريعهم أو شــركاتهم الرقميــة الخاصــة.
وتترجــم هــذه الشــراكة أهمية المســؤولية
المجتمعيــة للشــركات الوطنيــة ودورهــا
األساســي فــي عمليــة التنميــة والنهــوض
بالمجتمــع ،بمــا يترجــم رؤيــة قيــادة دولــة
اإلمــارات الراميــة إلــى تحســين واقــع
المجتمعــات العربيــة وإرســاء ثقافــة العطاء
وبناء المســتقبل ،إلى جانب تعزيز تنافســية
الدولة في كافة المجاالت بما يكفل صدارتها
العالمية.
وأكــد خلفــان جمعــة بلهــول الرئيــس
التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن تعزيز
الشــراكات مــع الجهات الحكوميــة والخاصة

وتكامــل كافــة القطاعــات والمؤسســات في
مختلــف المجــاالت التنمويــة يجســد رؤيــة
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس
الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،إلعــداد
جيــل مــن الشــباب القــادر علــى مواكبــة
تغيــرات المســتقبل ،وإيجاد حلــول مبتكرة
للتحديــات المســتقبلية ،واستكشــاف فرص
جديــدة تســهم فــي بنــاء اقتصــاد معرفــي
يقــوم علــى البرمجة والتكنولوجيــا الحديثة.
وأشــار إلــى أهمية دور مؤسســة حســين
ســجواني  -دامــاك الخيريــة فــي تحقيــق
أهــداف المبــادرة وتوفيــر تدريــب نوعــي
لمليــون شــاب عربــي علــى أحــدث تقنيــات
وأدوات البرمجة الحاسوبية ،وإثراء معارفهم
وتطويــر قدراتهــم وبناء خبراتهــم في مجال
البرمجة ،ما ينعكس ايجاباً على دعم مختلف
القطاعــات الحيويــة بطاقــات مبدعة وتعمل
علــى تطويــر االقتصــادات العربيــة لتواكــب
المستقبل.
من جهته قال حســين سجواني« :تجسد
رعايــة مؤسســة حســين ســجواني  -دامــاك
الخيرية لمبادرة مليون مبرمج عربي إيماننا
بأهميــة االســتثمار فــي بنــاء اإلنســان أكبــر
قيمة لتقدم الدول وبلوغها المستقبل ،ودعم
مثل هذه المبادرات العالمية ،والتي تنطوي
علــى قيــم رفيعــة المســتوى وتســعى إلــى
غــرس األمــل لــدى مالييــن الشــباب العربي
وبناء مســتقبل أفضل».
وأضــاف« :رؤيــة صاحب الســمو الشــيخ

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
«رعــاه اهلل» ،أرســت أسسـاً راســخة لتفــوق
دبــي كأفضــل مدينة حاضنــة جاذبة للعقول
والمواهــب تدعــم أجيــال المســتقبل وتعزز
شــغفهم بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار
والبرمجة».
جديــر بالذكر أن مبــادرة «مليون مبرمج
عربــي» التــي تعتبــر إحدى مبــادرات محمد
بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة وتشــرف
عليهــا مؤسســة دبــي للمســتقبل ،نجحــت
فــي اســتقطاب أكثــر مــن مليــون شــاب
وشــابة عربيــة للمشــاركة فــي المبــادرة من
 80دولــة حــول العالــم ،وجمــع نخبــة مــن
أهــم المدربيــن وأكثرهــم خبــرة فــي علوم
البرمجيــات والتقنيات المتقدمــة في العالم
لتدريــب المشــاركين.
وتلقــى منتســبو البرنامــج نحــو  5ماليين
ســاعة دراســة وعمــل ،و 76ألــف ورشــة
تدريبيــة ،وأنجــزوا  100ألــف مشــروع
تخــرج ناجــح ..كمــا تم منح أكثر مــن 1500
منحة فــي دورات البرمجــة المتقدمة «نانو
ديجــري» ألصحــاب المشــاركات المتميــزة.
وأتاحــت مبــادرة «مليــون مبرمــج عربــي»
الفرصة لمنتسبيها لتعلم العديد من مهارات
البرمجة وتطبيقها في مجاالت تطوير المواقع
اإللكترونيــة وتطبيقات األجهــزة المحمولة،
إضافة إلى العديد من القطاعات التكنولوجية
األخرى مثل البلوك تشين والذكاء االصطناعي
والبيانات والحوسبة السحابية .وام

«المعاشات» :كافة اإلجازات تدخل ضمن مدة االشتراك في التأمين
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
سواء كانت بأجر
االجتماعية إن كافة اإلجازاتً ،
أو بغير أجر ،تدخل ضمن مدة االشتراك التي
يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً أو مكافأة
نهاية خدمة ،مشيرة إلى أن مسؤولية سداد
االشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تختلف
وفقاً لسبب اإلجازة الممنوحة له من جهة عمله.
والقاعدة العامة في القانون تنص على أن
المؤمن عليه يتحمل سداد االشتراكات كاملة
عنه وعن صاحب العمل في اإلجازات غير
المدفوعة ،في حين يتحمل كل من المؤمن
عليه وصاحب العمل نسبتهما وفقاً لما حدده
القانون في حالة اإلجازة مدفوعة األجر ،غير أن
مسؤولية أداء االشتراكات المستحقة عن بعض
اإلجازات قد تختلف وفقاً لسببها.
ففي حال كان صاحب اإلجازة مرافقاً
لزوجه في إجازة دراسية ،أو مرافقاً لزوجه
الدبلوماسي ،تتحمل جهة العمل في القطاع
الحكومي االشتراكات المستحقة كاملة عنها
وعن المؤمن عليه ،بينما يتحمل المؤمن عليه
في القطاع الخاص نسبة االشتراكات كاملة عنه
وعن صاحب العمل.
ويتعين على المؤمن عليه سداد حصته
وحصة صاحب العمل من االشتراكات في
حال كانت مدد اإلعارة الخارجية بدون
أجر ،أو في حال مدد اإلجازات الخاصة.
وفي القطاع الحكومي ،إذا كانت اإلجازات

أكــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير
شــؤون الرئاســة ،أهمية العمل على إنشــاء
المكتبة الوطنية لتضاهي كبريات المكتبات
وتكون منارة حضارية
الوطنية فــي العالم،
َ
وثقافيــة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة.
جــاء ذلــك لدى اســتقبال ســموه لمعالي
حمــد عبد الرحمــن المدفــع رئيس مجلس
إدارة األرشــيف والمكتبــة الوطنية ،يرافقه
سعادة الدكتور عبداهلل مغربي عضو مجلس
اإلدارة ورئيــس اللجنة التنفيذية لألرشــيف
والمكتبــة الوطنية ،وســعادة عبد اهلل ماجد
آل علــي المديــر العام لألرشــيف والمكتبة
الوطنية باإلنابة.
واطلــع ســموه خــال اللقــاء علــى
مســتجدات الخطــة االســتراتيجية إلنشــاء
المكتبة الوطنية لدولة اإلمارات بعد صدور
القانون االتحادي رقم  13لعام  ،2021بشأن
تعديل بعــض أحكام القانون االتحادي رقم
 7لســنة  2008بشــأن األرشــيف الوطني.
ودعــا ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل
ـس اإلدارة إلــى االطــاع علــى
نهيــان مجلـ َ
أهــم التجــارب العالميــة فــي بنــاء وإنشــاء
المكتبــة الوطنية.
ـس خطط
واســتعرض ســموه مــع المجلـ ِ

 ..ويبحث عـالقات التـعاون الثـنائي
وسبـل تطويرها مـع السفـير الجـزائري
اســتقبل ســمو الشــيخ منصور بن زايد
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر شــؤون الرئاســة ،في قصــر الوطن،
سعادة خميسي عريف ،سفير الجمهورية
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية لــدى
الدولــة .جــرى خــال اللقــاء بحــث

عالقــات التعــاون الثنائــي القائمــة بيــن
دولــة اإلمارات والجزائر وســبل تطويرها
لمــا فيــه مصلحــة الشــعبين الشــقيقين.
كمــا بحــث الجانبــان مجمــل القضايــا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
وتبــادال وجهات النظر بشــأنها .وام

األرشــيف والمكتبــة الوطنيــة الراميــة إلــى
توثيــق التــراث الوثائقــي والتاريخــي لدولة
اإلمــارات مــن المصــادر المختلفــة فــي
األرشــيفات العالميــة ،وتقاريــر الزيــارات
المعياريــة التــي تمــت فــي هــذا اإلطــار.
ووجــه ســموه مجلــس اإلدارة باالهتمام
ّ
بالدراســات الوثائقيــة ،واالســتفادة مــن
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي ترجمــة
أمهــات الكتــب التاريخيــة واإلنســانية التي
تهــدف إلــى إثــراء التــراث اإلنســاني فــي
العالــم.

ثمن معالي حمــد عبد الرحمن
بــدورهّ ،
المدفع جهود ومتابعة ســمو الشيخ منصور
وخطــط تطوير
بــن زايــد آل نهيــان ألعمال ُ
ـرص
«األرشــيف والمكتبــة الوطنيــة»ِ ،
وحـ َ
ســموه على إبــراز دور اإلمــارات الحضاري
وترســيخ ريادتهــا فــي مجال حفــظ التراث
اإلنســاني ،مؤكــداً عمــل مجلــس إدارة
األرشــيف والمكتبة الوطنيــة على مضاعفة
الجهــود لتنفيــذ توجيهــات ســموه بما يلبي
تطلعــات القيــادة الرشــيدة ويعــزز مكانــة
الدولــة في الســاحة الثقافيــة العالمية .وام

صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في المؤتمر الـ 33الطارئ لالتحاد البرلماني العربي بالقاهرة
يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس
الوطني االتحادي ،وفد المجلس المشارك
في المؤتمر الثالث والثالثين الطارئ لالتحاد
البرلماني العربي ،الذي سيعقد في العاصمة
المصرية القاهرة يوم السبت  21مايو ،2022
بعنوان «المسجد األقصى وجميع المقدسات
اإلسالمية والمسيحية أولويتنا األولى»،
بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية.
ويضم الوفد في عضويته أعضاء مجموعة
الشعبة البرلمانية اإلماراتية في االتحاد
البرلماني العربي سعادة كل من :ناصر
محمد اليماحي رئيس المجموعة ،وعبيد
خلفان السالمي نائب رئيس المجموعة،
وناعمة عبدالرحمن المنصوري ،وعائشة
راشد ليتيم ،وأحمد عبداهلل الشحي أعضاء
المجلس الوطني االتحادي ،والدكتور عمر
عبدالرحمن النعيمي األمين العام للمجلس،
وعفراء راشد البسطي األمين العام المساعد
لالتصال البرلماني.
وحسب جدول أعمال المؤتمر الطارئ

صقر غباش خالل ترؤسه وفد الدولة في المؤتمر الثالث والثالثين الطارئ لالتحاد البرلماني العربي
الذي يعقد برئاسة معالي فوزية بنت عبداهلل
زينل رئيسة االتحاد البرلماني العربي رئيسة
مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة،

سيلقي رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء
الوفود المشاركة كلمات ،وسيصدر عن
المؤتمر بيان ختامي .وام

أول مهندسة طيران إماراتية :الفتيات اإلماراتيات
ُملهمات وقدوات لغيرهن من نساء العالم

أكدت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي أول
مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في
مجال الطيران ،ومستشارة طيران االتحاد في
مشروع مطار أبوظبي الدولي اهتمام العاملين
بمجال الطيران في دولة اإلمارات بترسيخ مفاهيم
االبتكار والحلول االبداعية ،مؤكدة أن األهداف
المستقبلية للقطاع داخل وخارج الدولة ،يأتي
في إطار مخرجات تستهدف االستدامة تحت
شعار «من أبوظبي إلى العالم».
وذكرت الشامسي في حوار لوكالة أنباء
اإلمارات «وام» على هامش مشاركتها في
قمة مستقبل االبتكار التي عقدت في دبي..
أن اإلمارات من أولى الدول بالعالم التي تطبق
معايير االستدامة في مجال الطيران عبر استخدام
أحدث التكنولوجيا ..الفتة إلى أن الدولة
اتجهت إلى استخدام طائرات مستدامة للحد
من ثاني أكسيد الكربون ،فضالً عن االعتماد
على عناصر خضراء في الخدمات المقدمة
داخل مقصورة الطائرة من حيث المكونات
المستخدمة ،للحفاظ على البيئة من التلوث
بصورة عامة سواء كان في الجو أو البر أو البحر.
وأضافت أنها بمساعدة زمالئها المتخصصين
من دولة اإلمارات بصدد إبراز دور أهمية
االستدامة في قطاع الطيران ،وتقديم التوعية
لتطوير تلك األهداف التي من شأنها التأثير
في صناعة الطيران بالعالم ،مشيرة إلى الدور
الحيوي للخبراء في البحث واالبتكار وإعطاء
الراية لألجيال القادمة .
وحول صعوبة مجال الطيران بالنسبة للفتيات،
أوضحت الشامسي ،أنها تعمل في مجال هندسة

سعاد الشامسي
الطيران منذ  22عاماً ،وكانت بدايات العمل
تتسم بالصعوبة بسبب أنه مجال يتسع أكثر
للرجال لظروف بيئة العمل وطبيعته ومدى
تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة في ذلك
المجال الصعب ،حيث إن األغلبية بالبداية
كانت ترفض عمل الفتاة بقطاع هندسة الطيران،
بسبب تخوف العائلة من فكرة عملها وسط
كل هذه األجواء المعقدة.
وذكرت أنه تم تأسيس أول جمعية للمرأة
العاملة في الطيران ،بهدف توعية الفتيات
والشباب بمجال الطيران وتقديم الدعم لهم،
وفرص إثبات الذات بسبب ازدهار وتطور
صناعة الطيران حول العالم ،مشددة على

أن مجال الطيران ُيعد فرصة عظيمة لإلبداع
واإللهام ،مع ضرورة تحلي األجيال الجديدة
بالصبر والعزيمة والشغف من أجل تسلم الراية
في هذا القطاع بالمستقبل.
ودعت الشامسي الشباب للدراسة المستمرة
واالطالع على األبحاث الدورية ،خصوصاً مع
التطور الذي شهده خالل العقدين الماضيين،
وطبيعة الصناعة التي اختلفت بسبب التكنولوجيا
المتطورة ،مؤكدة أن الطيران ُيعد من المجاالت
المتميزة التي تحتاج للدراسة والبحث باستمرار،
والعديد من الفتيات اإلماراتيات هن ُملهمات
وقدوات في جميع المجاالت ليس فقط للمرأة
اإلماراتية وإنما للمرأة العربية والعالمية .وام

لجنة بـ«الوطني االتحادي» تناقش مسودة تقريرها حول سياسة دعم قطاع الرياضة
الدراسية بدون راتب يلتزم صاحب العمل
والمؤمن عليه بحصتهما في االشتراكات ،أما
في القطاع الخاص ،فيتحمل المؤمن عليه حصته
وحصة صاحب العمل من االشتراكات.
وبالنسبة لمدد اإلعارة الداخلية ،تلتزم الجهة
المعار إليها المؤمن عليه ،إذا كانت تتحمل
األجر ،بحصة صاحب العمل في االشتراكات،
كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ،وتؤدي للهيئة
في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن
عليه في الجهة المعار منها.
أما عن مدد اإلجازات المرضية ،فيلتزم المؤمن
عليه بسداد حصته على الراتب الفعلي الذي
يتقاضاه عنها ،ويلتزم صاحب العمل بسداد
حصته على كامل راتب حساب االشتراك سواء
كانت اإلجازة بأجر أو بدون أجر.

وبصورة عامة ،يستمر صاحب العمل بتأدية
حصته وحصة المؤمن عليه في األحوال التي
نصت على تحمل المؤمن عليه لنسبة االشتراك
كاملة ،ويسترجع صاحب العمل من المؤمن
عليه قيمة هذه االشتراكات التي سددها
عنه للهيئة ،وفي حال عدم قدرة المؤمن
عليه على استيفائها تلتزم الهيئة باستقطاع
هذه المبالغ من المنافع التأمينية المستحقة
للمؤمن عليه وتأديتها إلى صاحب العمل.
ويجدر اإلشارة إلى أن االشتراكات التي يؤديها
صاحب العمل في القطاع الخاص ُتقتطع من
أجور المؤمن عليه على أساس ما يتقاضاه
من راتب شهر يناير من كل سنة ،أما بالنسبة
للقطاع الحكومي فتؤدى االشتراكات على أساس
راتب حساب االشتراك الفعلي لكل شهر .وام

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة
والشباب والرياضة واإلعالم في المجلس الوطني
االتحادي خالل اجتماع عقدته أمس في مقر
األمانة العامة في دبي ،برئاسة سعادة عدنان
حمد الحمادي رئيس اللجنة ،مناقشة مسودة
تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة
للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.
حضر االجتماع ،أعضاء اللجنة سعادة كل
من ،سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا
االجتماع ،وعائشة رضا البيرق ،وعفراء بخيت
العليلي ،وناصر محمد اليماحي ،أعضاء المجلس
الوطني االتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور
السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير
الرياضة بالدولة ،ومبادرات الهيئة في تطوير
وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة ،وتمكين

اللجنة خالل االجتماع
الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية
الموهوبين الرياضيين ،ومبادرات وبرامج
الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية لألندية

الرياضية ،ودور الهيئة في بناء الشراكات
الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية
لالتحادات الرياضية .وام
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وجه ببحث إقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين النظيف
َ

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»

¢

سموه يشيد بشراكات «أدنوك» التي أسهمت في تحقيق اكتشافات نفطية جديدة بحقل «بوحصا» وامتيازي المنطقة البرية رقم « »3والظفرة
ّ

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه االجتماع بحضور سلطان الجابر وسهيل المزروعي وأحمد الصايغ وخلدون المبارك

¢

نمو وتطوير أسواق المال في اإلمارات
لدعم
لمستمرة
ا
أدنوك»
«
جهود
على
يثني
ايد
ز
بن
محمد
بن
لد
ا
خ
ّ

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،عضــو المجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي ،رئيس مكتب
أبوظبــي التنفيــذي ،اجتمــاع اللجنــة
التنفيذيــة لمجلــس إدارة شــركة بتــرول
أبوظبــي الوطنيــة «أدنــوك» ،الــذي ُعقد
في المقر الرئيســي لمجموعة «أدنوك».
ـموه ،خــال االجتمــاع،
واســتعرض سـ ّ
أداء الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية،
مشيداً بشــراكات «أدنوك» االستراتيجية
التــي أســهمت فــي تحقيــق العديــد مــن
االكتشــافات النفطيــة ،بمــا فــي ذلــك
االكتشــاف الجديــد في حقــل «بوحصا»،
أكبــر الحقــول البريــة في إمــارة أبوظبي
والــذي تبلــغ ســعته اإلنتاجيــة  650ألــف
برميــل مــن النفــط يوميـاً.
وتــم اكتشــاف حوالــي  500مليــون
برميــل مــن بئــر استكشــافية فــي تكويــن
جيولوجــي جديــد ضمــن منطقــة حقــل
«بوحصــا» ،ممــا يوفــر مصــادر إضافيــة
ويعــد
لخــام «مربــان» عالــي الجــودةُ ..
حقــل «بوحصا» جزءاً مــن منطقة امتياز
ويــدار مــن قبلهــا.
«أدنــوك البريــة» ُ
كمــا تــم اكتشــاف حوالــي  100مليون

برميــل مــن النفــط فــي امتيــاز المنطقــة
البريــة رقــم « »3فــي أبوظبــي الــذي
يمثــل ثانــي اكتشــاف نفطــي فــي منطقة
االمتياز.
وكانــت شــركة «أوكســيدنتال» قــد
حصلــت علــى حقوق استكشــاف وتطوير
وإنتاج النفــط والغاز في المنطقة البرية
رقــم « »3فــي مطلــع عــام  ..2019كمــا
تــم اكتشــاف حوالــي  50مليــون برميــل
مــن خــام «مربــان» الخفيــف ومنخفــض
الكبريــت فــي منطقــة امتيــاز الظفــرة
البتروليــة التــي تديرهــا شــركة «الظفرة
البتروليــة» ،المشــروع المشــترك بيــن
«أدنــوك» ومؤسســة النفــط الوطنيــة
الكوريــة «كنــوك» وشــركة «جــي إس
انيرجــي».
وأثنــى ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد
بــن زايــد آل نهيــان علــى نهــج «أدنوك»
لتعزيــز التعــاون مــع شــركائها لضمــان
ترســيخ مكانــة دولــة اإلمــارات مــزوداً
عالميـاً موثوقـاً للنفــط األقــل كثافــة مــن
حيــث االنبعاثــات لعقــود قادمــة.
كمــا أشــاد ســموه بجهــود «أدنــوك»
فــي تعزيــز أســواق المــال فــي الدولــة

سهيل المزروعي وخلدون المبارك
عبــر خطــط إلدراج  %10مــن أســهم
شــركة «بــروج» ،شــركة البتروكيماويات
الرائــدة عالميــاً ،فــي ســوق أبوظبــي
لــأوراق الماليــة ،ضمــن جهودهــا
نمــو وتنويــع
المســتمرة لدعــم
ّ

االقتصــاد ،بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية
«أدنــوك» لخلــق وتعزيــز القيمــة.
ســموه ببنــاء شــراكات جديــدة
ووجــه
ّ
ّ
لتســريع إنتــاج موارد الطاقــة المتجددة،
بما في ذلك الهيدروجين النظيف لتعزيز

التقــدم في خطط أدنوك الطموحة للنمو
والتوســع فــي هــذا المجــال وتســريع
التحــول فــي قطــاع الطاقــة.
وبإشــراف ســمو الشــيخ خالــد بــن
محمــد بــن زايــد آل نهيان ،تقــوم اللجنة

التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» بتقديم
التوجيه االســتراتيجي للشركة في سعيها
للمســاهمة فــي دفــع النمــو االقتصــادي
ـكل
فــي دولــة اإلمــارات بمــا يدعــم بشـ ٍ
مباشــر أهــداف «مبــادئ الخمســين»
لدولــة اإلمارات.
وتعقــد اللجنــة التنفيذيــة اجتماعــات
على مدار العام الســتعراض التقدم الذي
تحــرزه «أدنــوك» فــي تحقيــق أهدافهــا
االســتراتيجية والمالية وأدائها التشغيلي.
حضــر االجتمــاع أعضاء اللجنــة التنفيذية
لمجلــس إدارة «أدنــوك» ممثلـ ًة في كل
مــن معالــي الدكتــور ســلطان بــن أحمــد
الجابــر ،وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا
المتقدمــة ،العضــو المنتــدب والرئيــس
التنفيذي لـ»أدنوك» ومجموعة شركاتها،
ومعالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس
المزروعــي وزير الطاقــة والبنية التحتية،
ومعالــي أحمــد بــن علــي محمــد الصايغ
وزيــر دولــة ،ومعالــي خلــدون خليفــة
المبــارك العضــو المنتــدب والرئيــس
التنفيــذي لـ»شــركة مبادلــة لالســتثمار»،
ومعالــي جاســم محمــد بوعتابــه الزعابي
رئيــس دائــرة الماليــة فــي أبوظبــي .وام
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وفد من وزارة الدفاع يبحث تعزيز التعاون مع مستشار األمن الوطني بالبحرين

مسلم الراشدي خالل لقائه ناصر بن حمد
التقــى وفــد مــن وزارة الدفــاع برئاســة
العميد الركن مسلم محمد الراشدي ..اللواء
الركــن الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة
مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي
فــي البحرين ،وذلك بحضــور المقدم الركن
الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة قائد قوة

الحــرس الملكــي الخاصة فــي البحرين .
ورحــب مستشــار األمــن الوطنــي قائــد
الحــرس الملكــي بالوفــد ،مشــيداً بعمــق
العالقــات األخويــة الوطيــدة والمتميــزة
التــي تربــط البلديــن الشــقيقين.
وجرى خالل اللقاء ،بحث ســبل التنسيق

الدفاعــي المشــترك وتعزيــز مختلــف أوجه
التعــاون فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب من
خــال توحيــد مفاهيــم العمــل العســكري
المشــترك الموحــد وذلــك تمهيــداً لتنفيــذ
فعاليــات تمريــن عســكري مشــترك بيــن
البلدين الشقيقين خالل الفترة القادمة .وام

إلتاحة المجال أمام المشاركين للتواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين

«أدنيك» تنظم جلسة تواصل مع شركاء «آيسنار
أبوظبي  »2022بالتعاون مع «الداخلية»

نظمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
وبالتعاون مع وزارة الداخلية جلسة تواصل
مع شركاء المعرض الدولي لألمن الوطني
ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» الذي
يقام خالل الفترة من  10إلى  12أكتوبر
 2022في مركز أبوظبي الوطني للمعارض
«أدنيك» ،وذلك إلتاحة المجال أمام المشاركين
للتواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين،
وكبرى الشركات المتخصصة وصناع القرار
والخبراء ،والمشترين وجميع أصحاب
المصلحة في سلسلة التوريد من القطاعين
الحكومي والخاص على الصعيد العالمي.
وتخلل الجلسة أيضاً إطالع الشركاء على
أخر المستجدات التي تشهدها النسخة السابعة
من المعرض الذي تنظمه شركة أبوظبي
الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع
وزارة الداخلية ،وذلك لتمكينهم من التعرف
إلى احتياجات الجهات الحكومية المعنية
من الحلول األمنية المبتكرة.
وتركز النسخة السابعة من معرض «آيسنار
أبوظبي» على عرض أحدث االبتكارات
والحلول األمنية الرائدة ،وتعزيز األعمال
والعالقات والشراكات بين الشركات العاملة
في أربعة قطاعات ،هي األمن الوطني،
واألمن السيبراني ،والشرطة وجهات إنفاذ
القانون ،وحماية المنشآت الحيوية.
كما سيتضمن الحدث ثالثة مؤتمرات
مصاحبة تشمل مؤتمر مستقبل العمل
الشرطي ،ومؤتمر األمن الوطني السيبراني،
ومؤتمر درء مخاطر التحول الرقمي الوطني.
وقال سعادة اللواء سالم مبارك الشامسي
نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض
الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار
أبوظبي  »2022في تصريح له على هامش
الفعالية« :يؤدي المعرض الدولي لألمن
الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي
 »2022دوراً محورياً في تطوير أعمال

المشاركين وتحقيق انتشار أوسع لهم،
ونحن واثقون بقدرة آيسنار أبوظبي على
آفاق جديدة لجميع المشاركين الراغبين
فتح ٍ
بتطوير أعمالهم وتقديم فرص قيمة لهم،
حيث يسعى المعرض إلى تشكيل منصة
مشتركة تجمع العاملين في مجالي األمن
الوطني والسيبراني ،بهدف رسم مالمح
جديدة للعالم يميزه التواصل واألمان”.
وأضاف سعادته« :تهدف الجلسة إلى إتاحة
الفرصة أمام الجهات العارضة للقاء والتواصل
قبل انطالق فعاليات المعرض الرسمية ،حيث
تم تصميمها خصيصاً لتسليط الضوء على مدى
انتشار وشهرة المعرض وأهميته في تحقيق
الفائدة لجميع المشاركين ،ونحن على يقين
بأن هذه الجلسة تش ّكل فرصة قيّمة للتواصل
قبل بدء الفعاليات الرسمية للمعرض المنتظر.
الذي يشكل منصة تفاعلية عالمية لمناقشة
أفكار وتجارب وممارسات دولية في تطوير
وتحديث الحلول في المجاالت الشرطية
واألمنية ،باإلضافة إلى توطيد العالقات بين
العاملين في القطاع وإتاحة الفرصة إلقامة
عالقات تعاون جديدة”.
ومن جانبه ،قال سعيد بن خادم المنصوري،
الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات
التابعة لمجموعة «أدنيك»« :ملتزمون في
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بتطوير قطاع
المعارض في أبوظبي والمنطقة بشكل عام.
ويسعى آيسنار أبوظبي  2022إلى تقديم
الدعم لجميع الجهات المعنية والعارضة
المحلية والعالمية المشاركة في الفعالية،
وإتاحة الفرصة أمامها لالستفادة من شبكتنا
الواسعة من الشركات العالمية ومعرفتنا
المعمقة في القطاع ،حيث تشير التوقعات
ّ
إلى أن هذه الدورة ستكون األضخم في
تاريخ المعرض منذ إطالقه في عام .»2008
وأضاف« :يمثل معرض آيسنار أبوظبي
الفعالية األبرز بالنسبة للجهات العاملة في

مجال األمن الوطني والسيبراني انطالقاً
من دوره الفاعل في إتاحة الفرصة لعقد
الصفقات التجارية وتحفيز االبتكار وتعزيز
الريادة الفكرية ونشر الوعي العام .وتحمل
المشاركة في آيسنار أبوظبي  2022العديد
من الفرص ،بما في ذلك استعراض أحدث
صناع القرار في
االبتكارات والتواصل مع ّ
الجهات الحكومية والترويج للعالمات التجارية
على نطاق واسع وتعزيز تأثيرها الرقمي».
وتابع المنصوري قائالًُ« :تر ّكز الدورة
الحالية من المعرض على توطيد عالقات
التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في
أربعة قطاعات ،هي :األمن الوطني واألمن
السيبراني والشرطة وحفظ النظام وحماية
المنشآت الحيوية ،وتتضمن ثالثة مؤتمرات
رفيعة المستوى ،تناقش مواضيع مستقبل
قطاع الشرطة واألمن السيبراني الوطني
والحد من مخاطر التحول الرقمي الوطني».
ويحظى المشاركون في «آيسنار أبوظبي
 »2022بفرصة لقاء الضيوف من مختلف
أنحاء المنطقة والعالم والتواصل مع مجموعة
من الوفود الرسمية والشخصيات رفيعة
المستوى ،بمن فيهم ممثلون وأفراد من
وزارات الدفاع ورؤساء األركان والجيش
وقادة القوى الجوية والبحرية.
ويستعرض «آيسنار أبوظبي» مجموعة
واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي
الرقمي ،ومكافحة البرامج الضارة ومكافحة
البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات،
والعوامل البشرية ،والحوكمة ،واالمتثال،
واستمرارية األعمال ،واالستجابة للحوادث،
وإدارة الهوية والوصول ،وأمن التطبيقات،
وأمن إنترنت األشياء ،واألمن السحابي ،وأمن
الهواتف المحمولة ،واإلرهاب السيبراني
والحماية من الحرب السيبرانية ،وأمن
الشبكات ،وأمن البيانات ،والخدمات األمنية
المدارة « ،»MSSوالتشفير .وام
ُ

شرطة دبي تختتم مشاركتها في معرض المطارات 2022

أحمد بن سعيد خالل زيارته مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية

أحمد بن سعيد يطلع إنجازات مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية
زار ســمو الشــيخ أحمــد بن ســعيد آل
مكتــوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس
األعلــى لمجموعة طيران اإلمارات رئيس
مؤسســة دبي لخدمــات المالحة الجوية..
جنــاح مؤسســة دبــي لخدمــات المالحــة

قائد العمليات المشتركة يزور وزارة الدفاع في أستراليا
التقــى اللــواء الركــن صالــح محمــد بــن
مجــرن العامــري قائد العمليات المشــتركة
فــي وزارة الدفــاع كالً مــن الفريق البحري
دايفيد جونســون نائب قائــد قوات الدفاع
األســترالية والفريــق جريــج بيلتــون قائــد
العمليــات المشــتركة خالل زيارتــه لوزراة
الدفــاع في أســتراليا.
تأتــي هــذه الزيــارة فــي إطــار التعــاون
العسكري المستمر بين البلدين الصديقين،
وســبل تعزيزهــا ومــا تشــهده مــن تطــور
علــى مختلــف األصعــدة خاصــة مــا يتعلق
منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي
بين البلديــن الصديقين.
وبحــث قائد العمليات المشــتركة خالل
اللقــاء أيض ـاً عالقــات الصداقــة وجوانــب
التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأســتراليا
خاصــة فــي الشــؤون والمجــاالت الدفاعية
والعســكرية بجانب تناول عدد من القضايا
والموضوعات ذات االهتمام المشترك .وام

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي
أمس مشاركتها في فعاليات الدورة السنوية
الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022
الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي
مقدم ًة إلى المشاركين شرحاً حول خدمة
«أمن المساكن» المتوفرة على تطبيقها
على الهواتف الذكية وعبر موقع شرطة
دبي على شبكة اإلنترنت العالمية.
وبينت شرطة دبي أن خدمة أمن المساكن
هي خدمة أمنية وقائية لحماية منازل
الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل
أو خارج الدولة أو خالل سفرهم ألي
أسباب أخرى مؤكد ًة أنه بإمكان أفراد
الجمهور التسجيل في الخدمة عبر
تطبيق شرطة دبي بطريقة سهلة وذلك
من خالل الدخول إلى التطبيق واختيار
برنامج أمن المساكن ثم تسجيل البيانات
وتحديد موقع المنزل واالطالع على
الشروط ثم الموافقة عليها وتعبئة بياناته

الخاصة كرقم الهوية والبريد اإللكتروني.
وحثت شرطة دبي المسافرين في اإلجازات
خالل فترة الصيف المقبلة بأهمية إيداع
األموال والمقتنيات الثمينة في البنوك أو
نقلها إلى منزل قريب أو صديق موجود
في الدولة وتأمين بوابة المنزل الخارجية
بحيث ال تكشف عن الوضع في الداخل
وضرورة إحكام إغالق باب المنزل ونوافذه
جيداً بأقفال ُيفضل أن تكون إلكترونية
صعبة الفتح وعدم ترك أي شيء ثمين
في مكان مكشوف.
وعرضت شرطة دبي عبر منصتها لزوار
المعرض الخدمات المتنوعة التي توفرها
القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها
الذكي على متجري «آبل ستور» و»غوغل
بالي» وعبر الموقع اإللكتروني ،والتي تسهم
في تعزيز األمن واألمان وإسعاد أفراد
المجتمع كخدمة «اإلبالغ عن الحوادث
المرورية البسيطة» التي تمكن السائقين من

اإلبالغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون
الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة وخدمة
اإلبالغ عن «الحوادث المرورية والحوادث
المجهولة» وخدمة «كلنا شرطة» لإلبالغ
عن التجاوزات والمخالفات المرورية إلى
جانب خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى
مساهمة أفراد المجتمع في حفظ األمن
والحد من الجريمة.
تعرف الجمهور إلى
وشهد المعرض ّ
المهام التي تقوم بها إدارة التفتيش األمني
« »K9في اإلدارة العامة ألمن الهيئات
والمنشآت والطوارئ من خالل استخدام
المدربة في الكشف عن
الكالب البوليسية ُ
الجرائم وتوفير أعلى معدالت األمن واألمان
للمجتمع والمساهمة في التأكد من سالمة
الكثير من المواقع واألماكن والفعاليات إلى
جانب الدور المجتمعي من خالل مشاركة
الكالب البوليسية في تقديم عروض في
الفعاليات المختلفة .وام

صالح العامري خالل الزيارة

مركز محمد بن راشد للفضاء يرصد  4ماليين شجرة نخيل في منطقة العين

نشــر مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء
صــورة توضــح رصــد أكثــر مــن  4مالييــن
شــجرة نخيل فــي منطقة العين باســتخدام

برنامــج يعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي
طــوره مهندســو المركــز حيــث بلغت دقة
النتائج .%96

ويأتــي ذلــك ضمــن تعــاون اســتراتيجي
مــع بلديــة العيــن التــي قدمــت الصــور
الجويــة للمناطــق المرصــودة .وام

«طرق دبي» تطلق مبادرة للركاب األكثر استخداماً لوسائل النقل البحري
تعتــزم هيئــة الطــرق والمواصــات فــي
دبــي إطــاق مبــادرة حيويــة تتضمن حملة
ترويجيــة لتشــجيع مســتخدمي وســائل
النقــل الجماعــي علــى اســتخدام وســائل
النقــل البحــري وتكريــم الــركاب األكثــر
اســتخداماً لهذه الوســائل فــي اإلمارة وذلك
بالتعــاون مــع الحبتــور ســيتي «العضــو في
مجموعــة الحبتــور» علــى أن يكــون إطالق
هــذه المبــادرة خــال شــهر يونيــو المقبــل
وتســتمر علــى مــدى ثالثــة أشــهر.
وشــكر محمــد أبوبكــر الهاشــمي مديــر
إدارة النقــل البحــري بمؤسســة المواصالت
العامــة فــي الهيئــة مجموعــة الحبتــور على
تقديمهــا الرعايــة الكاملــة لهــذه المبــادرة

خالل إحدى الفعاليات

الجويــة فــي معرض المطــارات في مركز
دبي التجــاري العالمي.
واطلع ســموه على إنجازات المؤسسة
وأوجــه التعــاون مــع أصحــاب المصلحــة
اآلخريــن لالرتقــاء بخدماتهــا الفنيــة

باإلضافــة إلــى خارطــة طريــق التطويــر
المســتقبلي وتســريع التطلــع إلــى
األمــام عبــر الركائــز الثــاث المتمثلــة
فــي األشــخاص والتكنولوجيــا والتعــاون
االســتراتيجي .وام

الهادفــة إلــى تشــجيع المزيــد مــن الــركاب
على اســتخدام وسائل النقل البحري التابعة
للهيئة المتمثلة بالفيري والباص والتاكســي
المائيين.
وأوضــح الهاشــمي أنــه خــال الحملــة
َسـُـتجري الهيئة سحوبات أســبوعية للركاب
األكثــر اســتخداماً لوســائل النقــل البحــري
لتكريــم الفائزيــن منهــم ببطاقــات دخــول
إلــى عــروض ســيرك «البيــرل« La Perle
فــي الحبتــور ســيتي.
ــد وســائل النقــل البحــري
وقــالُ« :ت َع ُّ
التابعــة لهيئة الطــرق والمواصالت من أهم
مميــزة وجزء
خدمــات الهيئــة فهي وســائل ّ
مــن معالــم الجــذب الســياحي لِمــا تمـ ُّـر به

مــن أماكــن ومناظر خالّبة ومعالم ســياحية
فــي إمــارة دبــي وهــي تو ّفــر للــركاب تن ّقال
سلسا وممتعا» ..مشيراً إلى أن وسائل النقل
ـل شــركات
البحــري هــذه صممــت مــن ق َِبـ ِ
عالميــة متخصصــة فــي صناعــة القــوارب
وفــق أرقى المعايير والمواصفات العالمية.
وتتوفــر علــى متــن هــذه الوســائل كل
أســباب الراحــة والتجهيــزات ومعــدات
الســامة واألمــان كمــا توفــر أماكــن خاصــة
ألصحــاب الهمــم إضافــة إلــى أماكــن خاصة
للدراجــات الهوائيــة والســكوتر علــى متــن
فيــري دبــي بهــدف تحقيــق التكامــل بيــن
وســائل المواصالت المختلفــة ودعم التنقل
المــرن .وام

شرطة عجمان تطلق الحملة المرورية الموحدة الثانية
أطلقــت القيــادة العامــة لشــرطة
عجمــان الحملــة المروريــة الموحــدة
الثانيــة تحت شــعار «الســامة المرورية
لمســتخدمي الدراجــات الكهربائيــة
الســكوتر الكهربائــي» بهــدف تعزيــز
الوعــي المــروري لــدى مســتخدمي
الدراجــات الكهربائيــة بضــرورة التقيــد
واتبــاع التعليمــات واإلرشــادات الالزمــة
للســامة المروريــة علــى الطرقــات
بمــا يضمــن تحقيــق الســامة واألمــان
لمســتخدميها.
وقال المقدم ســيف عبد اهلل الفالســي
مديــر إدارة المرور والدوريات بشــرطة
عجمــان إن إطــاق الحملــة جــاء دعم ـاً
لجهــود الدولــة والمجلــس المــروري
االتحــادي عبــر إطــاق المبــادرات
والحمــات المروريــة التــي تســتهدف

توجيــه رســائل توعيــة لمســتخدمي
الدراجــات الكهربائيــة لضمــان ســامتهم
علــى الطرقــات وحثهــم علــى االلتــزام
بتطبيــق قوانيــن الســير والمــرور
الخاصــة بقيــادة مثــل هــذه الدراجــات.
وأضــاف مديــر إدارة المرور والدوريات
أن الحملة تدعو إلى استخدام الدراجات
الكهربائيــة «الســكوتر» فــي المســارات
المخصصــة لهــا مع إلزاميــة لبس الخوذة
وعدم اســتخدام الســماعات الثنائية أثناء
القيادة وعدم استخدام أو ترك السكوتر
الكهربائــي بصــورة تشــكل إعاقــة لحركة
المركبات أو المشاة.
وأوضــح الفالســي أن الحملة ســتوعي
مســتخدمي الســكوتر الكهربائــي إلــى
تــرك مســافة أمــان كافيــة بينهــا وبيــن
الدراجــات األخــرى والمشــاة وتجنــب

القيــادة بصــورة تشــكل خطــرا علــى
الجمهــور أو المســتخدمين اآلخريــن
وتركيــب األنــوار األماميــة والخلفيــة
خصوصــاً أثنــاء قيادتهــا ليــاً وااللتــزام
بتعليمــات الســامة واشــتراطات الوقاية
واللوائــح التنظيمية لمثل هذه المركبات
فــي إمــارات الدولــة.
وتشــمل الحملــة توعيــة مســتخدمي
الدراجــات الكهربائيــة باحتياطــات
الســامة وإرشــادات القيــادة اآلمنــة
باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة إضافــة
إلــى لغــة األوردو ،عبر وســائل التواصل
االجتماعــي ،ووســائل اإلعــام والنشــر
المقــروءة والمســموعة المختلفــة،
للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة
من المســتخدمين للدراجــات الكهربائية
وتحقيــق أهداف الحملــة المرجوة .وام
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العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
كراج قولدن ديزل
ب:
رخصة رقم CN-1124546:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة ارشديب سينغ دارشان
سينغ %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف خميس راشد عبيد المخمرى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /كراج قولدن ديزل
GOLDEN DIESEL GARAGE
إلى  /كراج قولدن ديزل  -شركة الشخص الواحد ذ م م
GOLDEN DIESEL GARAGE - 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

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ال زولي فاشن
رخصة رقم CN-2784236 :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  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
مؤسسة النواصر للديكور
ب:
رخصة رقم CN-1108113:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة النواصر للديكور
AL NAWASER DECOR EST
إلى  /استوب للديكور
STOP FOR DECOR
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
كريتيكو للصيانة العامة ذ.م.م
ب:
رخصة رقم CN-4278904:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /كريتيكو للصيانة العامة ذ.م.م
KRITTICO GENERAL MAINTENANCE L.L.C
إلى  /سايبورغ صيانة العامة ذ.م.م
CYBORG GENERAL MAINTENANCE L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة

محمد جاسم المريخي + c40+شارع المطار ,شرق19
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1006539 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /مكتب دلتا لتدقيق الحسابات  ،كمصفي
قانوني للشركة بتاريخ 16/03/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205011296
تاريخ التعديل 18/05/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
محل محمد معين الدين لقطع غيار السيارات
ب:
رخصة رقم CN-1035220:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة هارون الرشيد شمس العالم %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد صالح الدين مراد %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد معين الدين محمد
سالمت اهلل مياه
تعديل وكيل خدمات  /حذف راشد نصيب هالل المنصورى
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 50000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /محل محمد معين الدين لقطع غيار السيارات
MOHAMMED MAINUDDIN SPARE PARTS SHOP
إلى  /محل محمد معين الدين لقطع غيار السيارات ذ.م.م
MOHAMMED MAINUDDIN SPARE PARTS SHOP 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

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
مركز سرحد الطبي
محمد الياس لغسيل وكوي المالبس
ب:
ب :رخصة رقم CN-1052590:قد تقدموا إلينا بطل 
رخصة رقم CN-1064451:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة ابراهيم سالم راشد تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة احمد سعيد عتيق
سالم الخميرى %100
محمد المنصورى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سالم جاسم احمد تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف جمعه زايد
خميس المنذرى
خميس الحوسنى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

منازف للتجارة العامة
رخصة رقم CN-3656000 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
ويت هيلز لمكافحة الحشرات والتنظيفات
ب:
رخصة رقم CN-2145605:قد تقدموا إلينا بطل 

تعديل إسم تجاري من /ويت هيلز لمكافحة الحشرات والتنظيفات

WHEAT HILLS PEST CONTROL & CLEANING
إلى  /ويت هيلز للنظافة العامة
WHEAT HILLS GENERAL CLEANING
تعديل نشاط  /حذف خدمات مكافحة آفات الصحة
العامة ()8121003
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
الجوكر للمقاوالت و النقليات العامة

ارتش جروب لالستشارات

ب:
رخصة رقم CN-4430964:قد تقدموا إلينا بطل 

رخصة رقم CN-1184475 :قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل إسم تجاري من /الجوكر للمقاوالت و النقليات العامة

إلغاء رخصة

AL JOKER GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORT

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  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

اإلسم التجاري :مؤسسة الروائع الجميلة للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان الشركة :طابق + 1مكتب ,2مبنى ,موزه حاضر زهرة الرويس لخياطة المالبس النسائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

رخصة رقم CN-1277164 :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  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون بيوتي بلس لتجميل السيدات
رخصة رقم CN-2261787 :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  3745تاريخ 2022/05/20

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

اإلسم التجاري :فور يو للخفايف  -شركة الشخص الواحد ذ م م

عنوان الشركة :جزيرة أبوظبي ,شارع الميناء -محل
رقم  23ب ,المالك  :بلدية أبوظبي
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1308572 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 17/05/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205018588
تاريخ التعديل 19/05/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إلى  /الجوكر للمقاوالت و النقليات العامة
AL JOKER CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
ساند الند للمقاوالت العامه
ب:
رخصة رقم CN-1527010:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /ساند الند للمقاوالت العامه
SAND LAND GENERAL CONTRACTING
إلى  /ساند الند للمقاوالت العامه  -شركة الشخص الواحد ذ م م
SAND LAND GENERAL CONTRACTING
- 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

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
عيادة المنارة لالسنان  -ذ م م
ب:
رخصة رقم CN-1117675:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /مصطفى محمد اسماعيل طالب
من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /مصطفى محمد اسماعيل طالب من
 %49إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف حمد على سالم الكلبانى
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /عيادة المنارة لالسنان  -ذ م م
AL MANARA DENTAL CLINIC - L L C
إلى  /عيادة المنارة لالسنان  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL MANARA DENTAL CLINIC
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام 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  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
فيبني للمقاوالت العامة ذ.م.م
ب:
رخصة رقم CN-3007010:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة شادى ا بو خزام %70
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة سامر محمد ابو رسالن %30
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد اطهر اشرف حسين
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف صالح عبداهلل حسن عبداهلل الشامسى
تعديل إسم تجاري من /فيبني للمقاوالت العامة ذ.م.م
VABENE GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى  /غرومر ميستر للمقاوالت ذ.م.م
GRUMER MEISTER CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
إعالن
السادة:
/
بأن
الصناعة
تنمية
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية  -مكتب
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
مصنع المزايا لالغذية والحلويات لمالكها حميد عيد الفالسي  -شركة
مكارم دراي كلين
الشخص الواحد ذ م م
:

ب

 بطل
ا
 إلين
ا
 تقدمو
د
 IN-2003061ق
رخصة رقم:
ب:
رخصة رقم CN-4039582:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة حميد عيد محمد بن مديه الفالسي %90
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة حمد حميد بن مديه الفالسي  %10تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد مبارك مبخوت
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف حميد عيد محمد بن مديه
الفالسيذات مسلم الراشدى %100
تعديل شكل قانوني  /من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة
مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سميره مزعل محمد
تعديل إسم تجاري من /مصنع المزايا لالغذية والحلويات لمالكها حميد
اسماعيل الزعابى
عيد الفالسي  -شركة الشخص الواحد ذ م م
 AL MAZAYA FOODS & SWEETS FACTORY OWNED BYفعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
HUMAID EID ALFALASI- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
إلى  /مخبز االرز االوتوماتيكي ذ.م.م
AL ARZ AUTOMATIC BAKERIE LLC
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية  -مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
مكتب تنمية الصناعة
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العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
زايد محمد عبيد المحيربي للمقاوالت
ب:
رخصة رقم CN-1094440:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /زايد محمد عبيد المحيربي للمقاوالت

ZAYED MOHAMED OBIED AL MUHERBY CONTRACTING

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
كارتيل لخدمات السيارات
ب:
رخصة رقم CN-3927690:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة طالل احمد على عبدالوهاب
المرزوقى %100
تعديل مدير  /إضافة ايلفيس بيرثالوميا بيريرا
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف صغرى اهلل بخش نور محمد
تعديل لوحه اإلعالن  /إجمالي من مساحة  nullxnullإلى 1x1
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /كارتيل لخدمات السيارات
CARTEL AUTO SERVICES
إلى  /كارتيل لخدمات السيارات  -شركة الشخص الواحد ذ م م

إلى  /الخصوانى للنقليات والمقاوالت والصيانة العامه
ALKHASWANI TRANSPORT CONTRACTING
AND GEN MAINTENANCE
تعديل نشاط  /إضافة صيانة المباني ()4329901
تعديل نشاط  /إضافة نقل مخلفات البناء والهدم اإلسمنتية ()3811004
تعديل نشاط  /إضافة تأجير اآلليات والمعدات الثقيلة ()7730004
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

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

CARTEL AUTO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
البسيط للنقليات العامة
ب:
رخصة رقم CN-1147144:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /على حمود محمد حمود الحبسى من
مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء  /على حمود محمد حمود الحبسى من  %100إلى %51
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة فاروق عبدو محمد %49
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /البسيط للنقليات العامة
AL BASEET GENERAL TRANSPORT
إلى  /البسيط للنقليات العامة ذ.م.م
AL BASEET GENERAL TRANSPORT L.L.C
تعديل نشاط  /إضافة مقاوالت الطرق الرئيسية و الشوارع واالعمال
المتعلقة بها ()4210001
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

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
مؤسسة التشكيله المتناسقة للصيانة العامة
ب:
رخصة رقم CN-2465941:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة جوجراج سينغ كولويندير
سينغ %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز عبداهلل سالم
سعيد الزيدى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة التشكيله المتناسقة للصيانة العامة
ALTASHKILAH ALMUTNASIQA GENERAL MAINTENANCE EST

إلى  /جوجراج سينغ للصيانة العامة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
JUGRAJ SINGH GENERAL MAINTENANCE
- 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
اإلمارات العربية المتحدة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
كافـــــتيريا سناك الكرم المغربي
ب:
رخصة رقم CN-4127003:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة على راشد على
اسماعيل الزعابى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف على راشد على اسماعيل الزعابى

تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمان الحالوى
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  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة:
كافتيريا ومشاوي الصحاري
ب:
رخصة رقم CN-1104978:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة احمد محمد حماد
محمد الشامسى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عيسى محمد
بالل المسمارى
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

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

األقحوان لخدمات الضيافه

كورفيت للمقاوالت العامة

رخصة رقم CN-2859843 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3642274 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية  -العين

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة
رقم CN-1008517
باالسم التجاري حركات لتنظيم الحفالت ،بإلغاء طلب
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقاً.
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى طلب الحجز وبيع عقارمرهون عبارة عن فيال في امارة دبي ?
منطقة وادى الصفا  ? 6رقم األرض  1288والتصريح بإستالم مبلغ 2,865,587.05
درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ( ش.م.ع )
عنوانه إمارة دبي ? شارع ( )5متفرع من شارع دمشق ? بناية نهال ? القصيص 2
المطلوب إعالنه يوسف حنا زهره عنوانه :امارة دبي ? منطقة وادى الصفا ? 6
رقم األرض joseph.zahra@fnc.ae - 0506494000 - 1288
موضوع اإلعالن  :أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٥-٢٥الساعة  0٥:00:00م
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل 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 خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
أرض وماعليها من بناء  -المنطقة  :وادي الصفا  - 6رقم االرض - 1288 :رقم
البلدية  - 664-1516 :المساحة 698.54 :متر مربع  -التقييم  4700000 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن بيع عقار بالمزاد العلني «نشرا»
القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٠ / ٣٢٦٨

المنفذ ضدهم -١ :ستار لصناعة الخرسانة الجاهزة  -٢ياسر نمر محمود خواجا
لصالح طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري ش.م.ع
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بانه سينعقد مزاد علني
وذلك على موقع اإلمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeفي
تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٦وذلك لبيع
العقارات العائة ملكيتها للمنفذ ضده «العلى عطاء» واوصاف العقار على
النحو التالي - :العقار قطعة رقم « ٢١٢ملك» بمنطقة المحطة بالشارقة
بسعر التقييم ١٫٨٠٠٫٠٠٠ :درهم «مليون وثمانمائة الف درهم» سعر العرض
بعد التخفيض ٩٠٠٫٠٠٠ :درهم وهو عبارة عن ارض فضاء «تجاري /سكني».
 العقار قطعة رقم  ١٩٦ / ٢٦٠٩ملك بمنطقة الصناعية  ١٥بامارة الشارقة،بسعر التقييم ٥٫٣٠٠٫٠٠٠ :درهم «خمسة ماليين وثالثمائة الف درهم» سعر
العرض بعد التخفيض ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ :درهم ،وهو عبارة عن ارض صناعية مبنية.
 العقار قطعة رقم  ١٩٨ / ٢٦٠٩ملك بمنطقة الصناعية  ١٥بامارة الشارقة،بسعر التقييم ٥٫٣٠٠٫٠٠٠ :درهم «خمسة ماليين وثالثمائة الف درهم» سعر
العرض بعد التخفيض ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ :درهم ،وهو عبارة عن ارض صناعية مبنية.
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة ان يتقدم بموجب شيك مصدق بقيمة
 ٪٢٠من الثمن المقدر للعقار .فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار عن ذلك
مراجعة قسم الحجوزات والبيوع بالمحكمة او الموقع االلكتروني لالمارات
للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى
كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززا اياه بما يبرره من مستندات قبل
الموعد المحدد للبيع بثالثة ايام على االقل

رئيس قسم الحجوزات والبيوع

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 225 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 225 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى طلب الحجز وبيع عقارمرهون عبارة عن فيال في امارة دبي ?
منطقة وادى الصفا  ? 6رقم األرض  1288والتصريح بإستالم مبلغ 2,865,587.05
درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ( ش.م.ع )
عنوانه إمارة دبي ? شارع ( )5متفرع من شارع دمشق ? بناية نهال ? القصيص 2
المطلوب إعالنه يوسف حنا زهره عنوانه :امارة دبي ? منطقة وادى الصفا ? 6
رقم األرض joseph.zahra@fnc.ae - 0506494000 - 1288
موضوع اإلعالن  :أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٥-٢٥الساعة  0٥:00:00م
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل 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 خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
أرض وماعليها من بناء  -المنطقة  :وادي الصفا  - 6رقم االرض - 1288 :رقم
البلدية  - 664-1516 :المساحة 698.54 :متر مربع  -التقييم  4700000 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
قسم الحجوزات والبيوع

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة بيزاروتي اس
ايه -ابوظبي «الجنسية :سويسرا» قد تقدمت بطلب
شطب قيد فرع الشركة في إمارة أبوظبي «العنوان:
شارع حمدان -خليفه هامل خادم الغيث ،ص.ب»6784 :
والمقيدة تحت رقم « »5377في سجل الشركات األجنبية
في الوزارة.
وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة 2015
في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري
رقم « »377لسنة 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
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إعالن

وزارة االقتصاد

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
قسم الحجوزات والبيوع

اعالن بيع عقار بالمزاد العلني للمنفذ ضده «نشرا»
القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٠ / ٣٢٦٨

المنفذ ضدهم -١ :ستار لصناعة الخرسانة الجاهزة  -٢ياسر نمر محمود خواجا
لصالح طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري ش.م.ع
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بانه سينعقد مزاد علني
وذلك على موقع اإلمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeفي
تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٦وذلك لبيع
العقارات العائة ملكيتها للمنفذ ضده «العلى عطاء» واوصاف العقار على
النحو التالي - :العقار قطعة رقم « ٢١٢ملك» بمنطقة المحطة بالشارقة
بسعر التقييم ١٫٨٠٠٫٠٠٠ :درهم «مليون وثمانمائة الف درهم» سعر العرض
بعد التخفيض ٩٠٠٫٠٠٠ :درهم وهو عبارة عن ارض فضاء «تجاري /سكني».
 العقار قطعة رقم  ١٩٦ / ٢٦٠٩ملك بمنطقة الصناعية  ١٥بامارة الشارقة،بسعر التقييم ٥٫٣٠٠٫٠٠٠ :درهم «خمسة ماليين وثالثمائة الف درهم» سعر
العرض بعد التخفيض ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ :درهم ،وهو عبارة عن ارض صناعية مبنية.
 العقار قطعة رقم  ١٩٨ / ٢٦٠٩ملك بمنطقة الصناعية  ١٥بامارة الشارقة،بسعر التقييم ٥٫٣٠٠٫٠٠٠ :درهم «خمسة ماليين وثالثمائة الف درهم» سعر
العرض بعد التخفيض ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ :درهم ،وهو عبارة عن ارض صناعية مبنية.
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة ان يتقدم بموجب شيك مصدق بقيمة
 ٪٢٠من الثمن المقدر للعقار .فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار عن ذلك
مراجعة قسم الحجوزات والبيوع بالمحكمة او الموقع االلكتروني لالمارات
للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى
كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززا اياه بما يبرره من مستندات قبل
الموعد المحدد للبيع بثالثة ايام على االقل

رئيس قسم الحجوزات والبيوع

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
رقم  - 380 / 2011 / 211تنفيذ عقاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم «  2009 / 58عقاري كلي »  ،بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره 613060درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ سكورو باتيس كيرياكوس وآخرون
عنوانه إمارة دبي  -مكتب البحر ومشاركوه  -بردبي  -جانب هيئة كهرباء ومياه دبي -
مكاتب عود ميثاء  -طرقم  - 3مكتب رقم  316و  317ويمثله مهدي صفر غلوم عبداهلل
المطلوب إعالنه شتون لالستثمار المحدودة
عنوانه :إمارة دبي  -بر دبي  -بجانب دوار الدفاع  -فندق ميروج روتانا  -الجهة
الخلفية  -بناية صن فالور  -الطابق االول -بين بنك المشرق ومقهى استار بوكس
موضوع اإلعالن :المنفذ ضده  :شون لالستثمار المحدودة
أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٥-٢٥الساعة  0٥:00:00م وفي األيام الثالث التالية
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع
( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني ) http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل 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 خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
نوع العقـار :شقة سكنية -رقم االرض - 29:المنطقـــــة  :مجمع دبي لالستثمار االول
رقم المبنى -1 :اسم المبنـى :شون بزنس بارك-رقم العقار -270 :المساحة 368,07:متر مربع -التقييم 1619888,28 :درهم-العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر (للمنفذ ضده) في التنفيذ
رقم  - 380 / 2011 / 211تنفيذ عقاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم «  2009 / 58عقاري كلي »  ،بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره 613060درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ سكورو باتيس كيرياكوس وآخرون
عنوانه إمارة دبي  -مكتب البحر ومشاركوه  -بردبي  -جانب هيئة كهرباء ومياه دبي -
مكاتب عود ميثاء  -طرقم  - 3مكتب رقم  316و  317ويمثله مهدي صفر غلوم عبداهلل
المطلوب إعالنه شتون لالستثمار المحدودة
عنوانه :إمارة دبي  -بر دبي  -بجانب دوار الدفاع  -فندق ميروج روتانا  -الجهة
الخلفية  -بناية صن فالور  -الطابق االول -بين بنك المشرق ومقهى استار بوكس
موضوع اإلعالن :المنفذ ضده  :شون لالستثمار المحدودة
أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٥-٢٥الساعة  0٥:00:00م وفي األيام الثالث التالية
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع
( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني ) http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل 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 خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
نوع العقـار :شقة سكنية -رقم االرض - 29:المنطقـــــة  :مجمع دبي لالستثمار االول
رقم المبنى -1 :اسم المبنـى :شون بزنس بارك-رقم العقار -270 :المساحة 368,07:متر مربع -التقييم 1619888,28 :درهم-العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٧٢
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :ياسين عبداهلل الزعبى
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٢٠٤٠٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها
« »٥أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان
المخطرة سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

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

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور أمام مكتب
ادارة الدعوى فى االستئناف رقم٢٠٢٢/٥٧٠ :
بناء على طلب المستأنف :شركة ميثاق للتأمين
التكافلي «ش.م.ع»
المستأنف ضده :سلطان مهير راشد عبيد  -إماراتي
الجنسية
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم
« »٢بمحكمة استئناف الشارقة شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقاً بها كافة المستندات وذلك في يوم الخميس
الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م في الدعوى المرقمة أعاله
 بوصفك مستأنف ضده.مدير الدعوى

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر
ليكن معلوماً للجميع بأن السيد :سلطان صالح على غانم الكربى
الجنسية :اإلمارات ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته
البالغة « »٪١٠٠وذلك إلى السيد :ابراهيم حميد على بن صرم ال
على  -الجنسية :اإلمارات في الرخصة المسماه «افضل مستوى
كافيه» تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم «»٧٨١٧٧٠
الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمال بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم «»٤
لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدلفقد اقتضى نشر هذا اإلعالن
للعلم و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك
عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0002685الشيكات المرتجعة
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة
التنفيذ المدنية  -سلمان كالم صديقي ابوالكالم
إلى المحكوم عليه :سلمان كالم صديقي ابوالكالم
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ،في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٦١٦٢٣ :
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 ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCICOMS2021/ 0000733تجاري

إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCICOMS2022/ 0001584تجاري

إخطار دفع في القضية رقم
 - AJCEXCIBOUNCE2022/ 0000958الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 - AJCEXCIBOUNCE2022/ 0001236الشيكات المرتجعة

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -دورجيش باتاك اديتيا كومار باتاك
الى :المحكوم عليه :دورجيش باتاك اديتيا كومار باتاك
العنوان :امارة الشارقة منطقة ابوشغارة-بناية نور-شقة-303بالقرب من
ميجا مول -هاتف 0507471241
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ مجموعة سامبا المالية (فرع دبي)  -في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف 54412 :
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.

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -سعود محمد عبيد بن نصيب الشامسي سابقاً  /سعود محمد
عبيد بن نصيب ال علي
الى :المحكوم عليه :سعود محمد عبيد بن نصيب الشامسي سابقاً  /سعود
محمد عبيد بن نصيب ال علي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ بنك أبوظبي التجاري ش م ع (بنك االتحاد الوطني ش م ع سابقا)
 في القضية المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدمبطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم
المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف 589935 :
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.

إلى:المحكوم عليه :فيشوانات بهوجا شيتي شيتي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ مكتب جاستس لتحصيل الديون  -في القضية المشار إليها
أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم
المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب
تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف15074.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حال تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إلى:المحكوم عليه :حسين وليد صطوف
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ محمد مصطفي محمد ابراهيم الحمادي  ￼ ,الجنسية
االمارات العربية المتحدة - ,في القضية المشار إليها أعاله .وبما
أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و
دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف150074.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حال تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022/ 0002008الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCICOMS2020/ 0003888تجاري

إخطار دفع في القضية
رقم  - AJCEXCIREA2022/ 0000826مدني (جزئي)

إخطار دفع في القضية رقم
 - AJCEXCIBOUNCE2022/ 0001400الشيكات المرتجعة

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -احمد محمد احمد شمبل البلوشي
الى :المحكوم عليه :احمد محمد احمد شمبل البلوشي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ بنك دبى اإلسالمى ( شركة مساهمه عامة )  -في
القضية المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن
الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامال الرسوم والمصاريف 33514 :
ً
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.

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية -
 -1كونسيبت فليكسيبل للتغليف ش.م.ح  -2كونسيبت فليكسيبل للتغليف ش ذ
.م.م -3ميلينيوم لتصنيع المواد البالستيكية ذ م م  -كفيل وضامن  -4بيشوانات
رام راخا شارما -5بارات كومار سوندرادس باتيا
الى :المحكوم عليه -1 :كونسيبت فليكسيبل للتغليف ش.م.ح
 -2كونسيبت فليكسيبل للتغليف ش ذ .م.م
-3ميلينيوم لتصنيع المواد البالستيكية ذ م م  -كفيل وضامن
 -4بيشوانات رام راخا شارما -5بارات كومار سوندرادس باتيا
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
شركة الحيل أوريكس للتمويل مساهمة خاصة  -في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم
المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شام ًال الرسوم والمصاريف 6919802 :
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 منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 محمد قاسم محمد بن راشد بن راشدإلى :المحكوم عليه :محمد قاسم محمد بن راشد بن راشد العنوان :عجمان
الرميله  3شارع الشيخ حميد مطعم بيت الجود للمندي رقم مكاني 4978542315
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ محمد سيف سيف العبادي سيف العبادي ,الجنسية يمني - ,في القضية
المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم
المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شام ًال الرسوم والمصاريف87844.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل()15
يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فأنت(م) مكلف(ین) بحضور جلسة يوم -
الموافق  -الساعة  -أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك (م) عن ذلك
فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إلى:المحكوم عليه :حسام محمد صالح
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ بنك دبى اإلسالمى ( شركة مساهمه عامة )  -في القضية
المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب
لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم
المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شام ًال الرسوم والمصاريف202449.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حال تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022/ 0001951الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 - KLBEXCIBOUNCE2022/ 0000088تنفيذ (الشيكات المرتجعة)

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة
التنفيذ المدنية
الى :المحكوم عليه :سميه سامي سرور مرزوق بالل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ بنك دبى اإلسالمى ( شركة مساهمه عامة )  -في
القضية المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما
أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف 48657 :درهم
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.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية  -محكمة
التنفيذ المدنية
إلى المحكوم عليه  /راشد حمد عبداهلل محمد الجابري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم ضدك لصالح المحكوم له  /بنك دبى
اإلسالمى ( شركة مساهمه عامة ) .
في القضية المشار إليها أعاله  ،وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن
الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف 90522 :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل  15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار وفي
حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة محكمة عجمان
اإلتحادية ،المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم
 AJCFICIPOR2021 /0004753تجاري «جزئي»

إلى المحكوم عليه السيوفي للمقاوالت الفنية  ،العنوان ٩٣٩٨١٤٤ :شيبو
الل باشات بن بهاسكاران باشات ،العنوان ، ٩٣٩٨١٤٥ :زليخة رمضان
دوريش محمد الحوسني ،العنوان٩٣٩٨١٤٦ :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٤/١٢قد حكمت عليك هذه المحكمة
فى الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح دوالر خان نصيب زار ويمثله
السيد /خليل موسى محمد حسين المازمي ،بالتالي :قررت المحكمة
إلزام المدعى عليه الثاني وبصفته مالك المدعى عليها األولى أن يؤدي
للمدعي مبلغ  ١٠٦٠٠درهم والفائدة القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة
الحاصل في  ٢٠٢١/١٢/١٨وحتى تمام السداد وألزمتها الرسوم والمصاريف،
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من اليوم
التالى لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0001232الشيكات المرتجعة
إلى المحكوم عليه :العالم الحديث للعقارات المخول بالتوقيع /خالد
جوده ياسين  -المتحدة األمريكية الجنسية
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ خالد محمد مصطفى الكنج ،الجنسية لبناني  -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 والمصاريف١٥٠٩٧٤٫٠ :
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 ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدانية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0003046عمالي «جزئي»

إلى المدعى عليه :جنانة الوطنية الدارة المشاريع ذ م م فرع الشارقة
فرع  ، 1مجهول محل اإلقامة
نعلمكم بان المدعي /حمد مقبول الشيخ الحاج الجنسية :السودان في
الدعوى رقم  2022/3046دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
قد رفع الدعوى المذكورة اعاله يطالب فيها :الزام المدعى عليه بسداد
مبلغ وقدره  5299درهم باالضافة الى الرسوم والمصاريف.
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/05/٢٣أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب رقم «مكتب
مدير الدعوى رقم  »15شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها
أعاله  -بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

محكمة التنفيذ المدنية

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  / SHCFICIPOR2022/ 0001665تجاري (جزئي)
إلــــــــــى المدعي عليه :مطبخ لؤلؤة بيروت
مجهول محل اإلقامة :
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/05/31أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
 مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم  ) 4شخصياً أوبواسطة وكيل معتمد  ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور
رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0001801الشيكات المرتجعة
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -محمد رومى محمد اسكين
إلى المحكوم عليه :محمد رومى محمد اسكين
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ بنك المشرق «شركة مساهمة عامة»  -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 ٦١٥٥٠ :درهم
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 ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIPOR2022/ 0001312تجاري (جزئي)
إلــــــــــى المدعى عليه :بروكت للمطابخ والخزائن ذ.م.م
ومن يمثلها قانونيا مجهول محل اإلقامة :
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/05/24أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه
 مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم  ) 8شخصياً أوبواسطة وكيل معتمد  ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور
رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إخطار دفع في القضية
رقم  - AJCEXCIREA2021 /0001542مدني «جزئي»

مذكرة اعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقه
االتحادية ،المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى
رقم  SHCFICIREA2021 /0006331مدني «جزئي»

المنفذ ماجوالي الورا ماهي ،الجنسية إماراتي  -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 شامال الرسوم والمصاريف٧٧٦٦٨٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

 ،العنوان٩٣٣٤٢٧١ :
ميالنى فارياس انونويفو  ،العنوان٩٣٣٤٢٧٢ :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢١/١١/٢٢قد حكمت عليك هذه
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح /يوسف
محمد سليمان الطاهري المازمي ،بالتالي:
نص الحكم ،حكمت المحكمة بمثابة الحضوري -:حل وتصفية
الشركة مطعم الركن األخضر ذ.م.م والزمت المدعى عليهما
بالرسوم والمصاريف.
حكماً قابالً لالستثناف خالل المدة القانونية اعتباراً من اليوم
التالي لنشره.

إلى المحكوم عليه :شركة ممكن منطقة حرة «ش.ذ.م.م»

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 / SHCFICIINJ2022/ 0002766مستعجل

إلى  :دبى فيرست ش.م.خ  -فرع الشارقة مجهول محل اإلقامة  :إمارة الشارقة  /القاسمية  /الند /
شارع الملك عبدالعزيز  /طابق أرضي  /هاتف رقم 045068888 /
نعلمكم بأن المدعي (ة)  /ماريوس ايتينى هيبرج العنوان  /محل اإلقامة :الشارقة  /دوار البريد
المركزى  /برج داماس  /الطابق الميزانين  /مكتب  CM3رقم الهاتف 971503632758 :قد أقام
الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بــــــ
 /١التصريح بتسجيل الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها واعالن المدعى عليه بها وفقاً لألصول.
 /2تعيين خبرة محاسبية متخصصة فى المعامالت البنكية بين األفراد والبنوك فيما يختص بمسائل
القروض و بطاقات اإلئتمان وإحتساب قيمة المبالغ التى إستلمها المدعي عبر البطاقات وما تم دفعه
بواسطة المدعي للمدعى عليه ومن ثم تصفية الحساب بين الطرفين وتطهيره من الفوائد المركبة
والمصاريف اإلدارية الغير متعاقد عليها وإحتساب المدفوعات التي سددها المدعي وتوجيهها لتسديد
الفوائد المتفق عليها أوالً بأول ثم خصم ما تبقى من أصل الدين وفي حال عدم وجود إتفاق على
الفائدة يتم تحديد الفائدة طبقاً لسعر السوق بما ال يزيد عن السعر المحدد قانونا والمقرر في
قانون التجارة  ,وبالنتيجة إلزام المدعى عليه برد المبالغ التي أخذها من المدعي ً
بدون وجه حق
و إلزامه كذلك بتسليم المدعي براءة ذمة من الدين موضوع بطاقة االئتمان و إعادة الشيكات
الموقعة من المدعي و المسلمة للمدعى عليه على سبيل الضمان  .إلزام المدعى عليه بالرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة
 ،لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة األمور المستعجلة الثانية محكمة الشارقة اإلتحادية
صباح يوم  ---------الموافق  2022/05/24الساعة  08:00لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات
 ،وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات
القانونية في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة محكمة عجمان
االتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم
 ، AJCFICICOM2021/ 0003980تجاري (كلي)

إلى:المحكوم عليه سوبر ماركت رايت باي ذ.م.م  ,العنوان9396640 :
 ،انيش باراكال سيكاران باراكال  ,العنوان ، 9396641 :ويشون ويبانشكا
 ,العنوان9396642 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  2022/04/19قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح محمد صالح محسن حنتش,
بالتالي:حكمت المحكمة :بإلزام المدعى عليهما األول والثاني بالتضامن
بأن يؤدوا للمدعي مبلغ ( ) 64,000درهم أربعة وستون الف درهم ,
و الفائدة بواقع % 5سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام,
والزامهم بمبلغ  13000ثالثة عشر الف درهم على سبيل التعويض المادي
واالدبي وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات و مبلغ  500درهم مقابل
أتعاب المحاماة.وبرفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث .
حكما قابال لالستئناف خالل المدة القانونية  30يومـاً اعتباراً من اليوم
ً
ً
التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى

رقم  SHCFICICPL2022 /0002944أمر أداء

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي إلى المحكوم عليه براديبت كيشور روت روت باورى باندهو إلى المدعى عليه :محمد عمر فايز األزم أردني /الجنسية

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002856مدني «جزئي»
إلى المدعى عليه :ياسر محمد الشريف محمد
مجهول محل اإلقامة
بناء على طلب المدعي (ة)  /حورس لتأجير السيارات أنت
ً
مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٥/٣١أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب
رقم «مكتب مدير الدعوى رقم  »٣شخصياً أو بواسطة وكيل
معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله
 -بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

نعلمكم بأن المدعي حمدي الحسني رمضان الزواوي
حمدي الحسني رمضان الزواوي مصري /الجنسية  -قد
أقام الدعوى المذكورة أعاله:
قرار المحكمة  /نأمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي

مبلغاً وقدره « »١٠٥٠٠درهم وألزمته بالمصروفات.
المحكمة االبتدائية المدنية
المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى

رقم  SHCFICICPL2022 /0002943أمر أداء

إلى المدعى عليه :محمد تمام محي الدين سوري /الجنسية
نعلمكم بأن المدعي حمدي الحسني رمضان الزواوي
حمدي الحسني رمضان الزواوي مصري /الجنسية  -قد
أقام الدعوى المذكورة أعاله:
قرار المحكمة  /نأمر بإلزام المقدم ضده بأن يؤدى
للطالب مبلغ  ١٣٣٢٥درهم «ثالثة عشر ألف وثالثمائة
وخمسة وعشرون درهم» والرسوم والمصاريف.
المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة محكمة عجمان
اإلتحادية ،المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم
 AJCFICIPOR2022 /0000497تجاري «جزئي»

إلى المحكوم عليه سوبر ماركت رئيسة ،ومن يمثلها قانوناً ،
العنوان٩٣٢٦٥٩٨ :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٤/٢٦قد حكمت عليك هذه
المحكمة فى الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح شذى للتجارة
العامة «ذ.م.م» ،بالتالي :قررت المحكمة إلزام المدعى عليها أن
تؤدي للمدعية مبلغ  ١٣٣٠٠درهم والفائدة القانونية بواقع  ٪٥من
تاريخ المطالبة الحاصل في  ٢٠٢٢/٢/٢وحتى تمام السداد وألزمتها
الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة،
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من
اليوم التالى لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤٢٤

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٨٦

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤٠٨

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٩٧

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٥٠رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥١٩والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧١٫٤٠قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٩٣٤٫١٥٤درهم اماراتي
«اربعة ماليين وتسعمائة واربعة وثالثون الف ومائة واربعة وخمسون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٤٩رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥١٨والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧٤٫٥٢قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٧٨٨٫١٤٨درهم اماراتي
«اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ومائة وثمانية واربعون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٤٨رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥١٧والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧٤٫٨٤قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٩٣٤٫١٥٤درهم اماراتي
«اربعة ماليين وتسعمائة واربعة وثالثون الف ومائة واربعة وخمسون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « ،»٧٤٢رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٤٦٤والبالغ مساحتها
« ٦٫٤٣٨٫٠٠قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٥٫١٢١٫٦٧٢درهم اماراتي
«خمسة ماليين ومائة وواحد وعشرون الف وستمائة واثنان وسبعون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٥٠٣
المنذر :انفنتي لتأجير السيارات
ضد
المنذر اليه :متعب بن عبدالعزيز بن راشد الشريدي
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧١٩٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٤٠٤
انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٩٢
المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة ،ضد
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع المنذر اليه :محمد عبدالحكيم عبدالعزيز محمد النبوي
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره «»٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١
دوالر الموضوع
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «»١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١
«مليار فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما « ٢٧٣٠٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات
نزع بصدر االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٥١رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥٢٠والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧٠٫٩٧قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي،
االمارات « »٥أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٧٨٨٫١٤٨درهم اماراتي
«اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ومائة وثمانية واربعون درهم المخطرة سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
التأميني في إمارة دبي.
الكاتب العدل
الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٨١
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :احمد حامد رجب أبو عرب
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٩٠٠٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٧٦

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٤٦رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥٠٩والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧٢٫٦٩قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٩٣٤٫١٥٤درهم اماراتي
«اربعة ماليين وتسعمائة واربعة وثالثون الف ومائة واربعة وخمسون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤٠٦

المنذرة :الشيخ بوى ولدبابا -موريتاني الجنسية

المنذر اليه :أنور حبيب بهاي ابراهيم -باكستاني الجنسية
المنذر اليه :بينجامين مبويلي نجويا -الجنسية الكونغو
ينذر المنذر -المنذر اليهم بضرورة اخراج اسمهم من الرخصة
التجارية وعزلهم من الشركة المسماه ابكس العالمية للشحن الجوي

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٨٢

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٤٣رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٤٧١والبالغ مساحتها
« ٦٫٢٠٠٫٠١قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٥٫١٢١٫٦٧٢درهم اماراتي
«خمسة ماليين ومائة وواحد وعشرون الف وستمائة واثنان وسبعون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٥٠٣

المنذر :مستودع سما لالدوية والمعدات الطبية ذ م م
المنذر اليها :صيدلية الدقة ش ذ م م
ينذر المنذر ،المنذر اليها ويكلفها بسداد مبلغ «»١٢٥٦٤٫٧٠
عن قيمة الفواتير المحررة من المنذر اليها للمنذر خالل

والبحري «ش.ذ.م.م» وذلك خالل مدة اقصاها  ١٠ايام من تاريخ مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمك هذا االنذار
استالمهم هذا االنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات واال سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية
القانونية التي تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن الالزمة اللزامك بالسداد مع تحميلك الفائدة القانونية

اي عطل او ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي.

وكافة الرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل
الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٥٠٩
انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٣٦٢
إنذار عدلي بالنشر رقم «»٢٠٢٢/٨٥٧٢
المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
المنذر :بنك أبوظبي التجاري
المنذر :انفنتي لتأجير السيارات
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
االقامة»
محل
«مجهول
األردن
ابوزيد
فارس
المنذر إليه :لؤي سميح
حسينالمنذر بقصد تمويل األخير مبلغ المركبة التالي المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة ،ضد
حيث تعاقد المنذر اليه مع
مجهولين محل االقامة
بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه ،وحيث أن المنذر اليه تخلف عن سداد الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع المنذر اليه :فهد علي سعيد كوت الحضرمي
أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ « »٢٦٠٤٥درهم ،بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر الموضوع
وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارا و تكرارا بسرعة سداد المبلغ امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنا ،وحيث ان للمنذر الحق امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان
واربعة اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على المركبة وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
اآلتي بياناتها :فورد ايكو سبورت  -رصاصي اللون  -استيشن -
موديل قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار ٩١٥٤« ،درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
 - ٢٠١٧رقم  - ٨٣١٤٩خصوصي  - W -دبي ،لذلك يخطركم المنذر وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
بسداد المبلغ المبين اعاله خالل مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
هذا االخطار» وإال سنضطر آسفين الي استكمال االجراءات القانونية ملكية قطعة االرض رقم « »٦٩٣والبالغ مساحتها « ٣٩٫٧٥٨قدم مربع»
والكائنة أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات في منطقة الثنية المطينة ،امارة دبي ،االمارات العربية المتحدة ،والمرهونة
ً
لصالح المخطر بقيمة « »٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠درهم اماراتي «ثالثمائة وثمانون مليون سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
ومقابل أتعاب المحاماة.
درهم اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل الرهن التأميني في إمارة دبي.
الكاتب العدل
الكاتب العدل

المنذر :مركز االختيار المميز لألعمال  -فرع  .لإلرشاد٠٥٦٧٠٩١٠٧٩ :
المنذر إليه -١ :اكسبيرتس جيت لخدمات تخليص المعامالت مؤسسة فردية
رقم الرخصة  ٨٩٧٨٩٤العنوان :الخليج التجاري  -مبني ايرس باي تاور -
مكتب  - ٢١٠٧رقم المنذر اليه٠٥٥٩٦٢٦٢٠٠ :
الموضوع  /صيغة التصريح بإعالن المنذر إليه بالنشر لإلنذار رقم «»٢٠٢٢/١/١٠٦٥٠٥
حيث إن المنذر قد حرر إنذار عدلي للمنذر إليه وتم تصديقه لدى كاتب العدل
بدبي تحت رقم محرر « »٢٠٢٢/١/١٠٦٥٠٥لذلك :فإن المنذر ينذر المنذر
اليه بأداء مبلغ وقدره « »٩٣٠٠تسعة وعشرون الف وثمانمائة درهم ،وذلك
خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار ،واال سيضطر
المنذر آسفا إلى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية للمطالبة بالمبلغ بما فيها إقامة
الدعاوي القضائية واستصدار امر األداء والمطالبة بالتعويض الجابر للعطل والضرر
مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
وحيث إن المنذر يرغب في إعالن المنذر إليه باإلنذار مرة أخرى بالنشر.
لذلك يلتمس المنذر من سعادتكم التفضل بالموافقة على إصدار أوامركم
بتبليغ المنذر إليه باإلنذار مرة أخرى بالنشر.

الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20
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العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إنذار عدلي بالنشر رقم «»٢٠٢٢/١٠٧٣٥٠

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤١٣

المنذره :جوهرة البستان لألعمال الفنية ش.ذ.م.م
المنذر إليها :شركة زهيانج كوميونيكيشنز كونستراكشنز
جروب ليمتد  -فرع دبي
الموضوع
ينذر المنذر -المنذر اليها بسداد مبلغ وقدره «»٧٨٠٢٩١٫٣١
درهم سبعمائة وثمانون الف ومئتان وواحد وتسعون درهم
وواحد وثالثون فلساً وذلك خالل مدة أقصاها  ٥أيام من
تاريخ استالمهم هذا اإلنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة
اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار امر األداء
والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له
المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٤٦٨
المنذر :سمارت كارس لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد المخطر اليه االول :صالح ديالو
المخطر اليه الثاني :محمد سيد محمد
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليهم وتكلفهم بسداد المديونية المترصدة بذمتهم
والبالغة « ٧٣٩٥درهم» قيمة المتبقي من استأجار
المركبة بصدر االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة
اقصاها « »٥أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال
فان المخطرة سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية
التي تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٤٩٢
المنذر :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :شاهد سردار محمد سردار
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧٧٨٤درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤٣٦

المنذر :فلوميك فرايت لوجيستكس ش ذ م م
المنذر اليه -١ :جلف سوالر للتكنولوجيا ش م م
 -٢شهريار رضا فعفوري -الجنسية :ايران
ينذر المنذر ،المنذر اليه بالوفاء بمبلغ « »١٧٫٨٢٩سبعة
عشرة الف وثمانمائة وتسعة وعشرون درهم المترصدة
بذمته وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالم
االنذار واال سيضطر المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية
ضد المنذر اليه مع تحميل كافة الرسوم والمصاريف .مع
حفظ كافة حقوق المنذر تجاه المنذر اليهم.
الكاتب العدل

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر امريكي
و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار وستمائة
وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة وعشرون
درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك قطر الوطني
«ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار ،وفي حال اخفاق
المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما المذكورة ،فان المخطر
سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة االرض رقم
« »٧١والبالغ مساحتها « ٤٣٫٩٧١قدم مربع» والكائنة في منطقة الحمرية ،امارة
دبي ،االمارات العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة «»٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
درهم اماراتي «ثالثمائة مليون درهم اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون
رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ١٨٨٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٩تنفيذ عمالي

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٢ / ١٣
 ١٩٩٩ /عمالي جزئي ،بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها « ٢٣٩٨٧درهم»،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ حالل الدين ابو بكر عنوانه اإلمارات ،إمارة الشارقة ،منطقة
الصناعية الشارقة  ، ١٥شارع  ، ١٥بناية  ، ١٠الطابق االرضي  ،شقة ،١٧
بالقرب من جولي سوبرمارت
المطلوب إعالنه  -١الخط المشروع لالعمال الكهروميكانيكة «ش.ذم.م»
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٢٣٩٨٧٫٠٠درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن بالنشر رقم «»٢٠٢٢/١٠٦٥٧٢

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١٠٥٩٣٩

المنذر :كيفين اكوشيمكا اوكوي
المنذر اليه :مور لكجري لتأجير بيوت العطالت «ذ م م»
الموضوع
يكلف المنذر -المنذر اليه بسداد مبلغ وقدره «١٣٠٥٠٠
درهم» مائة وثالثون الف وخمسمائة درهم ،خالل مدة
اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا االنذار واال سيضطر
المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه
واستصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي
عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١٠٨٤٠١

المخطر :البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول :محمد عمر علي بن حيدر الحارثي -اماراتي الجنسية
المخطر اليها الثانية :مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة،
مجهولين محل االقامة
الى المخطر اليهما االول والثاني ،يكلفك المخطر /البنك التجاري الدولي ش.م.ع
بسداد مبلغ المديونية كما هو في  ٢٠٢٢/٣/٨وقدره « »٤٦٢٫٧٦٣٫٠٠٠٫٤١دوالر
امريكي «اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر
امريكي و ٤١سنت» او ما يعادله بالدرهم االماراتي «« »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١مليار
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة
وعشرون درهم اماراتي و ٢١فلس» بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك
قطر الوطني «ش.م.ع.ق» خالل ثالثين « »٣٠يوما من تاريخ نشر هذا االخطار،
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين « »٣٠يوما
المذكورة ،فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع
ملكية قطعة االرض رقم « »٧٤٧رقم البلدية « »٣٩٤ -٥٥١٠والبالغ مساحتها
« ٥٫٦٧٠٫٥٤قدم مربع» والكائنة في منطقة الثنية الرابعة ،امارة دبي ،االمارات
العربية المتحدة ،والمرهونة لصالح المخطر بقيمة « »٤٫٧٨٨٫١٤٨درهم اماراتي
«اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ومائة وثمانية واربعون درهم
اماراتي» وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم  ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن
التأميني في إمارة دبي.

الكاتب العدل

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2000 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2612 / 2022 / 209تنفيذ عمالي

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  1738/2021تنفيذ
تجاري  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  3556818.31درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :رويال بريز لصيانة المباني ش.ذ.م.م
عنوانه  :عنوانها المختار  -:مكتب محمد الشحي للمحاماه واإلستشارات
القانونية اإلمارات-إمارة ابو ظبى-ال نهيان  -ابوظبي-شارع المرور-مبنى
بناية جامعة أبوظبي -شقة (-)802/801بناية جامعة أبوظبي
المطلوب إعالنه  -1 :برونتو ميدل ايست إلدارة المنشآت والمرافق
ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  3556818.31درهم الى طالب التنفيذأو خزينة
المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ 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 العمالية رقم « عمالي
جزئي  ، »10435-2020-بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها 183806درهم
 ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :مايريس زفايجزن عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي -جبل علي
 بر دبي  -جبل علي-شارع ديسكفري-مبنى بناية كانديس استر-شقة 3شقة -322بالقرب من ديسكفري قاردن
المطلوب إعالنه  -1 :مودلر كونسبتس ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكمـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 183806درهــم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1932 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :ذا ورلد وايد تجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 903597 :العنوان :مكتب رقم  401.402.403ملك عادل
محمد صالح علي الزرعونى -بر دبي -البرشاء 1استدامةb
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد(ذ.م.م)
رقم القيد بالسجل التجاري1510971 :
اسم المصفي :السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2021/09/21 :تاريخ تصديق القرار2021/09/21 :
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 -1103ملك
حسين يداهلل فالحي -بردبي -الخليج التجاري
الهاتف 971-4-2999555 :الفاكس971-4-2999333 :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

دائرة االقتصاد والسياحة

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/277تجاري
مصارف جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  850561.46درهم ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :بنك أبوظبي التجاري (حالياً) بنك اإلتحاد الوطني (سابقاً)
عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق
السادس مكتب  ،606رقم مكاني ( ، )3143194981البريد الكتروني/
 ، hamid.alkhazraji@yahoo.comتليفون طالب التنفيذ،0526140363/
فاكس 042525273/
المطلوب إعالنه  -1 :عيسى خورشيد رحيمي نيا صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 850561,46درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

دائرة االقتصاد والسياحة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2928 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/3595
تجاري جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  177,935درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :ياسر مداح ابراهيم عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ،606رقم مكاني (،)3143194981
البريد الكتروني، hamid.alkhazraji@yahoo.com/تليفون طالب التنفيذ
،0526140363/فاكس 042525273/ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه  -1 :ارتش دوم لألعمال الفنية ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  177935.00درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة ب
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  7614لسنة
 ، 2021بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 1304957.75درهــم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :باتريك رودولف داناكر
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي -الرقة  -دبي -شارع شارع الرقة-مبنى
رويال بالزا رقم -69شقة طابق االول مكتب -101بجوار فندق افنيو هوتيل
المطلوب إعالنه  -1 :محمد عبد الغني محمد عبد النور صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 1304957.75درهم الى طالب
التنفيذ أو لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ١٨٢٤/٢٠٢١/٢٠٨تنفيذ مدني

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ٢٦٤٣/٢٠٢٠/٢٠٩تنفيذ عمالي

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :ذا ورلد وايد تجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة 903597 :العنوان :مكتب رقم  401.402.403ملك عادل
محمد صالح علي الزرعونى -بر دبي -البرشاء 1استدامةb
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد(ذ.م.م)
رقم القيد بالسجل التجاري1510971 :
اسم المصفي :السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2021/09/21 :تاريخ تصديق القرار2021/09/21 :
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 -1103ملك
حسين يداهلل فالحي -بردبي -الخليج التجاري
الهاتف 971-4-2999555 :الفاكس971-4-2999333 :

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٨٨
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :عادل محمد خير المال
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ١١٨٤٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها
« »٥أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان
المخطرة سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3320 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :اينت سوليوشنز «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة٦٢٨٢٣٥ :
العنوان :مكتب  ٣٠٧ملك جمعه الماجد عبداهلل المهيري -الكرامة
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٤٧٦٣٠ :
اسم المصفي :سجاد حيدر وشركاهم محاسبون قانونيون
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 ٢٠٢٢/٠٤/١٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٤/١٣ :
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 O-08A-005
ملك سمو الشيخ احمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم -ديرة -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٢٢١٢٦ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٣٨٨٨١ :

اسم الشركة :اينت سوليوشنز «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة٦٢٨٢٣٥ :
العنوان :مكتب  ٣٠٧ملك جمعه الماجد عبداهلل المهيري -الكرامة
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٤٧٦٣٠ :
اسم المصفي :سجاد حيدر وشركاهم محاسبون قانونيون
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 ٢٠٢٢/٠٤/١٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٤/١٣ :
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 O-08A-005
ملك سمو الشيخ احمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم -ديرة -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٢٢١٢٦ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٣٨٨٨١ :
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :اف ار اي دي غورميت لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٢٥٦٥١ :
العنوان :مكتب رقم  ٧٠٦ملك احمد محمد امين محمد صديق الكاظم -منخول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٣٩١١٤١ :
اسم المصفي :الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون
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 ٢٠٢٢/٠٥/١٧ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٥/١٧ :
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 .العنــوان :مكتـب رقــم
 A,3401 -8B - 3401ملك سعيد سهيل سعيد -بردبي -المركز التجاري االول
الهاتف ٩٧١-٤-٣٢١٥٣٥٥ :الفاكس٩٧١-٤-٣٢١٥٣٥٦ :

اسم الشركة :اف ار اي دي غورميت لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٢٥٦٥١ :
العنوان :مكتب رقم  ٧٠٦ملك احمد محمد امين محمد صديق الكاظم -منخول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٣٩١١٤١ :
اسم المصفي :الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون
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 ٢٠٢٢/٠٥/١٧ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٥/١٧ :
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 .العنــوان :مكتـب رقــم
 A,3401 -8B - 3401ملك سعيد سهيل سعيد -بردبي -المركز التجاري االول
الهاتف ٩٧١-٤-٣٢١٥٣٥٥ :الفاكس٩٧١-٤-٣٢١٥٣٥٦ :
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دائرة االقتصاد والسياحة

إعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - ٦٣٠/٢٠٢٢/٤٦٥نزاع تجاري

دائرة االقتصاد والسياحة

إعالن بالنشر
رقم  ٦٣٧ / ٢٠٢٢ / ١١مدني جزئي

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/١٤٦٤مدني
جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٦٣٥٤٦درهم» ،شام ًال للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ رضا ابراهيم سليمان حمود عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي
 الجداف -منطقة الجداف  ،شارع  ، ١٢بناية الممرضات  ،بلوك ب،شقة رقم  ،١٠٥بالقرب من نادي الضباط رقم مكاني رقم 3085590825
المطلوب إعالنه  -١مشاهد الدولية لخدمات رجال االعمال/ممثلة في
مديرها السيد :محمد سعيد احمد بن عوض صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٦٣٥٤٦درهم» الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢٠ / ٦٧٣عمالي
جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٥٢٠٠درهم» لصالح العامل،
باالضافه إلى مبلغ وقدره « ٧٠٤درهم» رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ «١٩٩٥
درهم» رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ خان رياض الدين نظام الدين خان عنوانه اإلمارات  -إمارة
دبي  -الرقة  -دبي -شارع شاع الرقة  -مبنى بناية اليعقوبي  -شقة
رقم  - 314خلف بنك أبوظبي التجاري  -الرقم مكاني ٣١٤٠١٩٤٩٠١
المطلوب إعالنه  -١لندن كراون « »١للشقق الفندقية صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٥٢٠٠درهم» لصالح العامل ،باالضافه
إلى مبلغ وقدره « ٧٠٤درهم» رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ « ١٩٩٥درهم»
رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل
 ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة المطالبة بمبلغ و قدره  ٢٠٠٠درهم والفوائد
والرسوم والمصاريف
المتنازع فندق بارك ان جزيرة ياس عنوانه إمارة ابوظبي ،جزيرة
ياس ،مبنى بارك ان جزيرة ياس
المطلوب إعالنه  -١الفا للسياحة ش.ذ.م.م صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ
و قدره  ٢٠٠٠درهم والفوائد والرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٤الساعة ٠٩:٠٠
صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من
يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات
للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

الى المدعى عليه -١ :موسى راتب المحاميد ،مجهول محل االقامة
بما ان المدعى -١ :شركة ايالف المتحدة التجارية شركة شخص واحد
ويمثله :عبداهلل امين عبدالرحيم كيخوه الزرعوني
قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعي عليهما
بالتضامن والتكافل والتضامم بمبلغ وقدره « »٢٣٠٧٧٠درهم ومبلغ
التعويض « »٦٦١٠٤٩٫٢٢درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
والفائدة  ٪٩من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٤الساعة ٩٫٠٠
صباحا 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.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - ٧٩٨٣ / ٢٠٢١ / ٦٠امر أداء

إعالن أمر أداء بالنشرفي الدعوى
رقم  ٧٤٩/٢٠٢٢/٦٠أمر أداء

إعالن بالنشر
رقم  ٧٤/٢٠٢٢/٤٨٦تعيين خبرة

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ١٠١٩٧/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 ٢٠٫٣٠٠درهم والرسوم والمصاريف
المدعى جليرى ان مارسيل دى جوزمان عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي
 السطوه  -بر دبي  -دبي  -شارع البدع  -مبنى الخير  ٤شقة ٣٠١المطلوب إعالنه  -١جيسي بالتاز لو ستينا فيالسكو صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢٢/٠١/٠٦بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره
« »٢٠٫٣٠٠درهم والفائدة القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى
تمام السداد ،مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافه بحسب األحوال وفق األحكام
الواردة في المادة  ٦٦من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

المنظورة فيأوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوىالمطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما
بينهما بسداد مبلغ  ٥١٥٣٠٫٦٤درهم للمدعية والفائدة القانونية بواقع ٪٩
من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف
ومنع المدعى عليه الثاني من السفر.
المدعى ان.ار.تي.سي دبي اتترناشيونال لتجارة الفؤاكه والخضروات ش.ذ.م.م
عنوانهإمارة دبي  -رأس الخور  -سوق الخضار والفواكه  -ملك بلدية دبي
 بلوك « »١٠محل «»٢١المطلوب إعالنهما  -١مطبخ ديناميك ش.ذم.م صفته :مدعى عليه
 -٢ايناس احمد العاروض صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠
بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يؤديًا للمدعية سداد مبلغ «»٥١٫٥٣٠٫٦٤
درهم «واحد وخمسون ألف وخمسمائة وثالثون درهم وأربعة وستون فلس»
والفائدة القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات .ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافه بحسب األحوال وفق
األحكام الواردة في المادة  ٦٦من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

الى المتنازع ضدهما -١ :وجدي ابراهيم محمود لالعمال الفنية
ش.ذ.م.م  -٢وجدي ابراهيم محمود عبدالمعبود
مجهولي محل االقامة
بما ان المتنازع :ايمن عبدالغني لالعمال الفنية ش.ذ.م.م
ويمثله :سعيد ثاني علي خليفة بن غليطه المهيري
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها نزاع تعين خبير هندسي لتصفية
الحساب بين الطرفين وبيان قيمة المستحق بذمة المتنازع ضده
وفق الثابت بالمستندات .وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق
 ٢٠٢٢/٠٥/٢٤الساعة  ٩٫٠٠صباحا بقاعة التقاضي عن بعد لذا
فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما
لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة
ايام على االقل.

موضوع الدعوى :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٢٠١٥٤٫٦٨درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٨٩
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :اسامه محمد عبداهلل
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧٦٠٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ٢٤١/٢٠٢٢/٢٠٨تنفيذ مدني

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/٨٠٠استئناف
مدني ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٦١٥درهم» ،شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ خالد محمد مبارك قمبر البلوشي عنوانه عنوانه :اإلمارات،
إمارة دبي ،منطقة القوز  ،١شارع سي  ، ٣٩فيال رقم  ، ٧٧الرقم المكاني:
2389184180
المطلوب إعالنه  111 -١ /لتأجير السيارت ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٦١٥٫٠٠درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم 7127 /2021 /207تنفيذ تجاري

إلى المنفذ ضدهم حسني شفيق حامد الباشا
مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ
مصنع أستريا للمفروشات والديكور ش.ذ.م.م
قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره376411   درهم   الى طالب
التنفيذأو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ
نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ،٢٠٢٠ / ٣٤٠٩
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٢٠١٥٤٫٦٨درهم شامال للرسوم
والمصاريف.
طالب التنفيذ :بنك الفجيرة الوطني «فرع دبي»
عنوانه :امارة دبي ،منطقة بردبي ،شارع خالد بن الوليد ،بناية بنك
الفجيرة الوطني ،بالقرب من محطة مترو برجمان
المطلوب إعالنه١ :ـ تونيس العمال تنفيذ التصميم الداخلي ـ صفته :منفذ ضده

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  -٢٩٩١/٢٠٢١/١١مدني جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثالثة رقم ٢٧
موضوع الدعوى الحكم بثبوت حق المدعيان والزام المدعى عليه بسداد أصل
مبلغ المديونية المترصد في ذمته والبالغ قدره  ٨٧٥٠٠درهم «سبع وثمانون
الف وخمسمائة درهم» والفائدة القانونية بنسبة  ٪٩من تاريخ االستحقاق وحتى
السداد التام .إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
المدعى محمد االمين عراب نجادي وآخرون عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي  -النهدة
األولى  -شارع عمان  -بناية تايغر  -شقة رقم  ٧١٠بالقرب من نيستو هايبر
ماركت مكاني رقم3718897950 :
المطلوب إعالنه  -١علي عباس هالل الدليمي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -٠٢-١٦
 ٢٠٢٢في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /المدعيين بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى
للمدعيين مبلغ  ٣٠٠٠٠درهم «ثالثون الف درهم» والفوائد بواقع  ٪٥من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد كما الزمته بالرسوم والمصاريف 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.

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2490 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3382 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 205 / 2022 / 211تنفيذ عقاري

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3232 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم «  387/2022امر
اداء »  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  101419.30درهم )  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ جولدن روك لصيانة المباني عنوانه محله المختار  :مكتب
راشد سيف للمحاماه واالستشارات القانونيه الكائن بإمارة دبي-ديرة -
شارع ال مكتوم  -بناية رقة البطين بالزا  -الطابق السابع 705
المطلوب إعالنه  -1رمضان العيسوي للمقاوالت ش .ذ .م .م صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله و الزامك
بدفع المبلغ المنفذ به و قدره (  ) 101419.30درهم 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.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/3667
تنفيذ تجاري ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 138820.75درهم ) ،
شامال للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الثالثة  -دبي-شارع الخيل
األول  -شارع -17Aمبنى مستودع 89
المطلوب إعالنه  -1زهلينج ياو صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  )138820.75درهم الى طالب
التنفيذأو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات
التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 15
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2019/573عقاري جزئي
والمعدل باالستئناف رقم  2020/364استئناف عقاري بفسخ
العقد موضوع الدعوي  ،و بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 2325درهم ) ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة كونسوليديتد اوربن للتطوير العقاري ذ  .م  .م
عنوانه إمارة دبي  -بردبي  -الخليج التجاري -شارع السعادة  -بريسم تاور
 مكتب رقم  - 1901بالقرب من فندق جي دبليو ماريوتالمطلوب إعالنهما  -1سيد محمد سيد رحيم تقوا ويمثله رضا حسين هنري
صفته :منفذ ضده
 -2سيد كاظم سيد علي أكبر ويمثله رضا حسين هنري صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  2325.00درهم 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.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  3152/2021نزاع
تجاری  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  154218.43درهم ) ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة االصباغ الملونة (ذ .م .م)
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة  -دبي-شارع المرقبات-مبنى ملك ناصر
عبد اهلل حسين لوتاه-شقة رقم - 101مطعم الشامي
المطلوب إعالنه  -1شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ م م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  154218.43درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باالضافة 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.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2051 / 2022 / 209تنفيذ عمالي

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 24 / 2022 / 11مدني جزئي

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم 227
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم 2022 / 13
 161 /عمالي جزئي  ،بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها (  8251درهم )
 ،شام ًال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ ايدرين كايبرا واالكيرا عنوانه اإلمارات إمارة دبى,منطقة
المركز التجاري  1شارع الشيخ زايد  ,برج صحاري الطابق ,1غرفة رقم
, 103أسفلها سوبرماركت وست زون مكاني 2643589975
المطلوب إعالنه  -1بلجن كافيه (فرع من أس دبليو آر لالستثمار ذ.م.م)
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  8251.00درهم 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 الدائرة الجزئية المدنية الثامنة رقم 20
موضوع الدعوى دعوى طلب الحكم بعدم صحة ونفاذ تصرف المدعى عليه
االول بهبة الوحدة  302في مشروع  Magnolia 2 Emirates Grandالى ابنته
المدعى عليها الثانية وكذلك الحكم بعدم صحة ونفاذ بيع الوحدة  304في مشروع
 Magnolia 2 Emirates Grandللمدعي عليه الثالث مع مخاطبة دائرة االراضي
واالمالك إلعادة تسجيل الوحادت باسم المدعى عليه.
المدعى غالمرضا حيدر دولخانى عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري
 دبي -بي سكوير  -اسبكت تاور  -الطابق الرابع  -مكتب 1404المطلوب إعالنه  -1دنيا كمال مهران صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى طلب الحكم بعدم صحة
ونفاذ تصرف المدعى عليه االول بهبة الوحدة  302في مشروع Magnolia 2
 Emirates Grandالى ابنته المدعى عليها الثانية وكذلك الحكم بعدم صحة ونفاذ
بيع الوحدة  304في مشروع  Emirates Grand 2 Magnoliaللمدعي عليه الثالث
مع مخاطبة دائرة االراضي واالمالك إلعادة تسجيل الوحادت باسم المدعى عليه.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-05-23الساعة  08:30صباحا في
قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل
الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٩١
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :سفيان بشير رارو
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٨٠٥٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ٥١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٧تنفيذ تجاري

مذكرة إعالن بالنشر «إستئناف» في االستئناف
رقم  - ٩٣١ / ٢٠٢٢ /٣٠٥استئناف تجاري

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٣٩٧
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :عبدالعزيز اهلل وصايا اهلل وصايا
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٢٤٧٧٥درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها
« »٥أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان
المخطرة سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم ٨٥
موضوع االستئناف قبول االستئناف شكال لقيده في الميعاد المقرر قانوناً.
ثانياً من حيث الموضوع :قبوله موضوعا و القضاء مجددا بالغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى.
المبلغ المستأنف  ٥٩٫٦٠١٫٦٠٠درهم في جميع األحوال تضمين المستأنف
ضدهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المستأنف عبداهلل حاجى اقا رنجبر عنوانه اإلمارات -إ مارة دبي  -منطقة
الخليج التجاري  -برج فيجن تاور  -الطابق  ١٧مكتب المحامي حسين لوتاه
ويمثله حسين علي عبدالرحمن لوتاه
المطلوب إعالنه  -١الصندوق الذهبي للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته:
مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/الحكم الصادر بالدعوى رقم / ٩٨٩
 ٢٠١٩تجاري كلي وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨
الساعة  ١٠:٠٠صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابياً.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مذكرة إعالن بالنشر «إستئناف» في االستئناف
رقم  - ٩٩٠ / ٢٠٢٢ /٣٠٥استئناف تجاري

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 1699 / 2022 / 13عمالي جزئي

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم «٢٠٢١/٣٠٣٩
امر اداء» بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١٣٨٢٧درهم» شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ سندباد إلصالح السيارات ش ذ م م
عنوانة اإلمارات  -إمارة دبي  -منطقة الخليج التجاري  -دبي  -شارع
االصايل  -مبنى مبنى ايفوري  ٢شقة ١٠٠٣
المطلوب إعالنه  -١شوبا انتريزر ش ذ م م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ١٣٨٢٧درهم » الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم ٨٥
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٩٨٩
تجاري كلي والرسوم والمصاريف واألتعاب
المستأنف عبداهلل حاجى اقا رنجبر عنوانه اإلمارات -إمارة دبي  -بر
دبي  -دبي ويمثله خالد أحمد علي راشد الكيتوب
المطلوب إعالنه  -١الصندوق الذهبي للتجارة العامة ش.ذ.م.م
صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/الحكم الصادر بالدعوى رقم
 ٢٠١٩ / ٩٨٩تجاري كلي
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٦/٠٨الساعة
 ١٠:٠٠صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابياً.

المنظورة في الدائرة العمالية الجزئية الخامسة عشر رقم 180
موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ  12500درهم و الرسوم و المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى تماف لتجارة المواد اإلعالنية ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري  -دبي-شارع المستقبل-
مبنى ذا اكستشينج تاور-شقة الخامس  502 -ويمثله شوق محسن بدر الكثيري
المطلوب إعالنه  -1رضوان بوتيا ماداتومال اشرف كوريكال المبيت
صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 12500
درهم و الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  2022-05-25الساعة 11:00
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو
مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.
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إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابية األول «عن بعد» في
الدعوى رقم  2022-34 :عقاري جزئي – محاكم دبي اإلبتدائية

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٥١٢
المنذر :انفنتي لتأجير السيارات
ضد
المنذر اليه :محمد عبدالعال محمد حسن
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٨١٨٤درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إجتماع خبرة

المعلن إليه  :المدعى عليها األولى /الوادي األخضر للعقارات لمالكها /علي سعيد
سليمان عبيد السالمي
المدعى عليها الثانية /الوادي األخضر للوساطة العقارية لمالكها /علي سعيد سليمان
عبيد السالمي بناء على قرار محكمة دبي اإلبتدائية الموقرة وتكليفنا ألعمال الخبرة
الحسابية في الدعوى رقم  2022-34عقاري
جزئي المقامة من محمد مخلص رمضان ظريف مراد ،فقد حددنا يوم الثالثاء
الموافق  2022/05/٢٤في تمام الساعة الرابعة عصراً لعقد إجتماع الخبرة الحسابية
األول عن بعد عبر تطبيق  ZOOMالمرئي والمسموع من خالل الرابط التالي :
وعليه يتطلب حضوركم أو من يمثلكم قانوناً لحضور اإلجتماع المذكور وتقديم
كافة المستندات المتعلقة بالدعوى ومراجعة الخبير أوال بأول بشأن أية استفسارات
وحال وجود أي معوقات تقنية تحول دون حضور اإلجتماع يرجى التواصل على
االرقام التالية ت 0523030820 - 043524030 :
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/92892564343?pwd=aFdTdid5T1o5bDZ0c2FIUIF4
dU9UQT09
Meeting ID: 928 9256 4343
Passcode: pU26UE

الخبير الحسابي  /عبداهلل علي سيف علي القايدي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 898 / 2022 / 16تجاري جزئي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى السابعة رقم 409
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ( 24288.39درهم)
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة  %12من تاريخ االدعاء وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.ضم ملف النزاع التجاري
رقم 2021/2162
المدعى تي سي ال للمنظفات ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الصناعية الثالثة  -دبي
المطلوب إعالنه  -1فود تو جو لتعهدات التزويد بالوجبات ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ
وقدره ( 24288.39درهم) و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة %12
من تاريخ االدعاء ،وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.ضم
ملف النزاع التجاري رقم  2021/2162وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق -23
 2022-05الساعة  09:00صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات
أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن محضر حجز بالنشر
رقم  6312 / 2020 / 207تنفيذ تجاري

إلى المنفذ ضده 1۔ محمد عمر علي بن حيدر الحارثي
مجهول محل االقامة

بما أن الطالب التنفيذ شركة الشعفار الوطنية للمقاوالت (ش.ذ.م.م)
قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ( )2022-2-22اخطاركم
بسداد المبلغ المنقذ به و قدره ( )14149995,02درهم خالل
 15يوم من تاريخ التبليغ و اال بيع العقار (قطعة االرض رقم
 459جنوب البرشاء الثانية) و العائدة لكم بالمزايدة العلنية
وفقاً لمقتضيات نص المادة  152من الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات المدنية رقم  75لسنة  2018وتعديالته .

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2630 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3350 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  16لسنة 2022
امر اداء  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  65423درهم )  ،شامل ًال
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ تيمور جاتين
عنوانه االمارات  ،امارة دبي  ،منطقة نخلية جميرا  ،كمبوند مملكة الشبا
،بناية ايه  ،205مكاني رقم 1895270508
المطلوب إعالنهما  -1كتير طيب م.د.م.س صفته :منفذ ضده
 -2جاد عرابي حداد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  65423درهم ) 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.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية الشيك رقم  1989587والمؤرخ بتاريخ 2022/02/23
المسحوب على بنك ابوظبي االول برقم الحساب  1811003371527015بمبلغ وقدره
( )350000ثالثمائة وخمسون الف درهم فقط الغير والمتبقي منه مبلغ بقيمة () 295548
درهم (مائتين وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وثمانية واربعون درهم فقط الغير )  .ومنع
المنفذ ضده المدعو  /سام سلطان  -الجنسية بريطانيا الرقم الموحد 784197453026391
من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة .و إتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ إجمالي مبلغ ( )301,063درهم،
( ثالثمائة وواحد الف وثالثه وستون درهم ).
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول عنوانه محله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات
القانونية الكائن بالشارقة  7الخان -القصباء -برج الهند ? مكتب 1110تليفون رقم
 065505677فاكس  - 065505778هاتف متحرك70502231224 :صندوق البريد 29210-
المطلوب إعالنه  -1سام سلطان صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ
به وقدره الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار
المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
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اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 1932 / 2022 / 13عمالي جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الثانية رقم 24
موضوع الدعوى المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها (  98525درهم)
الرسوم و المصاريف رقم الشكوي ( . ) MB221404197AE
المدعى نديم خان محمد فاروق خان عنوانه اإلمارات إمارة الشارقة ,منطقة
مويلح,شارع مويلح ,بناية ,3056الطابق ,شقة ,210بالقرب من بيبر فيكت
المطلوب إعالنه  -1باورهوم للتصميم و الخدمات الفنية ش.ذ.م.م صفته:
مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -11
 2022-04في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /نديم خان محمد فاروق خان
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ ( )91,724درهم (واحد
وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون درهما) وألزمت المدعى عليها
بالمناسب من المصروفات وأعفت المدعي من نصيبه منها .حكما بمثابة
الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر
هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد
آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1090 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ
وقدرة  23.316.26درهم (ثالثة وعشرون ألف وثالثمائة وستة عشر
درهم وستة وعشرون فلساً) درهم والرسوم والمصاريف
المدعى ار ايه ام ام للخدمات الفنية ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة
دبي-القوز الثالثة  -دبي-شارع تالل اإلمارات-مبنى مبنى صندوق دبي
للدعم المالي -شقة الطابق  - 2رقم  202ويمثله شوق محسن بدر الكثيري
المطلوب إعالنه  -1سيسلي للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-05-11بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 23.316.26درهم (ثالثة وعشرون ألف وثالثمائة وستة عشر درهم وستة
وعشرون فلساً) وبالرسوم والمصاريف .ولكم الحق في التظلم االمر او
استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة في المادة  66من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٥١٦
المنذر :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :هيثم عبدالفتاح ادريس همت
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧١٦٦درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0065772
ليكن معلوما للجميع بأن السيد  /احمد محمد احمد عبداهلل
االنصاري – إماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن
كامل حصته البالغة ( )%100في الرخصة (مجان للنظارات)
رخصة رقم ( )759578وذلك الى السيد /راجشري اشوكباي
سوني – هندي الجنسية ،
وعمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم
( )4لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء
المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن
لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية
الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  3745تاريخ 2022/05/20
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اعالن بالنشر رقم
 263 / 2022 / 18عقاري جزئي

إلى المدعى عليه  _1روفى توين تاورز ليمتد
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى محمد كبير مراد على
ويمثله سعد محمد علي سلمان المرزوقي
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبه بفسخ عقد بيع الوحدة العقاريه
رقم  804ايه مشروع روفي توين تاورز مدينة دبي الرياضيه وبإلزام
المدعى عليهما بان يردوا له مبلغ وقدره  825,550درهم « ثمانمائه
وخمسه وعشرون ألف وخمسمائه وخمسون درهم « والفائدة القانونية
بمقدار  %5من تاريخ االستحقاق في  2007/10/9الى السداد التام مع
تضمينها الرسوم والمصروفات واألتعاب وحددت لها جلسة يوم االثنين
الموافق  2022-05-23الساعة  09:00صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
& BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا
و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر

اسم المطورPANTHEON REAL ESTATE DEVELOPMENT :
اسم المشتريJONATHAN CHRISTIAN MICALLEF :
حيث أن المطور المذكور أفاد بأنكم قد تخلفتم عن سداد قسط/
أقساط مستحقة من ثمن الوحدة العقاريه رقم)/ ELYSEE II
 )121للمشروع ( )ELYSEE II by PANTHEONدبي.
وتنفيذا لمتطلبات القانون رقم  2008/13وتعديالته والئحته التنفيذية,
نخطركم بسدادالمبلغ المستحق عليكم خالل  30يوما من تاريخ
نشر هذا اإلخطار.
وفي حالة عدم اإللتزام بما ذكر أعاله خالل المدة المشار اليها,
فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة
 11من القانون المذكور.

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0065808

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر رقم MOJAU_2022_0065918

ليكن معلوما للجميع بأن السـيد /محمـد راشـد عالم شاهجهان
بنجالدش الجنسـية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصـته
البالغة ( )% 50وذلك الى السـيد /محمـد سـليم محمد عبدالكريم
هندي الجنسـية وذلك في الرخصة المهنية المسـماة ((شـمس
البوطينة لكي المالبس )) تأسست بإمـارة الشارقة بموجب مهنية
رقم ()613425
تم تغيير الشكل القانوني من شراكة أعمال مهنية بوكيل خدمات
الى مؤسسة فردية بوكيل خدمات
و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم ()4
لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن
للعلم و انه سـوف يتم التصـديق على اإلجراء المشـارإليه بعـد
أسـبوعين من تاريـخ هـذا اإلعالن فمن لـديه أي اعـتراض حيـال
ذلك إتباع اإلجراءات القانونية ،

یرجي العلم انه سیقوم الكاتب العدل بالتصدیق على تنازل عن
الرخصة بین االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه
من السید /قاسم عبدالكریم حسین الجنسیة :االمارات
الي السید /محمد راشد محمد القراعة النعیمي الجنسیة:االمارات
حیث ان الطرف االول یرغب فى البیع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  % 100عن المؤسسة الفردیة باالسم التجاري ( الرجاء لتجارة
االثاث المستعمل ) رخصة صادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة
بعجمان رقم  16122والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى
الطرف الثاني وعمالبنص المادة ( )14فقره ( )5من القانون االتحادي
رقم (( )4لسنة  )2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا االعالن للعلم وانه سوف یتم التصدیق على االجراء المشار
الیه بعد اسبوعین من تاریخ هذا االعالن فمن لدیه اي اعتراض
حیال ذلك علیه إتباع اإلجراءات القانونیة ،

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٤٨٦
المنذر :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :حسام الدين ميرغنى حامد محمد
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٩٤١٧درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2531 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/800تجاري
مصارف جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  751511.18درهم ،
شامالً للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ :بنك راس الخيمة الوطني ( ش.م.ع ) عنوانه  :إمارة دبي ديرة
بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ،606رقم مكاني
( ، )3143194981البريد الكتروني، hamid.alkhazraji@yahoo.com/تليفون
طالب التنفيذ ، 0526140363/فاكس042525273/

المطلوب إعالنه  -1 :سيد يوسف سيد محمد اعلم كمالي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكمـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكمـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  751511.18درهم الى طالب
التنفيذأو خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0065779
لیكن معلوما للجمیع بأن السید  /كوریان توماس توماس
كوریان  -هندي الجنسیة یرغب في البیع والتنازل عن كامل
حصته البالغة ( )%100وذلك الى السید  /ریجي ماتیوس
ماتیو كادافیل ماتیو  -هندي الجنسیة في الرخصة المسماه
 /برج ایفیل لنسخ الخرائط والرسومات  -رخصة رقم
( )734911الصادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة بالشارقة ،
و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم
( )4لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا اإلعالن للعلم و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء
المشار إلیه بعد أسبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه
أي اعتراض حیال ذلك علیه إتباع اإلجراءات القانونیة ،
الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات
دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة
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إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0065848

لیكن معلوما للجمیع بأن السید  /سعید محمد ابراهیم محمد
الزرعوني  -اماراتي الجنسیة یرغب في البیع والتنازل عن
كامل حصته البالغة () %100
وذلك الى السیدة  /رینو رام  -هندیة الجنسیة
في الرخصة المسماه  /البلد لكي المالبس  -رخصة رقم
( )564520الصادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة بالشارقة ،
تغییر الشكل القانوني من مؤسسة فردیة الى مؤسسة فردیة
بوكیل خدمات و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون
االتحادي رقم ( )4لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد
اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و انه سوف یتم التصدیق على
اإلجراء المشار إلیه بعد أسبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن
لدیه أي اعتراض حیال ذلك علیه إتباع اإلجراءات القانونیة ،

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

لیكن معلوما للجمیع بأن السید  /حمید حمد حمید صندل
ال علي –االمارات الجنسیة  ،یرغب في البیع والتنازل عن
كامل حصته ( )%100الى السید  /محمد رئیس كاردى بارامبیل
محمد على – الهند الجنسیة في الرخصة التجاریة المسماه
(مطعم العلم ) تأسست بإمـارة الشارقة بموجب رخصة رقم
( )218034الصادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة بالشارقة،
التعدیالت  :الیوجد
و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم
( )4لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا اإلعالن للعلم و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء
المشار إلیه بعد أسبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه
أي اعتراض حیال ذلك علیه مراجعة مكتب الكاتب العدل
المذكور إلتباع اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :طلب إستصدار أمر أداء بمبلغ و قدره  100,327.50مائة
ألف و ثالثمائة و سبعة و عشرون درهماً و خمسون فلساً و الفائدة القانونية
بواقع  % 12من تاريخ اإلستحقاق و حتي السداد التام
المدعي :الملكي للخدمات البحرية  ( -ذ.م.م )
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-القرهود  -ديره  -دبي -وتعلن على محلها
المختار مكتب وكيلها هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن
بـإمارة دبي  -ديرة  -القرهود  -بناية ليبرتي -الطابق ميزانين  - M4مك
المطلوب إعالنه -1 :روبيرتس كونستراكشن (ش.ذ.م.م) صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-03-17بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ و قدره
 100,327.50مائة ألف و ثالثمائة و سبعة و عشرون درهماً و خمسون
فلساً والفائدة القانونية بواقع  %5سنوياً من تاريخ االستحقاق وحتى السداد
التام والزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ  300درهم مقابل أتعاب المحاماة،
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة
بحسب األحوال وفق األحكام الواردة في المادة  66من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات المدنية.
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العدد  3745تاريخ 2022/05/20

مذكرة إعالن بالنشر (إستئناف) في االستئناف
رقم  - 905 / 2022 / 305استئناف تجاري

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم 85
موضوع الدعوى  :استئناف الحكم الصادر بالقضية رقم 2021/256
تجاري كلي  -دبي وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.
المستأنف :ايمان حجي صالح سلمان النساي
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-المركز التجاري األولى  -دبي-شارع
شارع الشيخ زايد-مبنى برج أسبن التجاري-شقة الطابق 14مكتب1401
المطلوب إعالنه  -1 :منصور إبراهيم صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن  :قد أستأنف /الحكم الصادر بالدعوى رقم 2021/256
تجاري كلي
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  2022-05-25الساعة 10:00
صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم
قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

المدعي :أنفار مظفروفيتش
المدعى عليهما /١ :ارموالن الشرق األوسط ش م ح  /٢تتيانا بيانتشينو
إلى المدعى عليهما في القضية المشار إليها أعاله .بناء على ما جاء بالحكم التمهيدي
الصادر عن محاكم دبي اإلبتدائية في القضية المشار إليها بعاليه إنتدبتنا إدارة
الخبراء العداد تقرير الخبرة المطلوب ،وبعد إستالمنا المهمة قد قررنا عقد إجتماع
الخبرة األول في يوم األربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٥في تمام الساعة  ١١صباحاً
عن ُبعد عن طريق تطبيق  Microsoft teamsالمرئي نظراً لالجراءات االحترازية
لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتعليمات الواردة من محاكم الدولة وعليه نرجو
شاكرين التواصل معنا وحضور االجتماع في الموعد المحدد.
لإلستعالم هاتف٠٥٦٤٧٣٤٢٦١ :
وعليه يرجى التكرم من األطراف المتقاضية أو وكيلهم القانوني حضور اإلجتماع
في الموعد المحدد وتقديم كل طرف مذكرة شارحة بموضوع الدعوى مرفقاً بها
المستندات المؤيدة بشكل واضح ومستقل لكل نقطة من نقاط المذكرة الشارحة
«من خالل فواصل  »Dividerلكل نقطة بمايؤيد إدعاءكم أمام الخبرة.

الخبير الحسابي المنتدب /د .عبد الكريم الزرعوني
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العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٨٦٢ / ٢٠٢٢ / ١٦تجاري جزئي

المنظورة في دائرة ادارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى :المطالبة بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره  ١٠٠٠٠درهم
والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية  ٪٩من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعى :الرحالة الجديدة لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه :االمارات ،امارة دبي ،هور العنز ،ديرة ،دبي ،مبنى مروان عبدالقادر
زين العابدين  ،١شقة محل رقم  ،٠٦رقم مكاني٣١٨٩٤٩٦٢٦٠ :
المطلوب إعالنه١ :ـ زهيب احمد خان ظفر احمد خان  -صفته :مدعى عليه
موضوع الدعوى :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعي
عليه بمبلغ وقدره  ١٠٠٠٠درهم والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية
 ٪٩من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
بال كفالة .وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٤الساعة
 ٩٫٠٠صباحا 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.

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم
الدعوى ٢٠٢٢/٩٩ :استئناف األحوال الشخصية

بناء على طلب مستأنف  /إبراهيم أحمد عبداهلل دالن الشحي
الجنسية /اإلمارات العربية المتحدة
الى مستأنف ضده /نجم النساء بيجم الجنسية  /الهند
فانت مكلف بالحضور امام محكمة استئناف األحوال الشخصية في
رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيا او بواسطة وكيل معتمد عنك في
الساعة  ١٠:٠٠من يوم األربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٥/٢٥لالجابة على
الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع ،وفي حالة تخلفك
عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة
ستباشر الدعوى غيابياً.

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر
رقم الدعوى ٢٠٢٢/٩٠ :مدني جزئي

بناء على طلب مدعي  /شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش م ع الجنسية
الى مدعى عليه  /آمنه احمد علي عبداهلل البلوشي الجنسية  /اإلمارات
العربية المتحدة
فانت مكلف بالحضور امام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيا او
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة  ٠٩:٠٠من يوم الخميس الموافق
 ٢٠٢٢/٥/٢٦لالجابة على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع،
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد
فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابياً.
طالباً :إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ  ٨٥٫٤١٠درهم «فقط
خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وعشرة درهم» مع التعويض عن العطل
بالسداد والعطل والضرر مبلغ ١٠٠٠٠-/درهم «فقط عشرة آالف درهم»
فضالً عن الفائدة التأخيرية بواقع  ٪٩من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
السداد التام فضالً عن إلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

اداري سعادة متعاملين
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فقدان جواز سفر
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فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم :تانفير حسين حكوم فقد جواز سفر باسم :كوكروت كاشينات
داد خان ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز :فوتاتا ،جنسيته :الهند ،ورقم الجواز:
 ،SB6892293فالرجاء على من يجده  ،8247320Tفالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية األولى رقم 23
موضوع الدعوى  :المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها ( 252500درهم) و
الرسوم و المصاريف المعجل بال كفاله  .رقم الشكوى )MB201965032AE(.
المدعي :سبايس وي ساتاليت سيستمس ذ م م
عنوانه  :امارة دبي  ،منطقة ديره ،القرهود  ،بناية خليفة النابودي  ،شارع
رقم  ، 2مكتب ميزانين  5/4 ،ملك الخدمات العقاريه  ،استدامة ، Bبالقرب
من مستودع كريستال للمياه المعدنية رقم مكاني 32595940 :
ويمثله عادل عبدالقادر حميد فاخر
المطلوب إعالنه  -1 :سهيل اصغر بوت محمد اصغر بوت صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -27
 2021-05في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /سبايس وي ساتاليت سيستمس
ذ م م بحكمت المحكمة بمثابة الحضورى:
بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مقداره  252500درهم (مائتي
وإثنين خمسون ألف وخمسمائة درهما) ,وألزمته بالمصروفات.
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٢٤٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٥٣تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم «»000002
والصادر عن /بنك االمارات االسالمي بقيمة «. »٦٠٠٠٠
طالب التنفيذ :طارق عبدالرحمن مبارك بالل
عنوانه :االمارات ،إمارة دبي ،الورقاء االولى ،ديرة ،فيال ٢٢
المطلوب إعالنه١ :ـ عتيق الرحمن خليل الرحمن -صفته :منفذ ضده
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ  --رسوم لخزينة المحكمة .وعليه
فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 3069 / 2020 / 13عمالي جزئي

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن اجتماع خبرة بالنشر
في القضية رقم  ٢٠٢٢/٩٧تجاري كلي

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 847 / 2022 / 460نزاع مدني

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
موضوع الدعوى  :المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره  8800درهم
و الرسوم و المصاريف و الفائدة  % 12من  2016/5/7وحتى السداد التام
المدعي :الهدف السريع لتجارة اإلطارات ش ذ م م عنوانه  :اإلمارات-
إمارة دبي-راس الخور الصناعيه الثالثه  -بر دبي  -دبي -شارع 14
من شارع المنامه  -مبنى سوق الخضار والفوا كه بالعوير-شقة ميناء
الجاف-مكتب رقم G2-G
المطلوب إعالنه  -1 :ابراهيم ياسين ابراهيم موسي صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي
عليـه بمبلغ وقدره  8800درهم و الرسوم و المصاريف و الفائدة % 12
من  2016/5/7وحتى السداد التام وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق
 2022-05-31الساعة  09:00صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات
أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام علي االقل.

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0065713

إجتماع خبرة

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 681 / 2022 / 60امر أداء

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٥٠١
المنذر :انفنتي لتأجير السيارات
ضد
المنذر اليه :ابراهيم علي ناصر الكوماني
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧١٨٥درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم
الدعوى ٢٠٢٢/١٠١ :استئناف األحوال الشخصية

بناء على طلب مستأنف  /عمر أحمد عبداهلل دالن الشحي
الجنسية /اإلمارات العربية المتحدة
الى مستأنف ضده /نجم النساء بيجم الجنسية  /الهند
فانت مكلف بالحضور امام محكمة استئناف األحوال الشخصية
في رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيا او بواسطة وكيل معتمد
عنك في الساعة  ١٠:٠٠من يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥
لالجابة على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع،
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت
المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابياً.
مدير دعوى

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

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور امام مكتب
إدارة الدعوى في االستئناف رقم ٢٠٢٢ / ٥٦٩

بناء على طلب المستأنف :سعيد محمد يوسف عبداهلل-
بصفته مالك ورشة المهر لصيانة السيارات مؤسسة فردية
المستأنف ضده :عبدالرحمن زياد رفعه -عراقي الجنسية
انت مكلف بالحضور امام مكتب ادارة الدعوى رقم «»٢
بمحكمة استئناف الشارقة ،شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات
وذلك في يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢/٠٥/٢٦في الدعوى
المرقمة اعاله -بوصفك مستأنف ضده.

إجتماع خبرة

مدير الدعوى

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن لحضور اجتماع خبرة في الدعوى رقم
 2022/492مستعجل الشارقة

إلى المدعى عليه /صالح سعيد سالم المسكري ،هذا إلعالمك
بأن المدعية /بيريفان أزاد عمر قد أقامت عليك الدعوى
أعاله و تم انتدابنا خبيراً فيها ،لذا يرجى حضوركم أو من
يمثلكم قانوناً الجتماع الخبرة المزمع عقده في مقر الخبير
المحاسبي مكتب معاذ محمد محاسبون قانونيون في 1507
برج اللؤلؤة دبي -ميدان بني ياس ،ديرة ،تلفون 042213941
أو عن طريق زووم حسب االتفاق ،لك خالل أسبوع من
تاريخ النشر ،و في حالة عدم الحضور سيتم إعداد التقرير
على ضوء المستندات المقدمة من المدعية.
الخبير المنتدب /معاذ محمد  -محاسب قانوني

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 725833

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة أبر ديك كونسبتس ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري )4033302
قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في
االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر
« »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 724103

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة الصائغ لآلليات م م ح (رقم السجل التجاري  )4010544قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 717136

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة سباركل تليكوم م م ح (رقم السجل التجاري  )4014621قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 724430

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة داثيني ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4026035قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم 726049 :

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ثري اكشن ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4026465قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 725671

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة ساسا إي ستورز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4033641قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 725981

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة زمرت الرافدين جي.تي ش م ح (رقم السجل التجاري  )4011100قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن وجينغ ماشينز م م ح
(رقم السجل التجاري  ,)٠٠٠٠٠٠٤٠٠٨٥٥٩ترغب بتغيير االسم المسجل
للشركة من وجينغ ماشينز م م ح الى انديس مينيغ ش.م.ح-ذ.م.م
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
خالل  14يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي :هاتف
رقم +97172041111
بريد الكترونيpublication@rakez.com :

إعالن

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728814

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ابو دهب انترناشونال تريدينغ ش م ح (رقم السجل التجاري
 )4011241قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة
في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر
« »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 726524

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 717000

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ساندستورم كونسولتينغ ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )4032921قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة
في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر
« »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728920

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة زاد إنترناشونال تريدرز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )4029964قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه
مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل
اربعة عشر « »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 724625

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة ذا جيت  ٣٦٩ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4029526قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728898

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728779

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن بيريو فيرتس العالمية لخدمات التفتيش فرع شركة
أجنبية الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل
وتصفية الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات
القانونية الكفيلة بتسوية  /بحماية مصالحهم خالل ١٥
يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن واياوت ميديا مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة
الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية
 /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن.

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة مانا ووتر إكويبمنت تريدينغ ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل
التجاري  )4029214قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل
اربعة عشر « »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة كونجو هولدينغ ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4031200قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :
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إعالن

إعالن

إعالن

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن زينو جينيرال تريدنج مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة
بتسوية  /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن ريمكو انداستريال شركة منطقة حرة الكائنة بالمنطقة
الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية
 /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن.

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن سناريا مؤسسـة منطقة حرة الكائنة بالمنطقة الحرة قد
تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه يمكن للدائنين
اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية  /بحماية
مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن جيرمن تك ميدل ايست مؤسسـة منطقة حرة الكائنة
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة
بتسوية  /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
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إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
بموجبه أن ديكوالين جروب مؤسسـة منطقـة حـــرة
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية
الكفيلة بتسوية  /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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انذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢ / ١ / ١٠٦٤٠٨
المنذر :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد
المنذر اليه :عدنان بن عبداهلل بن احمد الصالح
الموضوع
فإن المخطره بموجب هذا االخطار تنبه على المخطر
اليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٨٨٤٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
االنذار ،على ان يكون السداد خالل مدة اقصاها «»٥
أيام من تاريخ استالمكم لهذا االخطار واال فان المخطرة
سوف تضطر التخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن اوروك شركة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة الحرة
قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه يمكن
للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية /
بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3745تاريخ 2022/05/20

إعالن حكم في الدعوى

رقم  SHCFICIPOR2021 /0007420ـ تجاري جزئي

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن برايم سورس شركة منطقة حرة الكائنة بالمنطقة الحرة
قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه يمكن
للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية /
بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدانية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002426مدني «جزئي»

إلى المدعى عليه١ :ـ شيجو مانيثرايل سليمينت ،الجنسية :هندي
العنوان :العنوان الحالي امارة دبي المنطقة جبل علي ،هاتف المنزل:
 ٠٦٥١٦٤٤٤٤الهاتف المتحرك٠٥٦١٦٤٤٤٤٠ :
بالدعوى المشار اليها اعاله المرفوعة من :المدعي :بنك دبي التجاري
ش.م.ع ،نبلغك انه قد صدر ضدك الحكم المبين ادناه ولك الحق في
االستئناف على هذا الحكم امام محكمة الشارقة االتحادية ،المحكمة
االبتدائية المدنية خالل مدة  ٣٠يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ
تبلغك بهذا االعالن.
الحكم
قررت المحكمة :الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا قدره ١٦١٢٣٦٫٧٨
درهم «مائة وواحد وستين الفا ومائتين وستة وثالثين درهما وثمانية
وسبعين فلسا» والزامه بفائدة بواقع  ٪٥سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى السداد التام على اال تزيد على اصل المبلغ المقضي به،
مع الزامه بمصروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

إلى المدعى عليه :راتيش ساروجيني رافيندران اودامباال مجهول محل اإلقامة :
إلى المدعى عليه الثاني :راتيش تايال فيدو كريشنان
إلى المدعى عليه الثالث :بدينهارى شاالكارا رزاق
بناء على طلب المدعية :الكاموي اليت لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالبكم بـ - :تحويل المخالفات المرورية التي
ارتكبها المدعى عليهم باجمالي مبلغ وقدره  ٦٣٨٠٠درهم بالتضامن والتضامم فيما
بينهما ومايترتب عليها من اثار من الملف المروري الخاص بالمدعية رقم ٥٠١٥٢٦٤٠
الى الملف المروري الخاص بالمدعى عليهم حتى تتمكن المدعية من انهاء معامالتها
االخرى بإدارة المرور  - ،الزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهما بدفع
الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة - ،إعالن المدعى عليهم بالجلسة والئحة االدعاء،
 شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقاً الحكام المادة  ٢٢٩الفقرة « »٥من قانون اإلجراءاتالمدنية .أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٥/٢٤أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم
 »٢شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر
في الدعوى المذكور رقمها أعاله  -بوصفك مدعى عليه.
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المحكمة االبتدائية المدنية

مكتب الخدمات القضائية

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن بجاج هيربالز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة
الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية
 /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إعـالن مدعـى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / SHCFICIREA2022/ 0002855مدني (جزئي)

المدعي عليه :يحي عارف يوسف القصاب الشرفاء
مجهول محل اإلقامة :
بناء على طلب المدعية :حورس لتأجير السيارات
قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالبكم ب:
 الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره  9,888درهم(تسعة آالف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهما).
 إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/05/30أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم  )2شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد،وتقديم
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة
التزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور
رقمها أعاله–بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 224 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى دعوى تصريح ببيع عقار مرهون رهناً تأمينياً من المدعى عليها لصالح
المصرف المدعي
طالب التنفيذ مصرف أبوظبي اإلسالمي عنوانه إمارة ابوظبي ? شارع النجده ? بناية المسعود
للسيارات ? الطابق الثاني كامل ? هاتف رقم  06/5198252فاكس  04/4173687ص.ب.
( )128800دبي ،ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالش
ويمثله عباس مهدي السيد خلف الطاهري
المطلوب إعالنه سفيتالنا ابو اوسف عنوانه :إمارة دبي? منطقة ند حصة? واحة دبي السليكون
? مبنى رقم ( ? )1بناية قصر قرطبة (قرطبة باالس) ? الطابق الرابع? الشقة رقم()411
? رقم األرض ( ? )1116مكاني رقم - )3646777920( :هاتف متحرك?0509334645:
ص cardnis76@gmail.com - 0509334645 -

موضوع اإلعالن  :أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٥-٢٥الساعة  0٥:00:00م
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل 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 خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
حق منفعة ينتهي ( 2013/12/12الى  )2112/12/12المنطقة:ند حصة-رقم االرض-1116:
رقم المبنى-1اسم المبنى:قصر قرطبة-الطابق-4:رقم العقار-411:المساحة 78.69:متر
مربع يباع العلى عطاء-التقييم  474,221.04درهم
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

وزارة االقتصاد
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إعالن شطب قيد
إنذار عدلي رقم المحرر «»٢٠٢٢/١/١١١٥٩٢
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة فيه بي اتش
رقم
هوية
المنذر  /عبدالخالق عبدالعزيز  -الجنسية:
باكستان ،- ٣٤شقةبطاقةرقم  - ٤الهاتف شي فاليو هومز برايفيت ليمتد مكتب تمثيل عقاري
« »٧٨٤١٩٦٩٤٧٤٣٦٩٥٠العنوان  :دبي  -ابوهيل  -بناية
 ٠٥٠٧٥٤٣٥٢٥ /بصفته :المستاجر بريد الكتروني « blue.dolphin59@yahoo.com :الجنسية :الهند» قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع
ضد المنذر إليه  /عبداهلل احمد عبداهلل انوهي الجنسية :اإلمارات  -هوية
رقم الشركة في إمارة دبي «العنوان :المركز التجاري االول-
« »٧٨٤١٩٣١٢٠٤٠٧٠٩٨بصفته :المالك العنوان  -/دبي  -منطقة المزهر األولى
 شارع رقم  A - ١٢فيال رقم  ٩٥هاتف رقم  ٩٧١٥٠٦٣٣٥٢٢١ :بريد الكتروني :بردبي -مكتب رقم  E3001ملك مركز بي اي اي لالعمال،tena@eim.ae zuhairanwahi@gmail.com
قيمة التامين المودعة لدى المالك بمبلغ ص.ب »114660 :والمقيدة تحت رقم « »4467في سجل
الموضوع  /االنذار القانوني بضرورة ارجاع
وقدره  ٥٠٫٠٠٠درهم نتيجة انتهاء العالقة االيجارية بين الطرفين بتاريخ  ٢٠١٩/٠٤/٣٠الشركات األجنبية في الوزارة.
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد وارجاع مبلغ التامين المودع لديه عند بداية
الطرفين وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة 2015
التعاقد مبلغ وقدره  ٥٠٫٠٠٠درهم نتيجة انتهاء العالقة االيجارية بين
وتسليم الماجور الى المالك بتاريخ  ٢٠١٩/٠٤/٣٠وتأجير العقار الى مستاجر
آخر في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري
بتاريخ  ٢٠١٩/٠٩/٠١بموجب عقد اإليجار رقم « »0220190908001182وذلك عن
«فيال بيت عربي ملك عبداهلل انوهي  -منطقة الوحيدة  -كائنة على األرض ،رقم رقم « »377لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات
- ١٣٢ / ١٠٢٧رقم مكاني  - ٣٢١٩٦٩٨١٢٧وذلك في خالل مدة أقصاها  ٥ايام
القانونية الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج
من تاريخ استالمه االنذار العدلي واال سيقوم المنذر باتخاذ االجراءات
لتحصيل المبلغ المطلوب.
والمناطق الحرة بالدولة.
لذلك  ،ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد وارجاع مبلغ التامين المودع
لديه يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا
عند بداية التعاقد مبلغ وقدره  ٥٠٫٠٠٠درهم نتيجة انتهاء العالقة االيجارية بين
الطرفين وتسليم الماجور الى المالك بتاريخ  ٢٠١٩/٠٤/٣٠وتأجير العقار الى مستاجر باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ
آخر بتاريخ  ٢٠١٩/٠٩/٠١بموجب عقد اإليجار رقم « »0220190908001182وذلك
األرض ،النشر على العنوان التالي:
عن «فيال بيت عربي ملك عبداهلل انوهي  -منطقة الوحيدة  -كائنة على
رقم - ١٣٢ / ١٠٢٧رقم مكاني  - ٣٢١٩٦٩٨١٢٧وذلك في خالل مدة أقصاها  ٥ايام
وزارة االقتصاد
من تاريخ استالمه االنذار العدلي واال سيقوم المنذر باتخاذ االجراءات القانونية
إدارة التسجيل التجاري
لتحصيل المبلغ المطلوب.
المنذر /عبدالخالق عبدالعزيز
ص.ب 3625 :دبي
الكاتب العدل
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أمريكا تعيد فتح سفارتها في كييف بعد إغالق لـ 3أشهر عشية زيارة بايدن لكوريا الجنوبية
أعــادت الواليــات المتحــدة فتــح ســفارتها في
كييــف أمــس بعدمــا أغلقتهــا لمــدة ثالثــة أشــهر
بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا ،وفــق مــا أعلنــت
وزارة الخارجية.
وقــال وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن فــي
بيــان «نقف بــكل اعتزاز إلى جانــب األوكرانيين
ونواصــل دعمهــم حكومــة وشــعبا فــي وقــت
يدافعــون عــن بلدهــم”.
وفــي وقــت متأخــر مــن ليــل األربعــاء صــادق
مجلــس الشــيوخ األميركي باإلجمــاع على تعيين
الدبلوماســية بريدجــت برينــك ســفيرة للواليــات
المتحــدة فــي أوكرانيا.
ّ
ولم يكن للواليات المتحدة سفير في أوكرانيا
منــذ  2019عندمــا أقــال الرئيــس الســابق دونالد
ترامــب الســفيرة مــاري يوفانوفيتــش مــن هــذا
المنصب.
وأصبحت يوفانوفيتش الحقاً شــاهدة رئيســية
في أول محاكمة أجراها الكونغرس لعزل ترامب
بســبب دوافع قراره تعليق المساعدة العسكرية

ألوكرانيا.
وفــي تغريــدة علــى تويتــر قــال رئيــس لجنــة
الشــؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ،السناتور
بــوب مينينديــز إنّــه «فخــور بقيــادة المصادقــة
الســريعة لمجلــس الشــيوخ» علــى تعييــن
يوفانوفيتــش ســفيرة فــي كييــف ،وهــو منصــب
رشــحها إليــه الرئيــس جــو بايــدن قبــل بضعــة
ّ
أســابيع فقــط.
وأغلقــت الواليــات المتحــدة ســفارتها فــي
كييــف فــي  14فبرايــر ،قبــل عشــرة أيــام مــن
دخــول القــوات الروســية عبــر الحــدود.
وواصــل الدبلوماســيون األميركيــون توفيــر
الخدمــات مــن مدينــة لفيــف (غــرب) ،بينمــا
اضطــروا أحيانــا للمبيــت فــي بولنــدا المجــاورة
نتيجــة مخــاوف أمنيــة.
وقــال بلينكــن «في وقت نقــوم بهذه الخطوة
التاريخية ،اتخذنا إجراءات إضافية لتعزيز سالمة
زمالئنــا العائديــن إلــى كييــف وعززنــا إجراءاتنــا
وبروتوكوالتنا األمنية”.أ.ف.ب

وفد أميركي يبحث مع فاعلين سياسيين األزمة السودانية
اســتمع وفــد أميركــي يــزور الســودان حاليــا
إلــى وجهــات نظــر قــوى سياســية مختلفة بشــأن
حــل األزمــة السياســية وتعقيداتهــا.
وعقــد الوفــد برئاســة المستشــارة بمكتــب
المبعوث األميركي الخاص ،كيمي ياي ،اجتماعات
مــع الفصائــل المســلحة ،الموقعــة علــى اتفــاق
«جوبــا» والمؤيــدة للعســكريين ،وحــزب األمــة
القومــي ،الــذي يقــوده مبــارك المهــدي ،ومــن
المقــرر أن يلتقــي أيضــا قــادة الجيــش وتحالــف
المعارضــة “قــوى الحريــة والتغييــر المجلــس
المركــزي””.
ودعــا مبــارك المهــدي في بيــان صحافي أمس
إلــى أهميــة ضــرورة تحريــر المرحلــة االنتقاليــة
من الصراع على الســلطة ،واإلســراع في تشــكيل
حكومــة تتكــون مــن تكنوقــراط يتمتــع بالخبرة،
لتتولى الســلطة التنفيذية والتشــريعية ،في إطار
برنامــج مختصر ،وتقــود البالد إلــى االنتخابات.
كمــا طالــب بإعــادة المســاعدات الماليــة
واإلنســانية للفئــات الهشــة ،التــي تدفــع فاتــورة
اإلصالح االقتصادي المتفق عليه مع المؤسســات
الدوليــة ،مشــددا علــى أهميــة فك حظــر تمويل
القطــاع الخــاص مــن وكالــة التمويــل الدوليــة،
التابعــة للبنــك الدولــي بهــدف تخفيــف األعبــاء
علــى الشــعب الســوداني.
ومــن جانبهــا ،أكــدت (قــوى الحريــة والتغيير

الوفــاق الوطنــي) حرصهــا علــى الحــوار غيــر
المشــروط ،وجاهزيتهــا للجلــوس مــع جميــع
األطــراف.
وقــدم المتحــدث باســم المجموعــة ،محمــد
زكريــا فــرج ،للوفــد األميركي شــرحا عــن عملية
تنفيــذ الســام وتطوراتهــا في مســار تنفيــذ بنود
الترتيبــات األمنيــة ،باإلضافة إلــى التحديات التي
تعتــرض تنفيــذ االتفــاق ،بمــا فــي ذلــك ضعــف
الدعــم الدولي .موضحا بحســب وكالة الســودان
لألنباء رؤية قوى الميثاق الوطني للحل السياسي
والتوافــق السياســي ،تتضمن كيفيــة الدخول في
الحــوار ،وتحديد األطراف المشــاركة فيه .مؤكدا
حــرص قــوى الحريــة والتغييــر علــى الحــوار غير
المشــروط ،واســتعدادها للجلــوس مــع جميــع
األطراف.
فــي ســياق ذلــك ،أشــار زكريــا إلــى أن قــوى
الحريــة والتغيير ســلمت اآلليــة الثالثية ،المكونة
مــن االتحــاد األفريقــي ومنظمــة اإليقــاد رؤيــة
مكتوبــة ،شــملت عــددا مــن المالحظــات .مبرزا
أن األطــراف التــي ترفــض الجلــوس للحوار يجب
أن يكــون للمجتمــع الدولــي والمســهلين موقف
حيالهــا ،بســبب دورهــا الســلبي الــذي يحــول
دون اســتكمال االنتقــال الديمقراطــي ،ويســهم
بشــكل مباشــر فــي اختنــاق الوضــع االقتصــادي
واســتفحال األوضــاع األمنيــة.وكاالت
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سيؤل تؤكد إنهاء بيونغ يانغ لتحضيرات التجربة النووية

أنهــت كوريــا الشــمالية التحضيــرات لتجربــة
نوويــة وهــي تنتظــر الوقــت المناســب إلجرائهــا،
علــى مــا قــال نائــب كــوري جنوبــي نقــا عــن
معلومــات مــن وكالــة التجســس فــي ســيول.
ورغــم موجة اإلصابــات األخيرة بكوفيد 19-في
كوريا الشمالية «انجزت التحضيرات إلجراء تجربة
نوويــة وهــم ينتظــرون فقــط الوقــت المناســب»
لتنفيذهــا كمــا اوضــح النائــب هــا تاي-كونــغ
للصحافــة عشــية زيــارة الرئيــس األميركــي جــو
بايــدن لكوريــا الجنوبيــة.
وتظهــر صــور ملتقطــة بواســطة األقمــار
االصطناعيــة أن كوريــا الشــمالية تســتعد إلجــراء
تجربــة نوويــة ،وتحــذر الواليــات المتحــدة وكوريا
الجنوبيــة منــذ أســابيع مــن إمــكان إجــراء االختبار
فــي أي وقــت.
ويصــل بايــدن إلــى ســيول اليــوم الجمعــة فــي
إطــار أول رحلــة لــه إلى آســيا منذ توليه الرئاســة.
وقــال مستشــار األمــن القومــي األميركــي جايك
ســاليفان األربعــاء «معلوماتنــا تعكــس احتمــاال
حقيقيــا» إلجــراء تجربــة صاروخيــة نوويــة أو
تجربــة ســاح نــووي تزامنــا مــع زيارة جــو بايدن.
وأعلنــت كوريــا الشــمالية األســبوع الماضــي
أولــى اإلصابــات بكوفيــد ،19-وهــي اآلن تبلغ عن
تســجيل مئات اآلالف مــن حاالت «الحمى» يوميا.
ويعتقــد خبــراء أن تجربــة نوويــة قــد تســاعد
فــي صــرف انتبــاه العامــة عــن الوبــاء.
وفــي الســياق ،يقــول محللــون إن أي اختبــار
كبيــر لألســلحة تجريــه كوريا الشــمالية خالل األيام
الخمســة المقبلــة قــد يلقــي بظاللــه علــى زيــارة
الرئيــس األميركــي جــو بايــدن لكوريــا الجنوبيــة
واليابــان التــي تهــدف لتدعيــم الحلفاء اآلســيويين.
ومــن المقــرر أن يســافر بايــدن إلــى كوريــا
الجنوبيــة واليابــان في الفترة من  20إلى  24مايو.
ورغــم تعهــد إدارة بايــدن بكســر الجمــود فــي
محادثات نزع الســاح النووي مع كوريا الشــمالية
حــرز أي تقــدم منــذ
باتبــاع نهــج عملــي ،لــم ُي َ
تولــى الرئيــس األميركــي منصبــه فــي أوائــل عــام
 .2021بــل واســتأنف كيــم جونــغ أون اختبــار

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز
التعاون العسكري
بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،أمس ،مع كبير
مستشاري الدفاع بالشرق األوسط وشمال إفريقيا
بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الفريق طيار
مارتن سامبسون ،والوفد المرافق له ،سبل تعزيز
العالقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة
في المجال العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.
وأشاد الشيخ خليفة  -وفقا لوكالة األنباء البحرينية
(بنا)  -بعمق عالقات الصداقة التاريخية المتميزة التي
تربط البحرين والمملكة المتحدة.وكاالت

واشنطن تطالب «الصحة العالمية»
بدعوة تايوان لحضور جمعيتها العامة

مخيم للنازحين في الكاميرون
أجبــرت النزاعات والكوارث الطبيعية ماليين
األشــخاص علــى النــزوح داخــل بلدانهــم العــام
الماضــي مــا رفــع العــدد اإلجمالــي للنازحيــن
إلــى مســتوى قياســي وفقــا لدراســة أصدرتهــا
منظمتــان غيــر حكوميتــان أمــس الخميــس.
وبلــغ عــدد النازحيــن داخليــا  59,1مليونــا
عــام  2021نصفهــم تقريبــا دون ســن الثامنــة
عشــرة وفقــا لمركــز رصــد النــزوح الداخلــي
( )IDMCوالمجلس النروجي لالجئين (.)NRC
ويســتمر هذا العدد الذي ال يشــمل الالجئين
خــارج بلدانهــم األصليــة ،في االرتفــاع ويفترض
أن يبلغ مســتوى قياســيا في العام  2022بســبب
الحــرب فــي أوكرانيا فــي  24فبراير.
وهــذه المــرة الثانيــة التــي يبلــغ فيهــا عــدد
النازحيــن داخليــا مســتوى قياســيا فــي عشــر
ســنوات ،بعــد العــام  2020الــذي شــهد عــددا
قياســيا مــن عمليــات النــزوح بســبب سلســلة
مــن الكــوارث الطبيعيــة.
وقالــت ألكســندرا بيــاك مديــرة مركــز رصد
النــزوح الداخلــي خــال مؤتمــر صحافــي إن
«العــام  2022ســيكون قاتمــا» خصوصــا مــع
الحــرب فــي أوكرانيــا.
مــن جانبــه ،أشــار األميــن العــام للمجلــس
النروجــي لالجئيــن يــان إيغالنــد إلــى أن الوضع
فــي العالــم «لــم يكــن بهــذا الســوء مــن قبــل»

وكاالت
مؤكــدا أن «العالــم ينهــار”.
وأوضــح «الوضــع اليــوم أســوأ بكثيــر ممــا
توحــي بــه هــذه األرقــام .نحــن نحتــاج إلــى
يغيــر قــادة العالــم طريقــة تفكيرهــم مــن
أن ّ
أجــل تجنــب الصراعــات وتســويتها إلنهــاء هــذا
االرتفــاع الحــاد فــي المعانــاة اإلنســانية”.
العام الماضي ،كانت إفريقيا جنوب الصحراء
الكبــرى المنطقــة التــي ســجلت أكبــر عــدد مــن
حــاالت النــزوح الداخلي (العديد من األشــخاص
تنقلــوا مــرات عــدة) شــملت أكثــر مــن خمســة
مالييــن شــخص فــي إثيوبيا وحدهــا ،وهي دولة
تعانــي جفافــا خطرا وحيــث اندلع صــراع نهاية
العــام  2020فــي إقليــم تيغــراي .وهــذا أعلــى
ـجل فــي بلــد واحد.
رقــم يسـ ّ
ســجلت أعــداد قياســية العــام
كذلــك
ّ
الماضــي فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية
وأفغانســتان .وفــي بورمــا حيــث ســيطر الجيش
علــى الســلطة بعــد انقــاب فــي فبرايــر ،2021
وصــل عدد النازحين أيضا إلى مســتوى قياســي.
في المقابل ،ســجلت منطقة الشــرق األوسط
وشــمال إفريقيــا أدنــى مســتويات نــزوح منــذ
عشــر ســنوات ،مــع تراجــع الصراعــات فــي
ســوريا وليبيــا والعــراق بعــض الشــيء ،لكــن
العــدد اإلجمالــي للنازحيــن فــي المنطقــة مــا
زال مرتفعــا.أ.ف.ب

تونس« :هيئة االنتخابات» تطالب بتنقيح القانون قبل االستفتاء
دعــا فــاروق بوعســكر ،رئيــس «الهيئــة العليا
المســتقلة لالنتخابــات» فــي تونــس ،إلــى تنقيــح
القانــون االنتخابــي قبــل موعــد إجــراء االســتفتاء
الشــعبي؛ المقــرر فــي  25يوليــو المقبــل ،وذلــك
بهدف السماح للهيئة بتسجيل الناخبين من ُبعد،
وطالــب باعتماد التســجيل الحضــوري ومن ُبعد.
وخــال االجتمــاع الثانــي ،الــذي عقدتــه هيئة
االنتخابــات أمــس ،ناشــد بوعســكر أعضــاء الهيئة
عــدم تكــرار أخطــاء أعضــاء الهيئــات الســابقة،
وأبرزهــا التدخــل في الملفات والعمــل اإلداري،
كما دعا إلى تدخل تشــريعي لفض إشكالية ملف
الصفقــات المبرمــة بيــن الهيئة وبقيــة األطراف،
مذكــراً بــأن أهــم مــا جاء في المرســوم الرئاســي
المنقــح لقانــون هيئــة االنتخابــات الفصــل بصفة
نهائيــة وواضحــة بين عمل المجلس ،الذي يتولى
اإلشــراف علــى المســارات االنتخابيــة ،والعمــل
اإلداري الموكــول برئيس الهيئة ،بمســاعدة مدير
تنفيذي يتولى التصرف اإلداري والمالي ويتحمل
مســؤولية قراراته .كمــا أكد على ضرورة االلتزام
بواجــب تحفــظ أعضــاء مجلــس الهيئــة وجهازها
اإلداري لضمــان نزاهة االســتفتاء المرتقب؛ على
حــد قوله.
وبشــأن المقترحــات األربعــة التــي قدمتهــا
الهيئــة االنتخابيــة إلــى الرئيــس قيــس ســعيد

الختيــار أفضلهــا ،أوضــح بوعســكر أن مجلــس
الهيئــة لــم يصــادق علــى أيــة روزنامــة انتخابيــة
تتعلــق باالســتفتاء المرتقــب ،وأنــه لــم ينطلــق
بعــد فــي الحملــة المكثفــة لتســجيل الناخبيــن،
مؤكــداً أن المصادقــة علــى الرزنامــة االنتخابيــة
ســيتبعها قــرار ترتيبــي يصــدر بالرائــد الرســمي
للجمهوريــة ،يتضمــن آجــاالً ثابتة ومحــددة؛ من
ضمنهــا فتــرة التســجيل ،وهــو مــا لــم يحــدث
بعــد ،حســب قولــه.
وحــول مــا يتعلــق بتحديــد مــدة التســجيل
فــي أســبوع واحــد فقــط ،ومحاولــة اســتهداف
 70ألــف ناخــب جديــد ،قــال بوعســكر إن ذلــك
يبقــى ضمــن الفرضيــات مــا لــم تصــادق الهيئــة
علــى روزنامــة نهائيــة ،وأكــد أن الهيئــة تســعى
إلــى تســجيل أكبــر عــدد مــن الناخبيــن الجــدد.
وكانــت الهيئــة المكونة مــن  7أعضاء (كانوا 9
فــي الهيئــة المنحلــة) قــد بدأت أشــغالها رســمياً
بإنجــاز بعــض األعمــال التحضيريــة فــي إطــار
االســتعدادات إلجــراء االســتفتاء الــذي اقترحــه
الرئيس سعيد والمتعلق بالنظام السياسي واألزمة
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي تونــس ،ومــن بين
تلــك التحضيــرات إصدار بالغــات الخيار موظفي
التســجيل وبعض األعــوان المؤقتين فــي الهيئات
الفرعيــة لالنتخابات.وكاالت

الصحة
مجدداً ّ
طالبت الواليات المتّحدة أمس ّ
منظمة ّ
العامة السنوية
العالمية بـ»دعوة» تايوان لحضور جمعيتها ّ
بصفة مراقب لالستفادة من «خبرة» الجزيرة في مكافحة
بشدة الصين.
كوفيد ،19-في موقف تعارضه ّ
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في بيان
الصحة العالمية إلى دعوة تايوان
بقوة منظمة ّ
«ندعو ّ
للمشاركة بصفة مراقب والمساهمة بخبرتها خالل المناقشات
الرامية إليجاد حلول في الدورة الخامسة والسبعين لجمعية
الصحة العالمية ...هيئة صنع القرار» في الوكالة األممية
والتي تنطلق اجتماعاتها في نهاية هذا األسبوع.
الصحية غير
وأضاف الوزير األميركي ّ
أن «التهديدات ّ
المسبوقة التي نواجهها حالياً تتطلّب تعاوناً دولياً وثيقاً»،
و»دعوة تايوان ستؤ ّكد التزام منظمة الصحة العالمية اتّباع
أن «الفيروسات ال تحترم
وشدد بلينكن على ّ
نهج شامل”ّ .
الحدود» بين الدول.
تنفك الواليات المتّحدة تشيد بالطريقة التي تعاملت
وال ّ
بها تايوان مع كوفيد.19-
والواليات المتحدة ،على غرار غالبية دول العالم ،ال
تعترف رسمياً بتايوان ،لكنها تدعم بقوة الجزيرة ونظامها
السياسي .ومنذ سنوات ،بداية في عهد الرئيس الجمهوري
السابق دونالد ترامب ومن ثم في عهد الرئيس الديموقراطي
المتحدة بإعادة صفة
الحالي جو بايدن ،تطالب الواليات ّ
«المراقب» إلى تايوان في منظمة الصحة العالمية.
وقال بلينكن في بيانه «سنواصل دعم عضوية تايوان في
المنظمات الدولية التي ال تتطلب عضويتها وضع الدولة،
وتشجيع المشاركة الهادفة لتايوان في المنظمات التي ال
تستطيع أن تكون عضواً فيها”.أ.ف.ب

جانب من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية
¢
¢

اﻗﺘﺼﺎد

وكاالت

واشنطن وسيؤل تحذران من مخاطر تجارب بيونغ يانغ
أمريكا تتعهد بكسر الجمود في محادثاتها مع كوريا الشمالية

أكبــر صواريخــه.
وقــال مســؤولون أميركيون وكوريــون جنوبيون
إن بيونــغ يانــغ تســتعد علــى مــا يبــدو الختبــار
صــاروخ باليســتي عابــر للقــارات ،رغــم المعركــة
تفــش
التــي تخوضهــا كوريــا الشــمالية مــع أول
ٍ
تعتــرف بــه لـ«كوفيــد .»19 -
واســتأنفت بيونغ يانغ عمليات إطالق الصواريخ
الباليســتية العابــرة للقــارات هــذا العــام ،لكنهــا
لــم تختبــر قنبلــة نوويــة منــذ عــام .2017
وعلــى صعيــ ٍد متصــل ،عــرض رئيــس كوريــا
الجنوبية يون ســوك يول مســاعدة كوريا الشــمالية
فــي أزمــة «كوفيــد  .»19 -ويتوقــع المحللــون أن
يؤيــد بايــدن هــذا الجهــد وإن كانــت إدارتــه قــد

قالــت إنهــا ليــس لديهــا خطــط إلرســال لقاحــات
مباشــرة إلــى كوريــا الشــمالية .ورفضــت بيونــغ
يانــغ مســاعدة مــن مبــادرة اللقاحــات العالميــة.
وقــال البيــت األبيــض أيضـاً إن بايــدن لــن يــزور
المنطقــة المنزوعــة الســاح شــديدة التحصين التي
تفصــل بيــن الكوريتيــن ،فــي تغيير لخطط األســبوع
الماضــي عندمــا كانــت هــذه الرحلــة قيد الدراســة.
ويتمســك بايــدن بسياســة إبقــاء البــاب مفتوحـاً
أمــام الدبلوماســية مــع كوريــا الشــمالية ،بينمــا
يرفــض الفكــرة التــي تفضلهــا الصيــن وروســيا
وهــي عــرض تخفيــف العقوبــات عــن بيونــغ يانــغ
قبــل أن تتخــذ خطــوات لتفكيــك برنامــج أســلحتها
النوويــة.أ.ف.ب

بايدن ينشئ جسراً جوياً لح ّل أزمة نقص حليب األطفال في أمريكا
أن الرئيــس جــو
أعلــن البيــت األبيــض أمــس ّ
ـوي واللجــوء لقانون
قرر إنشــاء جســر جـ ّ
بايــدن ّ
يعــود إلــى حقبــة الحــرب البــاردة ،فــي محاولة
ـل أزمــة نقــص حليــب األطفــال التــي
منــه لحـ ّ
تعانــي منهــا حاليـاً الواليــات المتحــدة.
إن وزارة
وقالــت الرئاســة األميركية في بيان ّ
الدفاع «ستســتخدم عقودها مع شركات طيران
تجاريــة ،كمــا فعلــت خــال األشــهر األولــى من
جائحــة كوفيــد ،لنقــل منتجــات مــن مصانــع
فــي الخــارج» بمــا ّيتفــق مــع معاييــر الســامة
األميركية.
أن هذا الجســر الجــوي الذي أطلق
وأضافــت ّ
عليــه اســم «عمليــة طيــران حليــب األطفــال»
ســيتيح «تســريع اســتيراد حليــب األطفــال
لمصنعــي هذا المنتج
ـيقدم دعماً ّ
وتوزيعــه» وسـ ّ
األساســي «الذيــن يواصلــون زيــادة إنتاجهــم”.
أن بايــدن
وأوضــح البيــت األبيــض فــي بيانــه ّ
ـرر أيضاً االســتعانة بـ»قانــون اإلنتاج الدفاعي»
قـ ّ
ُ
ـ
ق
أ
ـذي
الـ
ـر فــي حقبــة الحــرب البــاردة ،مشــيراً
ّ
أن اإلدارة ســتطلب بموجــب هــذا القانون
إلــى ّ

المكونــات الالزمــة إلنتــاج حليــب
مــن منتجــي
ّ
األطفــال إيــاء األولويــة فــي تســليم الطلبيــات
ـادة.
إلــى الشــركات
ّ
المصنعــة لهــذه المـ ّ
أن «الطلب من الشــركات
ولفــت البيــان إلى ّ
ترتيــب أولوياتهــا وتخصيــص (مواردهــا) إلنتــاج
ـهل
المكونــات الرئيســية لحليــب األطفــال سيسـ ّ
ّ
ـرع سالســل التوريد”.
زيــادة اإلنتــاج ويسـ ّ
وتشــهد الواليــات المتحــدة نقصـاً نــادراً فــي
حليــب األطفــال ،فــي أزمــة تثيــر قلــق مالييــن
واألمهــات فــي ســائر أنحــاء البــاد.
اآلبــاء ّ
واندلعــت هــذه األزمة بســبب مشــكالت في
التوريــد ونقــص فــي اليــد العاملــة جــراء جائحة
لكنهــا مــا لبثــت أن تفاقمــت فــي
كوفيــدّ ،19-
فبرايــر عقــب إغــاق مصنــع تابــع لمجموعــة
«أبوت» في ميشــيغن وســحب منتجات للشركة
بســبب االشتباه بتسـ ّـببها بوفاة طفلين رضيعين.
وأصبحــت هــذه األزمــة مصــدر صــداع
سياســي إلدارة الرئيــس الديموقراطــي التــي
التحــرك
تأخرهــا فــي
أخــذ عليهــا منتقدوهــا ّ
ّ
لحــل المشــكلة.أ.ف.ب
ّ

مصرع  50بسبب األمطار الغزيرة في كولومبيا
لقــى مــا ال يقــل عــن  50شــخص مصرعهم في
الشــهرين الماضييــن في كولومبيــا نتيجة لألمطار
التــي تســببت فــي تضــرر  20390أســرة ،خاصــة
فــي األماكن كونديناماركا ونورت دي ســانتاندير
وأنتيوكيــا وكاوكا وهويــا وتوليمــا وســانتاندير،
وفقــا لصحيفة «ال انويبســيون”.
وأشــارت الوحــدة الوطنيــة إلدارة مخاطــر
الكــوارث فــي كولومبيــا  ، UNGRDإلــى أنــه
فــى الفتــرة بيــن  16مــارس و 16مايــو  ،لقى 50
كولومبيــا مصرعهــم وأصيــب  50آخريــن ومازال
 9فــي عــداد المفقوديــن ،وأكثــر مــن  20الــف
أســرة متضــررة .كمــا لحــق أضــرار بأكثــر مــن

ـزل وتدميــر  200منزل  ،فيما تضررت
 10467منـ ً
ـريعا
البنيــة التحتيــة األخــرى فــي  573طري ًقــا سـ ً
ـرا للمشــاة و
ـرا للســيارات و  29جسـ ً
و  61جسـ ً
مجاريــا و 3
31
و
ـة
ـ
مدرس
87
و
ـة
ـ
مائي
 64قنــاة
ً
مراكــز صحية .وأضاف المصــدر أن هذه األضرار
نتجــت عــن  319انهيــار أرضــي و  163فيضــان و
 79فيضــان مفاجــئ و  38عواصــف و  18عاصفة
و  18طريقــا غزيــر و  4عواصــف بــرد.
وقــد أثــرت األمطــار علــى  324بلديــة في 26
مقاطعــة  ،معظمهــا فــي كوندينامــاركا ونورتــي
دي ســانتاندير وأنتيوكيــا وكاوكا وهويــا وتوليما
وسانتاندير.وكاالت

توقيف ياباني هدر مبالغ طائلة تلقاها بالخطأ في إطار مساعدات حكومية

العراق وسويسرا يبحثان تعزيز
العالقات الثنائية
بحث الرئيس العراقي برهم صالح ،مع السفير السويسري
لدى العراق لوكاس جاسر ،سبل تعزيز العالقات الثنائية
في مختلف المجاالت ،وبما يخدم المصالح المشتركة
لكال البلدين .وأشاد الرئيس برهم صالح  -خالل اللقاء،
حسبما ذكر بيان لمكتبه اإلعالمي أوردته وكالة األنباء
العراقية (واع)  -بجهود السفير السويسري خالل فترة
عمله من أجل تطوير العالقات بين البلدين.
الخارجية العراقى فؤاد
وعلى صعي ٍد آخر ،التقى وزير
َّ
حسين ،مع اليس ويريمو ندريتو ،وكيلة األمين العام لألمم
المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع اإلبادة الجماعيَّة.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الجانبان
والدولية ال سيما ما يرتبط
اإلقليمية
بحثا أخر التطورات
َّ
َّ
الجماعية ،وأعرب
اإلبادة
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في
المكتب
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السيد الوزير عن دعم العراق لعمل بعثة األمم المتحدة
ّ
وج ُهود فريق التحقيق التابع
لمساعدة العراق (يونامي)ُ ،
ُ
المرتكبة من
لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم ُ
جانب تنظيم «داعش” اإلرهابي (يونيتاد) ،وتطرق إلى
العراقي جراء جرائم اإلبادة الجماعيَّة التي
معاناة الشعب
ّ
اإلرهابي ،داعياً إلى
“داعش”
تنظيم
يد
على
تعرض لها
ّ
شترك يضم الدول التي عانت من جرائم
م
ر
ؤتم
عقد ُم َ
ُ
َ
الوعي بشأن تلك الجرائم
اإلبادة
َّ
الجماعية من أجل زيادة ّ
كيفية ُمعالجة آثارها.
حول
التجارب
كة
شار
وم َ
ُ
َّ
من جانبها أكَّدت نديريتو على دعم العراق ،وأثنت
الخارجية مع فريق التحقيق (يونيتاد)
على تعاون وزارة
َّ
لمناقشة
نتظم
م
بشكل
االجتماعات
عقد
وحرصها على
ُ
ُ
والج ُهود لمساءلة تنظيم
التنسيق
دعم
تهم
القضايا التي
ُ
التوعية حول
“داعش”
اإلرهابي ،كما أكَّدت على ضرورة َّ
ّ
ومحاسبة ُمرتكبيها.وكاالت
ة
الجماعي
اإلبادة
جرائم
َّ ُ

جانب من الشرطة اليابانية
أوقــف رجــل يابانــي تل ّقى عن طريــق الخطأ
مبلــغ  360ألــف دوالر فــي إطــار مســاعدة
مرتبطــة بجائحــة كوفيــد ،19-بعدمــا قــال إنّــه
هدر األمــوال بمراهنات أجراها عبر االنترنت،
علــى مــا أعلنــت الشــرطة أمــس الخميــس.
وأصبــح من الصعب على الســلطات المحلية
أن تســترجع األمــوال مــن الشــاب البالــغ 24
عام ـاً الــذي أ ّكــد أنّــه ســيعيد المبلــغ «حتــى
لــو قــام بذلــك علــى مراحــل”.
وأثــار الخطــأ الفادح الــذي ارتكبته ســلطات
بلــدة أبــو النائيــة باإلضافــة إلــى عــدم إعــادة
الرجــل لألموال ،غضباً في اليابــان ،فيما تتناول
المعقد.
البرامــج الحواريــة وضعــه المالــي
ّ
ـول مســؤولون كانــوا
والشــهر الماضــي ،حـ ّ
يقدمــون مســاعدات نقديــة للســكان مــن ذوي
ّ
الدخــل المنخفض والمتضرريــن جراء الجائحة،
مبلــغ  46,3مليــون يــن ( 3,60مالييــن دوالر)
عــن طريــق الخطــأ للرجــل.
ورفعت الســلطات دعوى قضائية ضد الرجل

وكاالت
األسبوع الماضي في محاولة الستعادة أموالها،
بعدمــا فشــلت كل محاوالتهــا الســابقة مــن
االتصــال بــه وبعث رســالة لــه وحتــى زيارته.
وأوضح ضابط في شرطة منطقة ياماغوتشي
أن الرجل
غــرب اليابــان لــوكاالت أنباء عالميــة ّ
أُوقف «لالشــتباه فــي انتهاكه قوانيــن االحتيال
اإللكتروني”.
وقــال الرجــل للشــرطة إنــه أنفــق المبلــغ
عبــر اإلنترنــت ،ويشــتبه فــي أنــه نقــل بعــض
األمــوال إلــى حســاب مختلــف رغــم علمــه
بــأن المبلــغ تلقــاه بالخطــأ.
ّ
وقــال رئيــس بلديــة أبــو نوريهيكــو هانــادا
للصحافييــن أمــس الخميــس إن توقيــف الرجــل
يمثــل «خطــوة باتجاه الوصول إلــى الحقيقة»،
ـن أنــه أنفق المبلغ كلّــه وأعتقد
مضيفـاً «ال أظـ ّ
أن هنالــك قســماً منــه فــي مــكان ما”.
ّ
ويتلقــى موظفــو البلديــة عــدداً هائ ـاً مــن
المكالمــات والرســائل االلكترونية من مواطنين
يعبــرون عــن ســخطهم جراء مــا حصل.أ.ف.ب
ّ

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م

ما الذي نجهله عن نمو األشجار في ظل التغيرات المناخية؟

ثقافة االمتنان والسلوك اإليجابي
عواجي النعمي
كاتب عربي
فــي محيــط العمــل ومــع تلــك
الضغــوط إلنجــاز المهــام ،يكــون
معظــم الموظفيــن تحــت التأثيــر
النفســي والــذي قــد يؤثــر ســلبا على
صحتهم وسلوكياتهم .والرتباط مكان
العمل بالتأثير على الناحية الجسدية
والعقليــة للموظفيــن ومــا قد يترتب
علــى ذلــك مــن انخفــاض الرغبــة في
اإلنتاجيــة ومعــدل األداء ،وأن تصبح
العالقــات بين الموظفيــن جامدة بل
قــد تكــون متوتــرة ويشــوبها نــوع
مــن الصــراع والخــاف غيــر البنــاء.
مــن أجــل ذلك قــام كل من لورين
لوكلر وشانون تايلور ومورين أمبروز
وهم من المتخصصين في المقاالتعــن أســاليب اإلدارة -بالعمــل علــى
التركيــز علــى الســلوكيات اإليجابية،
ووجــدوا أن البحوث العلمية ال توفر
إال القليــل من الحلــول العملية للحد
مــن التصرفــات الســلبية فــي محيــط
العمــل .كمــا وجــدوا أن معظــم تلك
الحلول تكون مكلفة جدا وتســتغرق
وقتــا طويال .ويــرى هؤالء المختصين
فــي علــم اإلدارة أن الســلوكيات
الســلبية ســترتبط ارتباطــا مباشــرا
بإحبــاط األفــراد ،وبــدأوا العمــل
مــن خــال التركيــز علــى مجــال علم
النفــس اإليجابــي الذي يعمل بشــكل
مباشــر علــى زيــادة تفــاؤل األفــراد،
ووجــدوا أن أفضل الطرق هي إظهار
االمتنــان للموظفين ،والــذي انعكس
بشــكل كبيــر علــى تحســن العالقــات
وتعزيــز مشــاعر الدعــم بــل وارتفاع
معدل الســلوك االجتماعي اإليجابي،
مــن خــال العمــل التطوعــي وزيادة
ســاعات العمل.
وتــم التركيــز علــى األبحــاث التــي
تؤيــد تشــكيل (مجموعــات االمتنان)
حيــث يحضــر المشــاركون جلســات
ويناقشــون فيهــا ســبل التعبيــر عــن
االمتنــان ،ويمارســون تلــك األدوار
بهــدف الوصــول إلى مســتوى أفضل.
كذلــك مــن المقترحات كتابة رســائل
الشــكر إلــى أشــخاص معينيــن.
وتركــز تلــك األبحاث فــي الجانب
النفسي اإليجابي على كتابة (يوميات

وجدت الدراسة أن المشاركين
في مجموعات االمتنان وصلوا
لمرحلة كبيرة من ضبط النفس،
وتخلصوا من تلك السلوكيات
غير الحميدة
االمتنــان) ،بمعنى أن تكون ممارســة
سياســة االمتنــان والشــكر بشــكل
يومــي ،وذلــك مــن خــال تســجيل
وتدوين المواقف واألمور واألشخاص
واألحــداث التي قد تســتحق االمتنان
حتى ولو كانت أحداثا بســيطة جدا.
وبعــد مراجعــة بحوث علــم النفس
اإليجابــي وجــد المختصــون الثالثة أن
االمتنــان فقــط يــؤدي بشــكل ســريع
إلــى تبنــي الســلوك اإليجابــي مــع
المجتمــع وتعزيز العالقات الشــخصية
بين الموظفين ،وتحسين القدرة على
ضبط النفس والتحكم في االنفعاالت،
وتعزيز مشاعر الدعم والمساعدة بين
الموظفيــن .ولــم يكتــف المختصــون
الثالثــة بمراجعة البحوث والدراســات
بل أجروا دراسة على  147موظفا في
قطاعــات مختلفة ووجدوا أن يوميات
االمتنــان كان لها إثر كبير في مصادرة
السلوكيات غير المهذبة والقدرة على
ضبــط النفــس وإرضــاء العمــاء ورفع
مســتوى اإلنتاجية واألداء.
بل إن الدراســة وجــدت أن أولئك
الموظفيــن الذيــن كانــت تصرفاتهــم
مرتبطة بشــكل كبير بسلوكيات فظة
قــد تــم التخلص منهــا تدريجيا .وبعد
ذلــك تــم إجــراء دراســة علــى 204
موظفيــن وكان الهــدف هــذه المــرة
تأثيــر االمتنان علــى الموظفين الذين
يروجون اإلشاعات وينبذون زمالئهم
فــي العمــل ،ووجــدت الدراســة أن
المشــاركين فــي مجموعــات االمتنان
وصلــوا لمرحلــة كبيــرة مــن ضبــط
النفس ،وتخلصوا من تلك السلوكيات
غيــر الحميدة.
ورغــم أن يوميــات االمتنــان أحــد
حلول ضبط الســلوكيات إال أن هناك
وســائل أخرى قد تســاعد على تنمية
الســلوك اإليجابي فــي محيط العمل.
عن «الوطن السعودية»

أخبار التضخم السارة من سوق السندات
جيه .برادفورد ديلونج
خبير اقتصادي
فــي يــوم الجمعــة الموافــق
الســادس مــن مايــو ،توقعــت
ســوق الســندات أن يبلــغ متوســط
تضخــم أســعار المســتهلك فــي
الواليــات المتحــدة  2.5فــي المائة
بيــن خمســة وعشــرة أعــوام مــن
اآلن .هــذا هــو معــدل التضخــم
المطلــوب لموازنــة العائــد علــى
سندات الخزانة األمريكية المربوطة
بالتضخــم وغير المربوطة به .وألن
تضخــم مؤشــر أســعار المســتهلك
كان أعلــى مــن المعــدل المرتبــط
بمعامــل انكمــاش األســعار الضمني
للنفقــات االســتهالكية الشــخصية،
فإن حســاباتي تشــير إلى أن معدل
 2.5فــي المائــة لخمســة أعــوام /
خمســة أعــوام آجلــة يحقــق هدف
تضخــم معامــل انكمــاش األســعار
الــذي حــدده بنــك االحتياطــي
الفيدرالــي األمريكــي بنحــو  2فــي
المائــة.
مــاذا قــد يتطلــب األمــر إذن
إلعادة االقتصاد إلى معدل التضخم
المســتهدف مــن قبــل االحتياطــي
الفيدرالــي؟ بمــا أن معــدل نقطــة
التعــادل لخمســة اعــوام عند إغالق
الســادس مــن مايــو كان  3.22فــي
المائــة ،فإن التوقــع الضمني يتمثل
فــي أن التضخــم ســيبلغ إجماليــا
تراكميا قدره  3.6نقطة مئوية أعلى
مــن هــدف االحتياطــي الفيدرالــي
على مدار األعوام الخمســة التالية.
إذا لــم يتســبب هــذا فــي اختفــاء
مرســاة التضخــم فــي االقتصــاد،
فــإن أي انحــراف بهــذا الحجــم
ســيكون ثمنــا ضئيــا للغايــة يدفــع
فــي مقابــل التعافــي الســريع مــن
الركود الذي أحدثته الجائحة .وإذا
نجــح التعافــي فــي تحقيــق التحول
االقتصــادي البنيــوي الــذي نحتــاج
إليــه ،فــإن هــذا يعنــي أن التضخــم
األعلــى الــذي شــهدناه كان مفيــدا.
علــى هــذا ،يبــدو لــي أن
االحتياطــي الفيدرالــي يجــب أن
يحتفــل بالنصــر .لقــد فعــل تحديدا

رئيس التحرير
د .عبدالرحمن الشميري
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إذا نجح التعافي في تحقيق التحول
االقتصادي البنيوي الذي نحتاج إليه،
فإن هذا يعني أن التضخم األعلى
الذي شهدناه كان مفيداً
ما كان من الواجب عليه أن يفعل،
مــن خــال تمكيــن اقتصــاد أمريكا،
حيــث األســعار واألجــور والديــون
ثابتــة ،من العودة ســريعا ليس إلى
التشــغيل الكامــل للعمالة فحســب،
بــل أيضــا إلــى النســخة الصحيحــة
مــن التشــغيل الكامــل للعمالــة،
حيــث يعمــل العمــال فــي قطاعات
تصنــع منتجات عليها طلب أساســي
حقيقــي ،بعــد الصدمــة .وقــد فعل
ذلــك دون اإلخــال بالثقــة بالنظــام
النقــدي ومــدى اســتقراره.
لمــاذا إذن يزعم كينيث روجوف
رجــل االقتصــاد شــديد الفطنــة من
جامعة هارفارد أن «األمور خرجت
عــن نطــاق الســيطرة تمامــا»؟
إذا جــرى تحويلــك عــن مســارك
المرغــوب ،ثــم وجدت نفســك في
وقــت الحــق علــى طريــق يمكنــك
أن تتوقــع أن يعيــدك إلــى ذلــك
المسار ،فأظن أن الطريقة الوحيدة
لوصــف هــذا الموقــف هــي أنــك
«مســيطر علــى الوضــع» .يوضــح
روجــوف أن هنــاك «قــدرا كبيــرا
مــن عــدم اليقيــن» ،وأنــه «لــن
يقــول أنــا أعــرف تحديدا مــا يجب
علينــا القيــام بــه» .لكــن مالحظتــه
أن التضخــم «خــارج عن الســيطرة
تمامــا» ليــس منطقيــا إال إلــى الحد
الذي قد يكون عنده على اســتعداد
إلعالن أن سوق السندات وتوقعاتها
الضمنيــة كانت خاطئة .آنذاك فقط
يمكــن أن يــؤدي التطــور المتوقــع
لسياســة االحتياطــي الفيدرالــي
إلــى معــدل تضخــم أعلــى كثيــرا
مــن  3.22فــي المائــة علــى مــدار
األعــوام الخمســة المقبلــة ،وإلــى
متوســط تضخــم أعلــى كثيــرا مــن
 2.5فــي المائــة لخمســة  /عشــرة
أعــوام للســبب ذاتــه ...يتبع.عــن
«االقتصاديــة الســعودية»

محمود العيسوي
كاتب عربي
في ظل االرتفاع المستمر في درجة حرارة
كوكب األرض ،يتبادر إلى الذهن تساؤل حول
مصير األشجار في مناطق الغابات المختلفة
تزايد مستوى ثاني
حول العالم ،وما إذا كان ُ
أكسيد الكربون في الغالف الجوي سيساعد
على نمو األشجار ،أم أن التقلبات الحادة في
درجات الحرارة ومعدالت هطول األمطار قد
تعوق قدرة األشجار على االستمرار في النمو؟
وعلى الرغم من البساطة التي قد يبدو
عليها ذلك التساؤل ،إال أنه ُيمثل إحدى
الركائز األساسية التي يرتكز عليها الباحثون
المعنيون بدراسة األشجار ،وهو سؤال لم
جيدا قبل اآلن ،ومفادها
تكن إجابته مفهومة ً
ا
اعتماد
أن نمو الشجرة يعتمد
أساسيا على
ً
ًّ
القدرة على إجراء عملية التمثيل الضوئي،
وكذلك الظروف البيئية التي تؤثر على نمو
خاليا الشجرة.
وفي السياق ،قدم فريق من الباحثين
الدوليين بقيادة جامعة «يوتا» األمريكية إجاب ًة
عن هذا التساؤل قد تكون أكثر مصداقي ًة،
مشيرين إلى أن «معدالت نمو األشجار ال
تقتصر بشكل عام على عملية البناء الضوئي،
بل بقدرة خاليا األشجار على النمو ،وهو
ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في
الطريقة التي نتوقع بها نمو الغابات في ظل
التغيرات المناخية”.
تتوقع الدراسة ،التي تم تمويلها من
مؤسسات أمريكية متنوعة ،منها وزارة الزراعة
األمريكية و»مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد»،
و»مؤسسة العلوم الوطنية» ،ووزارة الطاقة
األمريكية ،ونشرتها دورية «ساينس» ،أن
الغابات قد ال تكون لديها القدرة على امتصاص
الكمية نفسها من الكربون من الغالف الجوي
مستقبل ،كما يعتقد البعض.
ً
من جهته ،يوضح ويليام أنديريج -األستاذ
المساعد في كلية العلوم البيولوجية بجامعة
«يوتا» ،والباحث الرئيسي في الدراسة-
أن «نمو الشجرة يشبه الحصان الذي يجر
عرب ًة ويتحرك بها إلى األمام على الطريق»،
مضي ًفا« :ولكننا في األساس ال نعرف ما إذا
كان البناء الضوئي يمثل الحصان في أغلب
األحيان ،أم أنه يتمثل في تمدد الخاليا
وانقسامها ،واإلجابة عن هذا السؤال مهمة
للغاية من أجل تفسير كيفية استجابة األشجار

للتغيرات المناخية”.
من األمور األساسية التي تعلمناها في
المرحلة االبتدائية أن األشجار تنتج غذاءها
من خالل عملية البناء الضوئي ،التي تعتمد
على امتصاص ثاني أكسيد الكربون والماء،
وتحويلهما في وجود ضوء الشمس إلى أوراق
أبعادا أخرى
وجذوع خشبية ،إال أن هناك ً
لكيفية نمو األشجار ،إذ إن تحويل الكربون
المكتسب من التمثيل الضوئي إلى لحاء
أيضا تمدد الخاليا وانقسامها.
يتطلب ً
ويشير أنطوان كابون -باحث ما بعد
الدكتوراة في كلية العلوم البيولوجية بجامعة
«يوتا» ،والمؤلف الرئيسي للدراسة -إلى أن
الشجرة تحصل على الكربون من الغالف
الجوي خالل عملية التمثيل الضوئي ،وهذا هو
مصدر الكربون لألشجار ،ثم تستهلك الشجرة
الكربون في بناء خاليا جديدة ،وبالتالي فإن
هذه الخاليا الخشبية تمثل بالوعة الكربون
الخاصة بالشجرة.
يقول «كابون» في تصريحاته لـ»للعلم»:
إذا كان نمو الشجرة يعتمد على مصدر
محدود للكربون ،فإنه يقتصر فقط على
مقدار التمثيل الضوئي الذي يمكنها فعله،
وبالتالي يمكن التنبؤ بمعدالت نمو األشجار

باستخدام بعض النماذج الرياضية ،إال أنه في
المقابل ،وفق هذه الفرضية ،فإن ارتفاع ثاني
أكسيد الكربون في الغالف الجوي من شأنه
أن يسمح لألشجار بالنمو بمعدالت أكبر.
يضيف «كابون» :أما إذا كان نمو الشجرة
ال يقتصر في األساس على مستويات ثاني
أكسيد الكربون في الغالف الجوي ،فإنها تنمو
وفق قدرة خالياها على االنقسام وسرعتها،
ولعل هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن
تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشجرة على
التمثيل الضوئي ،وعلى معدل نمو الخاليا،
وتشمل هذه العوامل درجة الحرارة ،وتوا ُفر
المياه ،والعناصر الغذائية.
ولحسم اإلجابة عن هذا التساؤل ،عقد
الباحثون مقارنات بين مصادر الكربون
ومعدالت غرق األشجار في عدد من الغابات
بأمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وأستراليا،
لقياس معدالت بالوعات الكربون ،إذ كان
نسبيا ،كما جمع الباحثون عينات
األمر ً
سهل ًّ
من األشجار التي تحتوي على سجالت للنمو.
يقول «كابون»« :من خالل استخراج
نواة الجذع من سيقان األشجار ،وقياس
عرض كل حلقة بطول الجذع ،فإن ذلك
يتيح -بشكل أساسي -وضع نموذج إلعادة

نمو األشجار ال يعتمد فقط على
مستويات امتصاص ثاني أكسيد
الكربون بقدر ما يعتمد على الظروف
البيئية والمناخية المحيطة بالشجرة
بناء نمو األشجار كما في السابق ،وبالرغم
أمرا أكثر
من أن قياس مصادر الكربون كان ً
ممكنا؛ إذ تم قياس
صعوبة ،إال أنه أصبح
ً
برجا من أعمدة
مصدر الكربون من خالل ً 78
قدما أو أكثر،
الغالف الجوي ،بارتفاع ً 30
في مناطق الغابات”.
بناء على هذه القياسات وبعض
ويتابعً :
الحسابات األخرى ،يمكننا تقدير إجمالي
التمثيل الضوئي لألشجار في الغابة ،ونرى
أن نمو األشجار ال يعتمد فقط على مستويات
الكربون بقدر ما يعتمد على الظروف البيئية
والمناخية المحيطة بالشجرة ،مما يعني أن
التغيرات المناخية قد تؤدي إلى إعادة توزيع
مصادر وبالوعات الكربون لكثير من الغابات
حول العالم.عن «ساينتافيك أميريكان»

كيف تبدأ رحلتك في الحوسبة الكمية؟
ديفيد ماثيوز
خبير تقني
بالنســبة للمبتدئيــن ،تبــدو الــدارات
صممــة بــأداة «كوانتــام إكســبريانس»
ُ
الم َّ
 ،Quantum Experienceالخاصة بشركة
«آي بــي إم»  ،IBMوالمتاحة على شــبكة
قر ٍر
اإلنترنــت ،كمــا لو كانت رسـ ً
ـوما من ُم َّ
تمهيــدي فــي علــم الحاســوب .فالبوابــات
ـات البناء
المنطقيــة ،التــي هــي بمثابة لَِبنـ ِ
تصطف
األساســية فــي عمليات الحوســبة،
ُ
فــي تلــك الــدارات علــى لوح ـ ٍة رقميــة،
المدخــات إلــى ُمخرجــات.
ُم ِّ
حولـ ًة ُ
دارات كميــة ،ال تعمــل
ولكــن هــذه
ٌ
َّ
البوابــات المنطقيــة فيهــا علــى تعديــل
ُ
البتــات الثنائيــة المعتــادة ( 1أو  ،)0وإَنّما
ـدل البتات الكمية (الوحدات األساســية
ُتعـ ِّ
للحوســبة الكميــة) .وعلــى العكــس مــن
البتــات الثنائيــة ،يمكــن للبتــات الكميــة
َمــي»
أن توجــد فــي صــورة «ترا ُك ٍ
ــب ك ّ
معــا ،بحيــث تســتقر علــى
لقيمتــي  1وً 0
إحداهمــا فقــط عند قياســها .كما تســتغل
خواص معينة ،مثل
أيضا
الحوســب ُة الكمية ً
َ
التشــابك ،الــذي يــؤدي فيــه تغييــر حالــة
أحــد البتــات الكميــة إلــى تغيير حالــة َب ّت
تباعديــن.
َمــي آخــر ،حتــى ْ
وإن كانــا ُم َ
كّ
ُتمكِّن هذه الخواص الحواســيب الكمية
ـات معينــة مــن المعضــات
مــن حــل فئـ ٍ
بسرع ٍة أكبر من نظيراتها الكالسيكية .فقد
مثل استخدام الحواسيب
يمكن للكيميائيين ً
الحفازة
الكمية لتســريع اكتشــاف العوامل َّ
الجديــدة عبــر عمليــات النمذجــة ،غيــر
أن هــذا االحتمــال مــا زال بعيــد المنــال،
َّ
فحتى أســرع الحواســيب الكمية المتوفرة
حاليــا ال يتجــاوز عــدد ِب ّتاتهــا الكميــة 100
ًّ
ـج باألخطاء العشــوائية.
بــت ،كمــا أَنّها َت ُعـ ُّ
وفــي عــام َّ ،2019بينــت شــركة «جوجل»
المحتوي
َمــي
ِ
كيف يســتطيع حاســوبها الك ّ
كميــا أن َي ُحــل فــي دقائــق
علــى ًّ 54بتــا ًّ
مســأل ًة سيســتغرق حلهــا مــن الحواســيب
لكــن هــذه
الكالســيكية  10آالف عــامَّ ،
«األفضليــة الكميــة» ال تنطبــق إال علــى
ظروف محــدود ٍة للغاية .ووف ًقا لتقديرات
ٍ
بيتر ســيلينجر ،عالِم الرياضيات المتخصص
فــي الحوســبة الكميــة بجامعــة دالهــاوزي
فــي مدينــة هاليفاكــس الكندية ،ســتحتاج
الحواســيب إلــى بضعــة آالف مــن البتــات
الكميــة ،قبــل أن تتمكن مــن إعداد نماذج
للنظــم الكيميائية.
مفيــدة ُ
وعــن ذلك تقول ســارة متولــي ،الباحثة
فــي مجــال الحوســبة الكميــة بجامعة كايو
فــي طوكيــو« :الوضــع الحالي للحواســيب
الكمية يشــبه وضع الحوســبة الكالســيكية
فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين.
ـدف
فأغلــب الجهــد الــذي ُيب ـ َذل اآلن يهـ ُ
أن الحوســبة الكميــة قد تكون
إلــى إثبات َّ
معضالت
قــادر ًة فــي المســتقبل على حــل
ٍ
مثيــرة لالهتمام».

تقدم سريع الوتيرة
ُّ

تطورات ســريعة في
رغــم ذلــك ،هناك
ٌ
هــذا المجال ،فشــركة «آي بــي إم» IBM
ـت
ـوب بــه ألــف بـ ّ
تأمــل فــي تطويــر حاسـ ٍ
أن داعمي
َمــي بحلــول عــام  ،2023كمــا َّ
كّ
إن المجال
الحوسبة الكمية يقولون
بحماس َّ
ٍ
ـدا مــن التقدم عــن قريب.
قــد يشــهد مزيـ ً

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

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

وبالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يريــدون أن
يفهمــوا ســبب كل هــذه الجلبــة ،هنــاك
مجموعـ ٌة متناميــة مــن الــدروس ،ولغــات
البرمجــة ،ووســائل المحــاكاة متاحــة على
شــبكة اإلنترنــت ،وبفضلهــا أصبــح اتخــاذ
خطواتــك األولــى فــي مجــال الحوســبة
الكميــة أســهل مــن ذي قبــل.
المنطــق الرقمــي الــذي تســتند إليــه
ـدا،
الحواســيب الكالســيكية معـ ٌ
ـروف جيـ ً
مثل عمليـ ًة منطقية
وهــو أَنّك لــو أجريت ً
ببوابــة ANDعلــى ِب َّتين 1 :و ،0فســيكون
لكن الحواســيب الكمية
البــت الناتــج (َّ ،)0
ـق أقــل صرامـ ًة بكثيــر،
تعمــل وفــق منطـ ٍ
ويتعيــن علــى الباحثيــن اســتيعاب الكيفية
عبــر بهــا
رياضيا عن حــاالت البتات
التــي ُي َّ
ًّ
الكميــة ،كي يفهموا طبيعة ســلوكها .وعن
هــذا تقول كريســتا ســفور ،كبيــرة مديري
مجموعــة الحوســبة الكميــة فــي شــركة
«مايكروســوفت ريســيرش» Microsoft
 ،Researchالواقعــة فــي مدينــة ريدموند
بواليــة واشــنطن األمريكيــة« :الحوســبة
الكميــة هــي فــي األســاس عمليــة ضــرب
متجهــات فــي مصفوفــات .وفــي جوهرها
تســري وفــق قواعــد الجبــر الخطــي».
والكثيــر من األدلة المتاحة على شــبكة
اإلنترنت يرشدك خطو ًة خطوة ،بداي ًة من
األساســيات .فعلى ســبيل المثال ،عمل كل
مــن الفيزيائــي مايــكل نيلســن ،ومهنــدس
المقيمين في
البرمجيات آندي ماتوشــاك،
َ
مدينة ســان فرانسيســكو بوالية كاليفورنيا
فصل ،أطلقا
األمريكية ،على إعداد مور ٍد ُم َّ
عليــه اســم «الحوســبة الكمية للشــغوفين
بالمعرفــة» Quantum Computing for
( the Very Curiousانظــرgo.nature. :
صممت شركة «آي
 .)3qazj2p/comكما َّ
بــي إم» مجموعــة أدوات تفاعلية ،لتتيحها
مع لغة البرمجة الكمية «كِسكت» Qiskit
تدريبات يمكن
التــي طورتهــا ،إضاف ًة إلــى
ٍ
تشــغيلها باالســتعانة بالدفاتــر الحوســبية
لتطبيق «جوبيتر» .Jupyter
وتضيف ِجينيت جارسيا ،كبيرة مديري
الفريق المختص بالتطبيقات والخوارزميات
والنظريــات الكميــة لــدى شــركة «آي بــي
إم ريســيرش»  ،IBM Researchالواقعــة
في مدينة ســان خوســيه بوالية كاليفورنيا
أيضــا إلــى
األمريكيــةَّ ،
أن العلمــاء بحاجــة ً
جيدا .فهذه الدارات
فهم الــدارات الكمية ً
التــي تتدفــق المعلومــات فيها من اليســار
ـد مــا
إلــى اليميــن ،وتبــدو أشــبه إلــى حـ ّ
بصريّا الكيفية
بالمدرج الموســيقيُ ،تمثِّــل ً
الب ّتــات الكمية عن طريق
تتحول بها ِ
التــي َّ
البوابــات المنطقيــة  -مثل بوابات ،AND
و ،ORو ،NOTالتــي ُتبنــى عليها الدارات
اإللكترونيــة  -قبــل قياســها للكشــف عــن
فــإن أداة
حالتهــا .وفــي هــذا الصــددَّ ،
«كوانتام إكســبريانس» تتيح للمستخدمين
إمكانية سحب البوابات المنطقية ،وإفالتها
لتصميــم داراتهــم الخاصــة عبــر متصفــح
ـوب
إنترنت ،وتشــغيلها عن ُبع ٍد على حاسـ ٍ
َمي حقيقي« .الوضع الحالي للحواســيب
كّ
الكمية يشــبه وضع الحوســبة الكالســيكية
فــي أواخــر ثمانينيات القرن العشــرين».

الك ّمية
اللغة َ

األطر البرمجية
بعــد ذلك ،هناك بعــض ُ
ـات البرمجــة التــي تتيــح
خصصــة ،ولغـ ُ
الم َّ
ُ

0٣ -٧٦٥٥٠٠٠
٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠
٠٢ -٤٤٨٥٠٠٠
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َميــة التــي
للباحثيــن محــاكاة الــدارات الك ّ
يصممونهــا ،باإلضافــة إلــى تشــغيلها
ِّ
واستكشــافها .وقــد ورد ِذ ْكــر بعــض هــذه
ـر صــدر فــي عــام 2020
اللغــات فــي تقريـ ٍ
(.B. Heim et al. Nature Rev. Phys
.)2020 ;722-709 ,2
كمــا ابتكرت شــركة «مايكروســوفت»،
أدوات تعتمــد
و»آي بــي إم» ،و»جوجــل»
ٍ
كبيرا على لغة «بايثون» ،Python
ً
اعتمادا ً
وهــي «كيو ،#Q »#و»كِســكت» ،Qiskit
و»ســيرك»  Cirqعلــى الترتيــب .وكذلــك
ـات لتطويــر
صممــت هــذه الشــركات بيئـ ٍ
َّ
البرمجيــات تتســم بســهولة االســتخدام،
المراجع لمســاعدة
وم َّ
زودة بما يكفي من َ
ُ
المبرمجيــن علــى البــدء فــي اســتخدامها.
صممــت
فشــركة «مايكروســوفت» مثـ ً
ـا َّ
مجموعــ ًة كاملــة مــن أدوات تطويــر
ـارا
البرمجيــات الكميــة (المعروفــة اختصـ ً
باسم  ،)QDKتشتمل على مكتبات أكواد،
ومصحــح أخطــاء ،وأدا ٍة لتقديــر المــوارد
ِّ
الب ّتــات
المطلوبــةُ ،ت ِّ
مقدمــا عــدد ِ
حــدد ً
الكميــة التــي ســتحتاجها الخوارزميــات.
ـرا على شــركات
وهــذا األمــر ليــس حكـ ً
ـا
التكنولوجيــا العمالقــة فقــط ،فهنــاك مثـ ً
شــركة «ريجيتــي كومبيوتنــج» Rigetti
 ،Computingالواقعــة في مدينة بيركلي
ـوبا بــه
بواليــة كاليفورنيــا ،وتمتلــك حاسـ ً
كميــا ،إذ طرحــت هــذه الشــركة
ًّ 31بتــا ًّ
مجموعة أدوات لتطوير البرمجيات الكمية،
ـمتها «فورست»  .Forestوتشتمل هذه
سـ َّ
المجموعــة علــى مكتبـ ٍة للغــة «بايثــون»،
اســمها «بايكويــل»  .pyQuillكما طرحت
شــركة «كامبريــدج كوانتــام كومبيوتنــج»
Cambridge Quantum Computing
بالمملكة المتحدة مجموعة أدوات « ِتكِت»
 ،tketومعهــا مكتبتهــا المعروفــة باســم
«باي ِتكِت» .pytket
«ســيلك»
ـار آخــر ،هــو لغة ِ
وهنــاك خيـ ٌ
 ،Silqالتــي طرحهــا خــال العــام الماضــي
فريــق بالمعهــد الفيدرالــي السويســري
ٌ
للتكنولوجيا ( )ETHفي زيورخ .وحســب
قول بنجامين ِبكســل ،أحد المشاركين في
ـإن إحــدى مزاياهــا األساســية
تصميمهــا ،فـ ّ
هــي قدرتهــا علــى «إلغــاء الحوســبة»
 .uncomputationوهــي ُتعِيــد
تلقائيــا
ًّ
ضبــط القيــم المؤقتــة التــي تســتخدمها
بــدل مــن أن ُيضطــر
البرامــج الكميــةً ،
المبرمجــون إلــى إجــراء هــذه المهمــة
يدويّــا.
الم ِملّــة والشــاقة ً
ُ
أمــا لغــة «كويبــر»  ،Quipperفأقــل
َّ
ســهول ًة فــي اســتخدامها إلــى حــد مــا.
وعلــى العكــس مــن «بايثــون» ،فهــي ال
تعليمــات أو أوامــر ،أي ال
تعتمــد علــى
ٍ
ـدم فيهــا البرنامــج مجموع ـ ًة تفصيليــة
يقـ ِّ
مــن الخطــوات ُتغيِّــر حالــة البرمجيــات،
حســبما أفاد ســيلينجر ،الذي كان من بين
المشــاركين فــي تصميمهــا ،وإَنّما هي لغ ٌة
«وظيفيــة» ،أشــبه بمجموعـ ٍة مــن الدوال
موضحا« :ال
الرياضيــة .وأضــاف ســيلينجر
ً
ـدا فــي اســتخدامها إلــى تحديث
تحتــاج أبـ ً
أي شــيء ،فــا توجــد أي متغيــرات».
أن األجهــزة محــدودة
وبالرغــم مــن َّ
ـة
اإلمكانيــات المتاحـ
حاليــا ،لــن تســتفيد
ًّ
من تلك اللغة مباشر ًة ،فطبيعتها الوظيفية
التحقق
قد تســهل  -في األســاس  -عملية ُّ
الرياضيــة مــن خلــو البرامــج الكميــة مــن

األخطــاء ،ومــن قدرتهــا الفعليــة على حل
المعضــات التــي تريد منها حلَّها ،حســبما
أن ذلــك يجعلهــا
أوضــح ســيلينجر ،غيــر َّ
أصعب في االســتخدام .ويشــرح ســيلينجر
ـت تريد من
هــذه المســألة قائـ ً
ـا« :إذا كنـ َ
ـخص غيــر متخصــص فــي هــذا المجال،
شـ ٍ
وليكــن
جــرب الحوســبة
كيميائيــا ،أن ُي ِّ
ًّ
الكميــة ،فمــن األفضــل أن تســهل عليــه
خطواتــه األولــى ،وأن يبــدأ بلغــة برمجــة
مألوفــة بالنســبة إلــى معظــم النــاس».
ويقترح ســيلينجر في هذا الصدد استخدام
لغة «كِســكت» ،أو إحدى اللغات األخرى
المعتمــدة علــى األوامــر ،والقائمــة علــى
لغــة «بايثون».
وبالنسبة إلى الحواسيب الكمية ،فمعظم
ـدرات كميــة حقيقيــة
مــا يتمتــع منهــا بقـ ٍ
تملكــه شــركات التكنولوجيــا الخاصة ،التي
تتيــح اســتخدامها وفــق مجموعـ ٍة متنوعــة
ـا
مــن الشــروط .فشــركة «آي بــي إم» مثـ ً
ـوب ذي  5بتات
تتيــح مجا ًنا اســتخدام حاسـ ٍ
لكن إذا أرادت المؤسســات البحثية
كميــةْ ،
استخدام حواسيبها األقوى ،فعليها أن تصبح
جزءا من «الشــبكة الكمية» للشــركة ،التي
ً
ومختبــرات ،وشــركات.
جامعــات،
تضــم
ٍ
ٍ
إن الشــركة ال تعلــن عــن
تقــول جارســيا َّ
أســعار خدماتهــا ،غيــر أَنّهــا تمنــح بالفعــل
«تصاريح اســتخدام» للعلمــاء الذين لديهم
ـكار بحثيــة جذابة ،ويريدون اســتخدام
«أفـ ٌ
جهــا ٍز الختبارهــا» .فعلــى ســبيل المثــال،
ـق
فــي شــهر نوفمبــر الماضــي ،أعلــن فريـ ٌ
بجامعة شيكاغو في والية إلينوي األمريكية
أَنّه اســتخدم أحد حواسيب الشركة لدراسة
«المكثــف اإلكســيتوني»
مــا ُيعــرف باســم ُ
َمــي
 ،exciton condensateوهــو نظـ ٌ
ـام ك ّ
يتمتــع بقــدر ٍة كبيرة على توصيــل الكهرباء
(,2 .L.M. Sager et al. Phys. Rev. Res
.)2020 ;043205
كمــا تتيــح شــركة «مايكروســوفت»
اســتخدام الحواســيب الكميــة الخاصــة
منصتها الجديدة
بالشــركات األخرى ،عبــر ّ
«أزور كوانتم»  .Azure Quantumوتقول
إن هــذه الخدمــة متاحــة لمرحلـ ٍة
ســفور َّ
وإن
مجانيــة «للمعاينــة المحــدودة»ّ ،
المؤسســات البحثيــة بإمكانهــا أن تتقــدم
بطلبات ،كي تصبح من أوائل مستخدميها.
ٍ
أما شركة «جوجل» ،فال تتيح استخدام
َّ
ـن
أجهزتهــا الكميــة كخدمـ ٍة مدفوعــة ،لكـ َّ
ماركــوس هوفمــان ،الــذي يــرأس فريــق
ِي بشراكات الحوسبة الكمية
الشركة المعن ّ
مقترح
لديه
ِم
ل
عا
أي
إن
فيقول
وبرامجها،
َ
ّ
ٌ
جــذاب لتجربـ ٍة مــا يمكــن إجراؤهــا علــى
أجهــزة «جوجــل» ،فينبغي عليــه التواصل
مع الشــركة .وأوضح هوفمان ،الذي يقيم
«بناء
فــي مدينــة ميونــخ األلمانية ،قائـ ً
ـاً :
علــى التأثيــر البحثــي لهــذه التجربــة فــي
المجــال ،ســنجد طريقــ ًة إلجرائها».عــن
«دورية نيتشــر»

» 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

سهولة
َّأما لغة «كويبر» فأقل
ً
في استخدامها إلى حد ما .وعلى
العكس من «بايثون» فهي ال
تعليمات أو أوامر
تعتمد على
ٍ

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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اﻗﺘﺼﺎد

ضمن اتفاقية الشراكة الشاملة

وزير االقتصاد يبحث مع وزراء ومسؤولين من الهند خريطة التعاون االقتصادي
±±±

±±±

اإلمارات والهند تضعان
أطراً جديدة لتوسيع
التعاون وتعزيز استفادة
القطاع الخاص منها

ابن طوق :تحويل الشراكة
االقتصادية مع الهند إلى
مبادرات ومشاريع تنمي
التجارة واالستثمار

±±±

±±±

تبادل المعرفة والمواهب
في القطاعات االستراتيجية
رسم خريطة التعاون
االقتصادي المشترك

ترجمة الشراكة الوثيقة
إلى واقع ملموس يعود
بالنفع على شعبي البلدين
ويعزز نمو اقتصادهما

±±±

±±±

أكــد معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري
وزيــر االقتصــاد عمــق الروابــط التاريخيــة
التــي تجمــع دولــة اإلمــارات وجمهوريــة
الهنــد الصديقــة  ..مشــيداً بزيــادة زخــم
العالقــات بيــن البلدين وتطورهــا على كافة
األصعدة والتي توجت مؤخراً بعقد شــراكة
اقتصاديــة شــاملة.
وقــال معاليــه إن جمهوريــة الهنــد هــي
أول دولــة يتــم عقــد مثــل هــذه الشــراكة
معهــا ضمــن برنامــج االتفاقيــات االقتصادية
العالمية الذي أطلقته حكومة دولة اإلمارات
فــي إطــار مشــاريع الخمســين األمــر الــذي
يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.
جــاء ذلــك خــال زيــارة وفــد إماراتــي
رفيــع المســتوى إلــى جمهوريــة الهنــد بعد
دخول اتفاقية الشــراكة االقتصادية الشــاملة
حيــز التنفيــذ فــي األول مــن مايــو الجــاري
حيــث تــرأس الوفــد معالــي وزيــر االقتصــاد
وبمشــاركة معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبد
اهلل حميد بالهول الفالسي وزير دولة لريادة
األعمــال والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
وعــدد مــن مســؤولي الجهــات الحكوميــة
والخاصــة والمســتمرين فــي اإلمارات.
وأوضــح معالــي عبــداهلل بــن طــوق أن
الهــدف مــن الزيــارة هــو العمــل الوثيــق
مــع شــركائنا فــي الهنــد لتحويــل اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة التــي دخلــت
حيــز التنفيــذ اعتباراً من بدايــة مايو الجاري
إلــى مبــادرات ومشــاريع جديــدة تصب في
تنميــة التجارة واالســتثمار وتبــادل المعرفة
والمواهــب فــي القطاعــات االســتراتيجية،
وكذلــك رســم خريطــة التعــاون االقتصــادي
المشــترك بيــن البلديــن خــال المرحلــة
المقبلــة وبما يضمن تحقيق مزيد من النمو
ُ
واالزدهــار للبلديــن والشــعبين الصديقيــن.
وفــي هذا اإلطار عقد معالي عبد اهلل بن
طــوق المــري ومعالي الدكتور أحمد بالهول
الفالســي لقــاءات ثنائية مع عــدد من وزراء
وكبــار المســؤولين فــي الحكومــة الهنديــة
لبحــث خطــوات التعــاون المقبلــة ووضــع
الجانبــان أطــراً جديــدة للمضــي قدمـاً فــي
توســيع التعــاون التجــاري واالســتثماري في
ضــوء الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة وتعزيز
استفادة القطاع الخاص والشركات من هذه
االتفاقيــة بدعــم حكومي كامل ومســتمر.
وقــال معالــي عبــداهلل بــن طــوق « :فــي
إطار الشــراكة االقتصادية الشــاملة مع الهند
نتطلــع إلــى تحقيــق قفــزات جديــدة فــي
مؤشرات التعاون التجاري واالستثماري بين
البلديــن وال ســيما فــي قطاعــات االقتصــاد
الجديــد ،إضافــة إلــى التمهيــد آلفاق أوســع
مــن التعاون االســتراتيجي».

مــن جهته أكــد معالــي دارمنــدرا برادان
علــى أهميــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة
مــع دولــة اإلمــارات والتي تســهم فــي دفع
مســيرة التعــاون بيــن البلديــن إلــى آفــاق
أوســع مــن التطــور فــي مختلــف المجاالت
والقطاعات.
وأشــار إلــى أهمية االعتراف بالشــهادات
الصــادرة عــن مراكــز المهــارات الهندية في
دولــة اإلمــارات إضافة إلى تكثيــف التعاون
فــي عملية تقييم وإصدار الشــهادات للقوى
العاملــة الهنديــة ولضمــان تنقل أكبــر لهم.
وقــال معاليــه »:نأمل فــي تطوير وتعزيز
إطــار مؤسســي شــامل إلشــراك جميــع
المؤسســات الهنديــة واإلماراتيــة وأصحــاب
المصلحــة المعنيين لتوســيع نطــاق التعاون
القائــم علــى المهــارات بمــا فــي ذلــك رفــع
مهــارات القــوى العاملة وتدريــب المدربين
وتســهيل برامــج التبــادل بمــا يســهم فــي
تنشــيط مشــاركاتنا الثنائيــة فــي تنميــة
المهــارات وريــادة األعمــال واالرتقــاء بهــا
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة».
وســجلت التجارة الخارجيــة غير النفطية
بيــن البلديــن خــال  2021مــا يصــل إلــى
 165مليار درهم ،محققة نمواً بنســبة %66
مقارنة مع  2020وما نســبته  %8مقارنة مع
 ،2019فيمــا بلــغ الحجم اإلجمالــي للتجارة
الخارجيــة غيــر النفطيــة بيــن البلديــن أكثــر
من  1.4تريليون درهم على مدى السنوات
العشــر الماضية ..
بينمــا بلغــت االســتثمارات المتبادلة بين
الجانبيــن نحــو  60مليــار درهــم بنهايــة عام
 ،2019كذلــك تحتــل الهنــد المرتبــة الثانيــة
كأهــم مصــادر االســتثمار األجنبــي المباشــر
الــوارد إلــى دولة اإلمــارات.
الجديــر بالذكــر أن الشــراكة االقتصاديــة
الشــاملة بيــن دولــة اإلمــارات وجمهوريــة
الهنــد تســتهدف رفع قيمــة التجــارة البينية
غيــر النفطيــة بيــن البلديــن إلــى  100مليار
دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة إضافة
إلــى تعزيز التعاون المشــترك في قطاعات:
الخدمــات الماليــة والموانــئ واللوجســتيات
وتنميــة الصادرات واألمن الغذائي والزراعة
والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن القطاعــات ذات
االهتمــام المشــترك فضـاً عــن دورهــا فــي
تعميــق العالقــات التجاريــة واالســتثمارية
المشــتركة بيــن البلديــن وذلــك مــن خــال
خفــض تكاليف التجــارة ،وخلق بيئة مالئمة
للشــركات اإلماراتيــة تمكنهــا من المنافســة
فــي الســوق الهنديــة وتعمــل علــى زيــادة
صادراتهــا إلــى الهنــد إضافــة إلــى تحفيــز
االســتثمار المتبــادل ودفــع عمليــة النمــو
االقتصــادي المســتدام لــدى الجانبيــن.وام

توسيع مجاالت التعاون االقتصادي المشترك وتعزيز التدفق التجاري واالستثماري بين البلدين
زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الجانبين
والتقــى معالــي عبد اهلل بــن طوق المري
معالــي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة
بجمهوريــة الهند وناقشــا آليــات تنفيذ بنود
اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة ودورها
المحــوري فــي دعــم قطاع التصنيــع وتعزيز
التجــارة الثنائيــة وزيــادة الصــادرات بيــن
البلديــن إضافــة إلــى ُســبل تعزيــز الوصــول
المتبادل إلى أســواق الدولتيــن الصديقتين،
وتعزيــز الشــراكات االقتصاديــة القائمــة
وتنويعهــا ،بمــا يخــدم مجتمعــي األعمــال،
ويعمــل علــى تعظيــم دور اإلنتــاج الصناعي
فــي دعــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكال
البلديــن ويســاهم فــي دعــم التحــول نحــو
اقتصــاد أكثــر مرونة واســتدامة.
وقــال معالــي ابــن طــوق« :نتطلــع إلــى
توســيع مظلــة التعــاون المشــترك فــي ضوء
اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة مــع
الهنــد ،التــي أسســت لحقبــة جديــدة مــن
التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات
االســتراتيجية كافــة ،وســبل ترجمــة تلــك
الشــراكة الوثيقــة إلــى واقــع ملمــوس يعود
بالنفع على شــعبي البلدين ويســاهم بشكل
رئيســي فــي تعزيز نمــو اقتصادهمــا ،كذلك
توسيع مجاالت التعاون االقتصادي المشترك
وتعزيــز التدفــق التجاري واالســتثماري بين
البلدين ،وزيادة التجارة البينية غير النفطية
بينهمــا فض ـاً عــن استكشــاف مزيــد مــن
الفــرص الواعــدة فــي أســواق البلدين.
مــن جهتــه قــال معالــي بيــوش غويــال
إن اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة
بيــن اإلمــارات والهنــد تمثــل نقلــة نوعيــة
فــي مشــاركتنا االقتصادية الثنائية  ..مشــيرا
إلــى أن زيــارة وفد اإلمارات برئاســة معالي
عبــداهلل بــن طــوق المــري وزيــر االقتصــاد
التــي تأتــي بعــد أقــل مــن أســبوعين علــى
دخــول اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة حيــز
التنفيــذ هي إشــارة قويــة اللتــزام حكومتي
البلديــن بتعزيــز مســيرة النمــو والتعــاون
المســتقبلي.
وأضــاف أن الصــرح المؤسســي القــوي
الــذي وضعتــه حكومتــي اإلمــارات والهنــد
برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين
يجــب أن تســتفيد منــه أعمالنــا بالكامــل.

إننــي علــى ثقــة مــن أن هدفنــا المتمثــل
فــي زيــادة التجــارة الثنائيــة إلــى  100مليار
دوالر وتجارة الخدمات إلى  15مليار دوالر
ســيتم بلوغه قبل فترة طويلة من الســنوات
الخمــس المتوقعة.
وأعــرب عــن تطلعــات بــاده بالعمل مع
اإلمارات نحو توسيع نطاق اتفاقيات التجارة
الحــرة مــع عــدد مــن دول العالم بمــا يعزز
استدامة النمو االقتصادي.
وتقــدم بالشــكر إلى دولــة اإلمارات على
دعوته للمشــاركة في قمة أنفستوبيا وأبدى
رغبــة بــاده فــي تكثيــف التعــاون الثنائــي
مــع اإلمــارات فــي عــدد مــن القطاعــات
االســتراتيجية ضمــن منصــة انفســتوبيا ال
ســيما قطاعــات االقتصــاد الجديــد والتــي
تتعلــق بالطاقــة النظيفــة والتكنولوجيــا.
كمــا التقــى معالــي عبــد اهلل بــن طــوق
المــري ،معالــي جيوتيراديتيــا ســينديا وزيــر
الطيــران المدنــي الهنــدي ،وناقــش الجانبان
ســبل االســتفادة مــن مخرجــات اتفاقيــة
الشــراكة االقتصادية الشــاملة بيــن الدولتين
الصديقتيــن ،فــي إطــار مواكبة حجــم زيادة
الحركــة الجوية المتوقعة بين البلدين خالل
الفتــرة المقبلــة ،وبمــا يســاهم فــي زيــادة
الصــادرات والــواردات بينهمــا ويعــزز مــن
مســاهمة قطــاع الطيــران المدنــي في دعم
الناتــج المحلــي اإلجمالي لــكال البلدين .كما
ناقشــا ســبل دعــم وتنشــيط النقــل الجــوي،
وآليــات تحفيــز االســتثمارات المتبادلــة في
ذلــك قطــاع الطيــران المدني.
وقــال معالــي عبــداهلل بن طــوق إن دولة
اإلمــارات مهتمــة بتعزيز التعاون المشــترك
فــي قطــاع الطيــران المدنــي مــع دولــة
الهنــد الصديقــة فــي ضــوء اتفاقية الشــراكة
االقتصاديــة الشــاملة وبمــا يعــزز مــن زخــم
حركــة الطيــران بيــن البلديــن كذلــك تبنــي
أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال
الطيــران المدنــي ،وتبــادل الخبــرات بيــن
البلدين بشأن تنظيم عمليات الشحن الجوي
وســبل االرتقاء به وتطويره باعتباره محركاً
رئيســياً للتجارة الخارجية ،ومســاهماً حيوياً
فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ،إضافــة إلــى
العمــل علــى تحفيــز االســتثمارات المتبادلة

فــي ذلــك القطــاع الحيــوي.
مــن جانبــه قــال معالــي جيوتيراديتيــا
ســينديا إن اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة
الشــاملة بيــن اإلمــارات والهند تمثل جســرا
جديــدا لتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي
مختلــف القطاعــات والمجــاالت االقتصادية
ال ســيما الطيــران المدنــي الذي يقــوم بدور
فعــال فــي دفــع حركــة التجــارة والشــحن
الجــوي بيــن اإلمــارات والهنــد.
وأشــاد معاليــه بــدور الناقــات الوطنيــة
اإلماراتيــة فــي نقــل األشــخاص والبضائــع
بيــن البلديــن ومــا تقدمــة اإلمــارات مــن
نمــوذج متطــور فــي قطاع الطيــران المدني
الــذي يشــهد نموا متســارعا ويجســد الرؤية
الصائبة لمستقل القطاع ..معربا عن تطلعات
بــاده بتعزيــز التعــاون مــع اإلمــارات ونقل
الخبــرات فــي هــذا القطــاع الحيــوي الــذي
يمثــل شــريانا مهمــا للتواصــل بيــن البلديــن
ودول العالــم.
فــي ســياق متصــل التقى معالــي عبد اهلل
بــن طــوق المــري معالــي نيرماال ســيترامان
وزيرة المالية الهندية وناقش الجانبان ســبل
تعزيــز أطــر التعــاون الثنائــي فــي القطــاع
المالــي ،كذلــك تبــادل الخبــرات والتجــارب
المثمــرة بيــن البلديــن ،مــن أجــل تمكيــن
أفضــل الممارســات المتبعــة فــي ذلــك
القطــاع ،وتعزيز اســتخدام الحلــول الرقمية
والتكنولوجيــا المتطــورة فــي خدماتــه.
وقــال معالــي عبــداهلل بــن طــوق أضفت
اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة مــع
جمهوريــة الهنــد زخمــاً فــي العالقــات
االقتصاديــة والتجاريــة المشــتركة بيــن
البلديــن ،ونســتهدف من خاللهــا العمل مع
الجانــب الهنــدي فــي دعــم وتعزيــز أواصــر
التعــاون المشــترك فــي مجــاالت السياســة
الماليــة ،واالقتصــاد الكلــي ،واالســتثمار،
والتكنولوجيــا الماليــة وتكنولوجيــا الجيــل
الخامــس وتقنيــة البلــوك تشــين ،وبمــا
يضمــن تحقيــق مســتهدفات مشــاريع
الخمســين ومئويــة اإلمــارات  2071الراميــة
إلى التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام قائم
علــى المعرفــة واالبتــكار ومدعــوم بأحــدث
التقنيــات التكنولوجية الحديثة التي ســتعزز

مــن تنافســية االقتصــاد الوطنــي عالمي ـاً.
مــن جهتهــا قالــت معالــي نيرمــاال
ســيترامان إن اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة
بيــن اإلمــارات والهنــد تســهم فــي تعزيــز
االســتثمارات بين البلدين والوصول بها إلى
مســتويات أعلــى حيث أكــدت االتفاقية في
فصــل كامــل خــاص باالســتثمار علــى حماية
االســتثمارات فــي البلديــن والذي من شــأنه
أن يزيد االستثمارات في مختلف المجاالت
والقطاعــات بيــن اإلمــارات والهنــد.
وأشــادت معاليهــا بســرعة نمــو القطــاع
المالــي في اإلمــارات وقدرته علــى مواجهة
التغيــرات العالميــة الطارئــة والــذي يجســد
القاعــدة الماليــة الصلبيــة التــي يســتند إليها
االقتصــاد اإلماراتــي ..وأعربت عن تطلعاتها
بنقــل تجربــة اإلمــارات فــي القطــاع المالي
وتبــادل الخبــرات بمــا يســهم فــي إنشــاء
توافــق مالــي بيــن البلديــن الصديقين.
وإلــى جانــب ذلك التقى معالــي الدكتور
أحمــد بالهــول الفالســي مــع معالــي نارايان
تاتــو رانــي وزير المشــاريع متناهيــة الصغر
والصغيــرة والمتوســطة الهنــدي وبحــث
الجانبــان ســبل التعــاون المشــترك فــي
هــذا القطــاع الحيــوي كمــا التقــى معالــي
الفالســي مع معالــي دارمندرا بــرادان وزير
التعليــم ووزيــر تنميــة المهــارات وريــادة
األعمــال الهنــدي.
مــن جانبه قــال معالي نارايــان تاتو راني
إنــه مــع توقيــع اتفاقية الشــراكة االقتصادية
الشــاملة التاريخيــة بيــن اإلمــارات والهنــد
ســتدخل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
الهنديــة مرحلــة جديــدة من التطور بشــكل
كبيــر مــع فتــح أســواق جديــدة.
وأضــاف أن بــاده واإلمــارات دخلتــا في
عصــر ذهبــي من التعــاون االقتصــادي الذي
ســيعزز وصــول الهنــد إلى األســواق في كل
مــن الســلع والخدمات.
وأعــرب معاليــه عــن تطلعاتــه بتعزيــز
التعــاون مــع دولــة اإلمــارات لتشــجيع
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة مــن خــال الحاضنة المشــتركة
والتمويــل المشــترك والتعــاون فــي تنميــة
مهــارات األفــراد.

«إنفستوبيا» تدشن حواراتها العالمية انطالقا من الهند
ابن طوق« :إنفتسوبيا» تمثل محوراً ثابتاً بجهود الدولة لتطوير السياسات العالمية المحفزة لالستثمار

أعلنــت مبــادرة إنفســتوبيا العالميــة
لالستثمار ،التي أطلقتها حكومة اإلمارات
فــي ســبتمبر  ،2021انطــاق حواراتهــا
العالميــة بدايــة مــن الهنــد ،عبــر تنظيــم
جلســتين لهــا فــي مومبــاي ونيودلهــي.
وناقشــت الجلســات التحــوالت
المتســارعة التي يشــهدها عالم االستثمار
فــي ضــوء التكنولوجيــا الحديثــة وســبل
توجيــه االســتثمارات بصــورة أكبــر نحــو
األســواق الناشــئة ،والفرص التي يطرحها
الســوق الهنــدي فــي هــذا الشــأن.
ويعتبــر هــذا أول نشــاط اقتصــادي
ُ
لمبــادرة إنفســتوبيا العالميــة لالســتثمار
خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي
إطــار أهدافهــا لتوجيه االســتثمارات نحو
األســواق الناشئة واالقتصاد الجديد حيث
يمكــن أن يكــون لالقتصــاد تأثيــرا فــي
مســتقبل  3.5مليــار شــخص ،وتشــجيع
االســتثمار فــي اقتصــادات جديــدة.
كمــا يحمــل هــذا النشــاط االقتصــادي
العالمــي األول خــارج اإلمــارات لمبادرة
إنفســتوبيا أهمية خاصة ،وذلك النعقاده
فــي واحــدة مــن األســواق العالميــة
الرئيســية التــي تســتهدفها المبــادرة
وهــي الهنــد ،ويأتــي بالتزامــن مــع بــدء
تطبيــق اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة
الشــاملة بيــن البلديــن  ،//CEPAحيــث
تهــدف إنفســتوبيا إلى لعــب دوري مهم
ورئيســي فــي الترويــج لفرص االســتثمار
بيــن الهنــد واإلمــارات.
وعقــدت الجلســتان بحضــور عــدد من

صياغة فرص وشراكات
جديدة مع مجموعة
من األسواق الدولية
في قطاعات االقتصاد
الجديد
جلسات «إنفستوبيا» في
الهند تناقش التحوالت
المتسارعة بعالم
االستثمار في ضوء
التكنولوجيا الحديثة
كبــار المســؤولين وصنــاع القــرار ورجال
األعمــال والمســتثمرين البارزيــن مــن
اإلمارات والهند ،حيث حضر من الجانب
اإلماراتــي معالــي عبداهلل بن طوق المري
وزيــر االقتصــاد ومعالــي الدكتــور أحمــد
بــن عبــد اهلل حميد بالهول الفالســي وزير
دولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة
والمتوســطة ،ســعادة الدكتــور أحمد عبد
الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية
الهنــد وســعادة ســنجاي ســودهير ســفير

جمهوريــة الهنــد لــدى الدولــة ،وراجــان
نافاني ،رئيس مجلس مبادرة 75@India
التابعة التحاد الصناعات الهندي ،والرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Jetline

. Industries
وأديــرت الجلســات مــن قبــل أنجانــي
كومــار ،شــريك فــي شــركة ديلويــت -
شــريك المعرفــة إلنفســتوبيا.

وقــال معالي عبــد اهلل بن طوق المري
إن «إنفتســوبيا» ســتمثل محــوراً ثابتــاً
ضمــن جهــود الدولــة لتطويــر السياســات
العالميــة المحفــزة لالســتثمار وصياغــة

فــرص وشــراكات جديــدة مــع مجموعــة
مــن األســواق الدوليــة فــي قطاعــات
االقتصــاد الجديــد.
وتابــع انطالق حوارات منصة ومبادرة
إنفستوبيا العالمية لالستثمار في األسواق
العالميــة ،بداية من الهند ،يشـ ّكل خطوة
عملية واســتراتيجية لهــا نحو التواجد في
بلــدان مختلفــة ،ورعايــة وتنظيم أنشــطة
فيهــا ،لتعزيــز االســتثمار فــي القطاعــات
المســتقبلية في األسواق الناشئة.
وأضاف معاليه « :ســتعمل إنفســتوبيا
دائما على توفير مساحة مخصصة للحوار،
والتعــارف والعمــل معا والتعــاون إليجاد
حلــول للتحديــات التــي نواجههــا اليــوم،
كمــا تتيح إمكانية االســتفادة من وجهات
النظــر والــرؤى المختلفــة التــي يطرحهــا
الخبــراء العالميــون لدعم نمــو األعمال».
تجــدر اإلشــارة إلى أن «إنفســتوبيا» هي
منصة عالمية تهدف لتحفيز االستثمارات
العالميــة نحــو االقتصــاد الجديــد وخلــق
النمو واالســتدامة لالقتصاد الوطني لدول
العالــم ،حيــث تطرقت «إنفســتوبيا» في
نســختها األولــى حــول االســتثمارات فــي
عالــم الميتافيــرس ،والعمــات الرقميــة
حيويا في قطاعات
إضافــة إلــى ً 12
قطاعا ً
االقتصــاد الجديد بما يخدم رفاه وازدهار
األجيــال القادمة.
وتأتــي «إنفســتوبيا» ضمــن الحزمــة
األولى لمشــاريع الخمســين االستراتيجية
لدولــة اإلمــارات التــي أعلنتهــا حكومــة
اإلمــارات فــي ســبتمبر  .2021وام
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وزيـر االقتـصاد 44 :مليـار درهـم حـجـم االسـتثمارات
اإلمـاراتـية في الهـند بنهـاية 2021

برئاســة معالــي عبــداهلل بن طــوق المري
وزير االقتصاد ..نظم مجلس األعمال الهندي
 اإلماراتــي لقــاء مــع ممثلــي الشــركاتاإلماراتيــة المســتثمرة فــي مومبــاي وذلــك
فــي إطــار زيــارة وفــد الدولــة إلــى الهنــد
إلرســاء آليــات مســتدامة لالســتفادة مــن
اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة بيــن
البلديــن الصديقيــن.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــور أحمــد
بــن عبــد اهلل حميــد بالهــول الفالســي وزيــر
دولــة لريــادة األعمــال والمشــاريع الصغيرة
والمتوســطة وســعادة الدكتــور أحمــد عبــد
الرحمــن البنــا ســفير الدولة لــدى جمهورية
الهنــد وشــرف الديــن شــرف رئيــس مجلس
األعمــال الهنــدي – اإلماراتــي وعــدد مــن
المســؤولين والمســتثمرين ورواد األعمــال.
واطلــع معالــي عبــداهلل بن طــوق المري
خــال اللقــاء علــى أبــرز التحديــات وفــرص
االســتثمار باألســواق الهنديــة فــي مختلــف
القطاعــات والمجــاالت وخطــط الشــركات
اإلماراتيــة المســتثمرة فــي الهند للتوســعية
فــي هذه األســواق وذلــك في إطــار اتفاقية
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة التــي دخلــت
حيــز التنفيــذ فــي األول مــن مايــو الحالــي
.2022
واســتعرض ممثلــي الشــركات اإلماراتيــة
الرائدة مالمح خططهم التوسعية المستقبلية
فــي األســواق الهنديــة بمشــاركة أكثــر مــن
 15شــركة ومنهــا «موانــي دبــي العالميــة»
و»بنــك أبوظبــي التجــاري» و»بنــك أبوظبي
األول» و»بنك المشرق» و»إعمار» و»بروج»
و»مجموعــة شــرف» وغيرها من الشــركات
اإلماراتيــة المهمة.
ورحــب معالي عبــداهلل بن طــوق المري
بمســؤولي وممثلــي الشــركات اإلماراتيــة

وزير االقتصاد يبحث مع ممثلي الشركات اإلماراتية في الهند فرص االستثمار الواعدة
الشراكة بين اإلمارات والهند تفتح مسارات جديدة للتعاون االستثماري والتجاري
الشركات اإلماراتية المستثمرة في الهند تستعرض خططها التوسعية المستقبلية
الفالسي :جسر الشركات الناشئة بين اإلمارات والهند يوفر الكثير من الفرص االستثمارية
المستثمرة في الهند واستعرض أمامهم أهم
بنــود وفصــول اتفاقيــة الشــراكة االقتصادية
الشــاملة ..مؤكدا على أهمية هذه االتفاقية
فــي تحقيــق التكامــل االقتصــادي وفتــح
مســارات جديــدة مــن التعــاون االقتصــادي
والتجاري واالستثماري بين اإلمارات والهند
اســتنادا إلــى تاريــخ طويــل ممتــد ألكثر من
نصــف قــرن مــن العالقــات االســتراتيجية
الراســخة التي تحظى بدعم ورعاية مباشــرة
مــن قيادتــي البلديــن الصديقين بمــا يحقق
اســتدامة النمــو االقتصادي.
وقــال معاليــه فــي تصريحــات لـــ وكالــة
أنبــاء اإلمــارات «وام» ..إن اإلمــارات مــن
أهــم الــدول المســتثمرة فــي الهنــد حيــث
تســتحوذ علــى مــا نســبته تتجــاوز  %2مــن
إجمالــي االســتثمار األجنبي المباشــر الوارد
إلــى الهنــد واألولــى عربيـاً والتاســعة عالمياً
بقيمــة تجــاوزت  12مليــار دوالر « 44مليار
درهم» بنهاية  2021فيما نما حجم التجارة
بيــن البلديــن  14ضعــف مــن  11.6مليــار
درهــم فــي عــام  2002إلــى  162.8مليــار

درهــم بنهايــة العــام الماضــي ..مضيفــا أن
الهند واحدة من أكبر الشركاء االستثماريين
لدولــة اإلمــارات ســواء فــي االســتثمارات
الصــادرة مــن الدولة أو الــواردة إليها حيث
تســتحوذ الهنــد علــى أكثــر مــن  %25مــن
إجمالــي اســتثمارات الــدول األســيوية غيــر
العربيــة الــواردة إلــى اإلمــارات.
وأشار معاليه إلى أن الشركات اإلماراتية
والهنديــة يمكنهــا االســتفادة مــن اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة التــي نصــت
علــى خفــض الرســوم الجمركيــة وإلغائهــا
بعضهــا إضافــة إلــى الفــرص المتوفــرة فــي
قطاعــات حيويــة مثــل الطيــران والبيئــة
والضيافة والخدمات اللوجســتية واالستثمار
والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة
الرقمية.
وأوضــح معاليه أن اتفاقية الشــراكة تتيح
للشــركات النفــاذ إلــى عقــود حكوميــة فــي
أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكل من
اإلمــارات والهنــد إضافة إلــى حماية حقوق
الملكيــة الفكريــة وتشــمل مجــاالت جديدة

مثــل الموارد الجينيــة لألغذية والزراعة كما
تشــجع االتفاقيــة أيضــا التعــاون فــي قضايــا
حقوق الملكية المرتبطة بالشركات الصغيرة
والمتوســطة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
وابتــكار التقنيــات ونقلهــا وتوزيعهــا والذي
مــن شــأنه أن يســهم فــي فتــح اآلفــاق أمام
مســتقبل اقتصــادي آســيوي جديــد ومزدهر
ويعــزز مكانــة اإلمارات مركــزاً تجارياً يربط
قارات آســيا وإفريقيــا وأوروبا.
مــن جانبــه أشــار معالــي أحمــد بالهــول
الفالســي إلــى أن االتفاقيــة تعــود بفوائــد
كبيرة على الشــركات الصغيرة والمتوســطة
فــي القطــاع الخــاص فــي كل مــن اإلمــارات
والهنــد حيــث يصبح مــن األســهل على تلك
الشركات التوســع بأعمالها عالميا مع تعزيز
الوصــول التمويــل وشــبكات العمــاء الجدد
وفتــح مجــاالت جديــدة للتعاون مع شــركاء
فــي الدولتيــن أو خارجهمــا في ظــل إطالق
جسر الشركات الناشئة بين اإلمارات والهند
الــذي يوفــر منصــة مهمــة تتيــح الكثيــر من
الفرص االســتثمارية فــي البلدين.

مــن جانبــه أكــد ســعادة الدكتــور أحمــد
عبــد الرحمــن البنــا أهميــة عقــد مثــل هذه
االجتماعــات للوقــوف علــى التحديــات امام
الشــركات اإلماراتيــة والعمــل علــى حلهــا
مــع الجانــب الهنــدي الصديــق إضافــة إلــى
اســتعراض فرص النمو الواعدة في األســواق
الهندية في مختلــف القطاعات والمجاالت.
وأضــاف ســعادته إن العالقــات اإلماراتية
الهنديــة اســتراتيجية وتســتند إلــى إرث
تاريخــي مــن العالقــات المتميــزة بيــن
البلديــن الصديقيــن حيــث نتطلــع إلــى
تعظيــم هــذه العالقــات إلــى آفــاق أرحــب
بمــا يحقــق تطلعــات قيادتــي البلديــن نحــو
شــراكة اقتصاديــة فاعلــة تحقــق المزيد من
النمــاء والرخــاء لشــعبي البلديــن.
مــن جانبــه قــال شــرف الديــن شــرف إن
المحيطــات التــي كانــت تفصــل بين شــعبي
البلديــن قــد تحولــت اآلن إلى جســر صلب
مــع منصــة قويــة بمــا يكفــي لتحمــل وزن
وقيمــة التجــارة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل
مــن قبــل.

وأضــاف أن جوهــر اتفاقيــة الشــراكة
االقتصاديــة الشــاملة بيــن اإلمــارات والهنــد
هــو التركيــز علــى مبــدأ الروابــط القديمــة
بيــن النــاس والــذي يــؤدي إلــى تدفــق حــر
للســلع والخدمــات القائمــة علــى العالقــات
اإلنســانية الجيــدة والثقــة وشــبكة األمــان
غيــر المرئيــة التــي يتــم توفيرها مــن خالل
هــذا التبــادل والعالقــات.
وأشــار شــرف إلــى أن هنــاك اعتقــاد
مشــترك بيــن الهند واإلمــارات بأن االزدهار
االقتصــادي ال يمكــن أن يكــون مســتداما إال
مــن خــال حريــة التنقــل واالتصــال .وقــد
اعتمد قادة البلدين على العالقات الموثوقة
واألعمــال التجاريــة والتنميــة لتوفيــر الزخم
الــازم لتحقيــق الرخاء لشــعبيهما.
وأوضــح أن اإلنتــاج الصناعــي يعتمد على
سالســل التوريد األقصر بين اإلمارات والهند
والتي بدورها ســتوفر االستقرار والموثوقية
في اإلمدادات المستمرة إلى جانب انخفاض
التكلفــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن
تضمــن الهنــد اســتمرار إمــدادات النفــط
والمنتجــات البتروليــة ومنتجــات األلمنيــوم
ومصايــد األســماك إلــى جانــب المنتجــات
الزراعيــة مثــل التمــور وبعــض األطعمــة
األخرى التي يتم انتاجها في دولة اإلمارات.
أيضا
ولفت شــرف إلى أن الهند تســتفيد ً
من المنافســة بشــكل أكثر فاعلية في توريد
العديد من الســلع والمنتجــات النهائية مرة
أخــرى من خــال سالســل التوريــد القصيرة
المؤكــدة والموثوقــة والتــي ســتفيد دولــة
أيضــا مــن
اإلمــارات .كمــا ستســتفيد الهنــد ً
إنشــاء مركــز لوجســتي كبيــر فــي اإلمــارات
لعرض المنتجات والعالمات التجارية الهندية
التي تجذب التجار من دول مجلس التعاون
الخليجي وإفريقيا وآســيا الوســطى.وام

بارفيز شهبازوف :أذربيجان تسعى بفضل شراكتها مع «االتحاد للقطارات» توقع ثالث مذكرات تفاهم مع شركات أوروبية
اإلمارات لتكون دولة مصدرة للطاقة المتجددة

أكــد بارفيــز شــهبازوف وزيــر الطاقــة
األذربيجانــي أن أذربيجــان الغنيــة بالنفــط
تســعى بفضل شــراكتها مع دولــة اإلمارات
ألن تصبــح دولــة مصــدرة لمصــادر الطاقــة
المتجــددة وتلعــب دورا هامــا فــي هــذا
المجــال الحيــوي.
وقــال وزيــر الطاقــة األذربيجانــي علــى
هامــش المؤتمر العالمــي للمرافق ..2022
أن أذربيجــان تعمــل علــى تطويــر محطــة
«جاراداغ» للطاقة الشمســية الكهروضوئية
بقــدرة  230ميغــاواط وهــو أول مشــروع
صناعي لتوليد الطاقة المتجددة باستثمارات
إماراتية  %100شــرعت «مصدر» في بنائها
مارس .2022
وأضــاف الوزيــر األذربيجاني « نحن في
مناقشــات حــول مشــاركة أوســع وشــاملة
لدولــة اإلمــارات فــي قطــاع الطاقــة فــي
أذربيجــان ولدينــا خطــط طموحــة للغايــة
لتحقيقهــا بالتعــاون مــع دولــة اإلمــارات».
وأشــار شــهبازوف إلــى أن «مصــدر»
وقعــت اتفاقيــات لتطويــر مشــروع «قــره
داغ» الواقــع علــى بعــد تســعة كيلومترات
شــمال غــرب مدينــة آالت فــي أذربيجــان،
أبريل  ، 2021ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل
المحطــة التجــاري عام  2023حيث ســيولد

المشــروع نصــف مليــار كيلــوواط  /ســاعة
مــن الكهربــاء ســنويا  ،وهــو مــا يكفــي
لتلبيــة احتياجات أكثر من  110آالف منزل
كمــا أنــه ســيقلل مــن االنبعاثــات بأكثر من
 200ألــف طــن ســنويا كمــا وقعــت شــركة
«مصــدر» إتفاقيــات لتطويــر مشــروعات
أخــرى تعنــى بتوليــد الطاقــة النظيفــة فــي
جميــع أنحــاء أذربيجــان.
وأكــد وزير الطاقة األذربيجاني أن بالده

ستواصل التعاون المثمر مع دولة اإلمارات
في المستقبل الفتا إلى أن أذربيجان تسعى
لزيــادة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة
في مزيــج الطاقة بحلول .2030
وقــال إن صنــدوق أبوظبــي للتنميــة
 ،شــريك مالــي رئيســي للمشــروع وهــو
حريــص علــى دعــم أذربيجــان بشــكل أكبر
فــي جهودهــا لتحقيــق أهــداف الطاقــة
المتجــددة.وام

 17506رخص سارية خالل الربع األول في اقتصادية رأس الخيمة
كشف تقرير صادر عن إدارة الشؤون
التجاريــة فــي دائرة التنميــة االقتصادية
بــرأس الخيمة أن عدد الرخص الســارية
فــي الدائــرة بلــغ  17506حتــى نهايــة
الربــع األول مــن العــام الحالــي ،فــي
مقدمتهــا الرخــص المهنية التي شــكلت
نحــو  ،% 49.6تلتهــا الرخــص التجاريــة
 ،% 49ثــم الرخــص الصناعيــة .% 1.4
وفــي مــا يتعلــق بــرأس المــال ،فقــد
ازداد رأس مــال الرخــص الصناعيــة
الصــادرة خــال هــذا الربــع بنســبة 28
 %مقارنة بالربع األول من العام السابق،
فــي حيــن حقــق رأس مــال الرخــص
التجارية زيادة بنسبة  % 1.2ليبلغ 63.3
مليــون درهــم ،بينمــا شــهد رأس مــال
الرخــص المهنيــة تراجعـاً بنحــو .% 28
وقالــت موزة حســن الشــميلي مدير
إدارة الشــؤون التجاريــة فــي الدائــرة
إن عــدد الرخــص الجديــدة التجاريــة
ارتفــع ليصــل إلــى  216رخصــة مقابــل
 207رخــص فــي الربــع األول مــن عــام
 ،2021بمعــدل نمــو  ،% 4.3وبذلــك
يصــل إجمالــي عــدد الرخــص التجاريــة

الســارية إلــى  8484رخصــة بما يشــكل
نحــو  % 48.5من إجمالي عدد الرخص.
جديــر بالذكــر أن قطــاع تجــارة
الجملــة والتجزئــة يســاهم بنحــو % 14

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لإلمــارة
حيــث يحتل الترتيب الثانــي بعد قطاع
الصناعــات التحويليــة والــذي يســاهم
بنســبة .% 28وام

وقعــت شــركة االتحاد للقطــارات ثالث
مذكــرات تفاهــم مــع شــركة الســكك
الحديديــة الوطنيــة اإلســبانية «رينفــي»
وشــركتي «هــاي ســبيد وان» و»جــي بــي
رايــل فاريت» البريطانيتيــن ،بهدف تعزيز
ســبل التعــاون تبــادل المعرفــة والخبــرات
وأفضــل الممارســات في مجــاالت خدمات
الســكك الحديديــة والعمليــات التشــغيلية
لقطــارات البضائــع والــركاب ،وذلــك فــي
إطــار جهــود الشــركة الراميــة إلــى تطويــر
خدمــات الســكك الحديديــة فــي الدولــة.
وجــرى توقيــع مذكــرات التفاهــم خالل
فعاليــات اليوم الثاني مــن معرض ومؤتمر
الشــرق األوسط للســكك الحديدية ،2022
الــذي اســتضافته شــركة االتحــاد للقطارات
وعقــد تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وبالتعاون
مــع وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة ودائرة
الثقافة والســياحة فــي أبوظبي ،على مدى
يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض
بأبوظبي.
ووقــع مذكرات التفاهم ســعادة شــادي
ملــك الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتحــاد
للقطــارات  ،وخــوان ماتيــاس أرتشــيال،
مديــر أول لألعمــال الدوليــة مــن شــركة
شــبكة الســكك الحديدية الوطنية اإلسبانية
«رينفي» ،وديــان كروثر الرئيس التنفيذي
لشــركة «هاي ســبيد وان» وجون ســميث
الرئيــس التنفيــذي لشــركة «جي بــي رايل

فاريــت» ،بحضــور عــدد مــن المســؤولين
مــن األطــراف الموقعــة.
وتعتبر شــركة شــبكة الســكك الحديدية
الوطنيــة اإلســبانية «رينفــي» واحــدة مــن
أهم شركات القطارات حول العالم ،حيث
تقــوم بتشــغيل أكبر شــبكة قطــارات فائقة
الســرعة فــي أوروبــا وثانــي أكبــر شــبكة
فــي العالــم ،حيــث تش ـ ّغل نحــو  5آالف
قطــار يوميـاً وأكثر من  500مليون مســافر
فــي العــام ،أمــا شــركة «هــاي ســبيد وان»
فهــي الشــركة البريطانيــة التــي بتشــغيل
قطارات الركاب فائقة السرعة في المملكة
المتحــدة كمــا أنهــا تملــك امتيــاز امتــاك
وتشــغيل وصيانة مســار الســكك الحديدية
عاليــة الســريعة الوحيــد فــي المملكــة
المتحــدة ،فــي حيــن تعتبــر شــركة «جــي
بــي رايــل فاريــت» ثالــث أكبــر شــركة
شــحن بالقطــارات فــي المملكــة المتحــدة
ومــن بيــن األســرع نمــواً فــي مجــال نقــل
البضائــع ،حيــث تقــوم بنقــل مــا يعــادل
 %22مــن البضائــع فــي المملكــة المتحدة.
وبهــذه المناســبة ،أكــد ســعادة شــادي
ملــك الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتحــاد
للقطــارات ،حــرص الشــركة علــى تحقيــق
أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية
وتطويــر مشــروع قطــار االتحــاد وفــق
الجــدول الزمنــي المعتمــد ،ولتحقيق ذلك
تعمــل باســتمرار علــى عقــد االتفاقيــات
والشــراكات التــي تعنــى باالرتقــاء بفعالية
وكفاءة شــبكة الســكك الحديدية الوطنية،

وذلــك فــي إطــار الجهــود الحثيثــة التــي
تبذلهــا لتعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات
مــع أبــرز الجهــات العالميــة الرائــدة فــي
قطــاع الســكك الحديديــة لضمــان تقديــم
أفضــل وأرقــى الخدمــات».
وتتمحور مذكــرات التفاهم حول تبادل
المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات في
قطــاع الســكك الحديدية وصيانتهــا وإدارة
التطويــر التقنــي مثل التخطيــط والتصميم
والتطوير والتكليف باإلنشاءات.
ويشــار إلى أن شــركة االتحاد للقطارات
تســتضيف الــدورة السادســة عشــر مــن
معــرض ومؤتمر الشــرق األوســط للســكك
الحديدية للمرة األولى في إمارة أبوظبي،
ويعــد المعــرض أكبــر فعاليــة متخصصــة
بقطاع النقل على مســتوى منطقة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا،
شــارك خاللــه نخبة مــن قادة قطــاع النقل
صناع
وكبــار المســؤولين التنفيذيين وأبرز ّ
القــرار والممثليــن عــن الهيئــات والجهات
الحكوميــة ،لمناقشــة المواضيــع األكثــر
إلحاحـاً فــي مشــهد قطــاع النقل والســكك
الحديديــة العالمــي وتســليط الضــوء علــى
أحــدث االبتــكارات فــي القطاع.
حضــر المؤتمــر أكثــر من  600مــن كبار
الشخصيات والوزراء والمختصين في قطاع
النقــل والبنيــة التحتيــة مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،وســيجمع أكثــر مــن
 6000مشــاركاً وما يزيــد على  200متحدثاً
و 250جهــة عارضة.وام
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لتطوير هيكلية مشروع تعزيز قطاع التعاونيات في الدولة

وزارة االقتصاد وتحالف التعاونيات الدولي يوقعان اتفاقية تعاون
±±±

±±±

االتفاقية خطوة جديدة
ضمن استراتيجية الدولة
لتحقيق تطور نوعي
ومستدام في القطاع وفق
أفضل الممارسات العالمية

استراتيجية شاملة للقطاع
التعاوني وتعزيز فرصه
ورصد تحدياته وزيادة
مساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي للدولة

±±±

±±±

العمل من خالل االتفاقية
على تطوير تشريعات
استباقية مرنة تحقق مزيداً
من التمكين لنموذج
التعاونيات وتنظيم حوكمتها

مبادرات لترسيخ الفكر
التعاوني وحمالت وبرامج
توعوية للتعريف بنموذج
التعاونيات وتنمية القدرات
البشرية بالقطاع

±±±
وقعــت وزارة االقتصــاد وتحالــف
التعاونيــات الدولــي ،والــذي يعــد أكبر
منظمــة عالميــة معنيــة بالتعاونيــات،
اتفاقيــة تعاون لتطوير هيكلية مشــروع
تعزيــز قطــاع التعاونيــات فــي الدولــة،
وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية الــوزارة
لالرتقــاء بــأداء القطــاع التعاونــي فــي
الدولــة وزيادة مســاهمته فــي االقتصاد
الوطنــي.
وقــع االتفاقيــة مــن جانــب وزارة
االقتصــاد ســعادة عبــد اهلل آل صالــح
وكيــل الــوزارة ،ومــن جانــب تحالــف
التعاونيــات الدولــي ،باالســوبرامانيان
أييــر ،المديــر اإلقليمــي للتحالــف.
وقــال ســعادة عبــد اهلل آل صالــح،
إن االتفاقيــة مــن شــأنها تعزيــز بيئــة
عمــل القطــاع التعاونــي فــي الدولــة
إلــى مســتويات جديــدة ،وســيتم مــن
خاللهــا العمــل مــع تحالــف التعاونيات
الدولي للمساهمة في تطوير تشريعات
اســتباقية مرنــة تحقــق مزيــداً مــن
التمكيــن لنمــوذج التعاونيــات وتنظيــم
حوكمتهــا ،وبمــا يصــب فــي تعزيــز
جاهزيــة بيئــة العمــل التعاونــي فــي
الدولــة وزيــادة مســاهمتها فــي نمــو
الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطي
للدولــة ،مشــيراً ســعادته إلــى أن هــذه
االتفاقيــة تخدم أهداف وزارة االقتصاد
واســتراتيجيتها المتكاملة لتحقيق تطور
نوعــي فــي قطــاع التعاونيــات وتحقيق
أثــر مباشــر فــي زيــادة دوره فــي تنوع
وتنافســية االقتصــاد الوطنــي.
وأضــاف « :يــؤدي القطــاع التعاوني

آل صالح :القطاع التعاوني رافد مهم لتنوع االقتصاد الوطني
 42تعاونية في الدولة بـ 200منفذ وفرع و 3.1مليار درهم إجمالي
رؤوس أموال وأكثر من مليار درهم صافي األرباح
دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية
االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ويعــد رافــداً مهمــاً لتنافســية وتنــوع
االقتصــاد الوطنــي ،وانســجاماً مع رؤية
القيــادة الرشــيدة للمســتقبل ومبــادئ
ومســتهدفات الخمســين ،فــإن حكومــة
دولــة اإلمــارات تتبنــى نظــرة جديــدة
لهــذا القطــاع الحيــوي تهــدف لالرتقــاء
بأدائه وفق أفضل الممارســات العالمية
وتعزيــز دوره فــي النمــوذج االقتصادي
الجديــد للدولــة ،وحققت الدولة ريادة
إقليميــة فــي تطوير نمــوذج التعاونيات
وتوفيــر البيئــة والسياســات المحفــزة
لنموه».
وأشــار إلى أن دولة اإلمــارات كانت
مــن أولــى دول المنطقــة التي ســمحت
بقيــد وتــداول أســهم التعاونيــات فــي
أســواقها الماليــة ،فــي خطــوة تصــب
فــي تعزيــز ريادة وتنافســية التعاونيات
اإلماراتية إقليمياً وعالمياً ،وتتيح تفعيل
وتعميــق دورهــا فــي رفــد القطاعــات
االقتصاديــة بالدولة ودعم المســاهمين
فيهــا ،مضيفــا  « :نواصــل جهودنا اليوم
ً
الستكمال خطة تنمية قطاع التعاونيات
ليأخــذ دوره المســتحق باعتبــاره أحــد
محــركات التنــوع واالســتدامة واالبتكار
واإلنتاجية العالية والتحول نحو اقتصاد
المســتقبل في دولــة اإلمارات».

مــن جهتــه ،قــال باالســوبرامانيان
أييــر « :نســتهدف مــن خــال هــذه
االتفاقيــة ،رفــد القطــاع التعاونــي فــي
دولــة اإلمــارات بأفضــل الممارســات
المتبعــة عالميــاً ،وعــرض النمــاذج
الرائــدة مــن مختلــف البلــدان حــول
العالــم ،وســيكون نهجنا هو المســاعدة
فــي تعزيــز النمــوذج التعاونــي القائــم
فــي دولــة اإلمــارات ،وزيــادة الوعــي
والمســاعدة فــي إشــراك الشــباب
والنســاء ،وبنــاء القــدرات ،ممــا يســهم
فــي زيــادة مســاهمة التعاونيــات فــي
دعــم اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،خاصة وأن قطاع التعاونيات
يتماشــى مــع محددات مئويــة اإلمارات
 ،2071ويدعــم توجــه حكومة اإلمارات
نحــو بنــاء نمــوذج اقتصــادي متنــوع».
وتســتهدف وزارة االقتصاد من خالل
هــذه االتفاقية بناء اســتراتيجية شــاملة
هــي األولــى مــن نوعهــا لتطويــر قطــاع
التعاونيــات فــي دولــة اإلمــارات خــال
المرحلــة المقبلــة ،تشــمل تدريــب
الجهات المشرفة على القطاع التعاوني
في الدولة ورفدها بأحدث الممارسات
واألســاليب المتبعــة عالميــاً ،إضافــة
إلــى تدشــين لجنــة مشــتركة بعضويــة
التعاونيات والجهات االتحادية والمحلية
المشــرفة على القطاع ،من أجل متابعة
تنفيــذ أهــداف وبنــود االســتراتيجية

بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد ،وتعزيز
العمل المشــترك بين الوزارة وشركائها
لدعــم القطــاع التعاونــي فــي الدولــة
واالرتقــاء بأدائــه .وترتكــز اســتراتيجية
تطويــر قطــاع التعاونيــات فــي الدولــة
علــى ثــاث مراحــل.

المرحلة األولى

تتضمــن تطوير القطــاع التعاوني في
الدولــة ،وتقييــم الوضع الحالــي لقطاع
التعاونيــات فــي دولة اإلمــارات ،وذلك
مــن خــال تشــكيل فــرق عمــل مــن
وزارة االقتصــاد وتحالــف التعاونيــات
الدولــي للعمــل المشــترك فــي تطويــر
المنظومة التشريعية للتعاونيات ،إضافة
إلــى تعزيــز أنشــطة البحــث والتطويــر،
كمــا ســتتضمن المرحلــة األولــى عقــد
ورش تدريبيــة ســتكون متاحــة للجميــع
ســتركز علــى التعريــف بأهميــة قطــاع
التعاونيــات ودوره فــي دعــم االقتصــاد
الوطني كذلك التعريف بكيفية تأســيس
التعاونيــات فــي الدولة.

المرحلة الثانية

فيمــا ســتعمل المرحلــة الثانيــة على
إجــراء الدراســات الشــاملة التــي تصب
فــي تطويــر قطــاع التعاونيــات وتعزيــز
الفــرص ورصــد التحديات وســبل تنويع
القطاعــات ذات األولويــة التــي تــزاول

التعاونيــات أنشــطتها مــن خاللهــا
بالتعــاون مــع الشــركاء ،فضــاً عــن
تطويــر اســتراتيجية فعالــة مــن أجــل
زيــادة مســاهمة القطــاع فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي للدولــة لتصــل إلــى
 %5بحلــول عــام .2031

المرحلة الثالثة

وســتركز المرحلــة الثالثة على تأهيل
الكــوادر العاملــة في قطــاع التعاونيات
ورفع الوعي لديهم بأفضل الممارســات
المتبعــة عالميــاً ،وتنميــة الطاقــات
البشــرية لدى الجهات والدوائر المحلية
فــي الدولــة فيمــا يتعلــق بالسياســات
وتطبيــق القانــون والرقابــة علــى أداء
التعاونيــات ،مــن خــال الــدورات
التدريبيــة ،إضافة إلــى إطالق مبادرات
وحاضنــات أعمــال لتســريع نمــو الجيل
القــادم مــن رواد أعمــال التعاونيــات،
وتطويــر مناهــج تدريبيــة وأكاديميــة
للطــاب لترســيخ الفكــر التعاونــي
تتنــاول مبــادئ التعاونيــات ،وإطــاق
حمــات وبرامــج توعوية على مســتوى
الدولة للتعريف بالتعاونيات وأهميتها،
بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
اتحاديـاً ومحلياً وبالشــراكة مــع القطاع
الخــاص ،وتســتمر االتفاقيــة لمــدة 18
شــهراً.
وبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة

±±±
بمختلــف أشــكالها فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة نحــو  42جمعية منها
 20استهالكية و 13لصيادي األسماك و7
جمعيــات في مجــاالت أخرى واتحادان
تعاونيــان و 200منفــذ وفــرع لهــا فــي
جميــع أنحــاء الدولــة مــع نهايــة عــام
 ،2020فيمــا بلــغ إجمالي رؤوس أموال
التعاونيــات  3.1مليــار درهــم ،وبلــغ
صافــي األربــاح أكثــر مــن مليــار درهــم
بنهايــة العــام ذاتــه ،بينمــا بلــغ عــدد
المساهمين في التعاونيات نحو 97000
عضــو مســاهم حتــى نهاية عــام .2020
ويعــد تحالــف التعاونيــات الدولــي
إحدى أقــدم المنظمات غير الحكومية،
حيث تم تأسيســه في عام  ،1895وهو
أكبــر منظمــة تعاونية عالميــة تضم في
عضويتهــا منظمــات تعاونيــة مــن 112
دولــة وتعمــل فــي قطاعــات اقتصاديــة
متنوعــة أهمهــا الزراعــة والخدمــات
المصرفية وخدمات المســتهلك ومصايد
األســماك والخدمات الصحية واإلســكان
والتأميــن والصناعــة وقطــاع الخدمات.
ويهــدف التحالــف إلــى توحيــد
وتمثيــل التعاونيــات علــى نطــاق
دولــي ،والتــي يقــدر عددهــا بنحــو
 3مالييــن تعاونيــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،ويعمــل التحالــف علــى تقديــم
الخدمات الالزمة للتعاونيات وألعضائها
الــذي يزيــد عددهــم على مليــار عضو،
ويعمــل التحالــف أيضـاً مــع الحكومات
والمنظمــات العالمية واإلقليمية إلتاحة
البيئات التشــريعية التي تسمح بتأسيس
التعاونيــات ونموهــا.وام

حظي باستجابة فاقت التوقعات

معرض المطـارات يختـتم أعـمـال دورته الحادية والعشـرين

اختتمــت بنجاح أعمــال الدورة الحادية
والعشــرين لمعــرض المطــارات الذي أقيم
فــي دبــي ويعد المعرض الســنوي األضخم
فــي العالــم على صعيد صناعــة المطارات.
وحظــي المعــرض باســتجابة فاقــت
التوقعــات مــن أوســاط الصناعــة وذلــك
علــى الرغــم من التحديــات العديــدة التي
واجههــا قطــاع الطيــران المدني فــي كافة
أنحــاء العالــم.
وقــررت الســواد األعظم مــن العارضين
مشــاركتهم العام القــادم في هذا المعرض
الــذي يقام فــي مايو .2023
وقــال العارضــون والمشــاركون إن
المعــرض شــكل فرصــة للقــاء وإبــرام
الصفقــات التي أعطت زخمــا قويا لصناعة
المطارات العالمية وذاك في ظل معدالت
نمو عالية حققتها حركة المســافرين حول
العالم خالل األشــهر الست الماضية وأقيم
المعــرض في واقع الحال وســط مؤشــرات
واضحــة علــى انتعــاش النمــو فــي صناعــة
الطيران.
وركــز المعــرض الذي نظمته شــركة آر
إكــس غلوبــال -ريــد اكسبيشــنز  -والــذي
يعتبــر أضخــم منصــة أعمال بينيــة لصناعة
المطارات في العالم بشدة على االستدامة
لمســاعدة صناعــة الطيــران فــي تحقيــق
صناعــة مطارات أكثر اســتدامة تهدف إلى
تقليــل البصمــة الكربونيــة عاما بعــد عام.
وتــم فــي المعــرض عــرض منتجــات
وخدمــات أكثــر مــن  150عــارض مــن
أكثــر مــن  20دولــة إضافــة إلــى تجــاوز
عــدد الــزوار عتبــة  5آالف زائــر وخبيــر
فــي صناعــة الطيــران.
وقالــت الجهــة المنظمة أنــه كان هناك
 100مشــتري مســتضاف و 33جهة من 18
دولــة حيــث عمــل المعــرض على تســهيل
 3556اجتمــاع عمل.
وقــال فــراس أبو لطيف مديــر المعرض
في شركة آر إكس غلوبال – ريد إكزبيشنز
فاقت المشاركة واالستجابة من العارضين
مــن جميــع أنحــاء العالــم كل توقعاتنــا
ســيما فــي ظــل تنظيم هــذا المعــرض بعد
التعطيــل الــذي واجهتــه صناعــة الطيــران
نتيجــة الجائحــة علــى أن مــا يثلــج الصــدر
أن غالبيــة العارضين والمشــاركين وأكدوا

مشــاركتهم فــي دورة العــام  2023مــن
معــرض المطــارات حيــث نتوقع مشــاركة
أكبــر بكثيــر فــي العــام المقبل مــع تعافي
صناعــة الطيــران بالكامل.
واســتمد معــرض المطارات فــي دورته
الحاديــة والعشــرين الدعــم مــن مؤسســة
مطــارات دبــي وشــرطة دبــي وهيئــة دبي
للطيــران المدنــي ووكالــة دبــي الوطنيــة
للســفر الجــوي وهــي جــزء مــن طيــران
اإلمــارات والمجموعــة ومن مؤسســة دبي
لمشاريع الطيران الهندسية ومؤسسة دبي
لخدمــات المالحــة الجويــة والمؤسســة
العالمية لخدمــات المالحة الجوية المزود

الوحيــد مــن القطــاع الخــاص لخدمــات
المالحــة الجويــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
وأفــاد المشــاركون أنهــم تمكنــوا مــن
استكشاف أوجه للتعاون ومشاريع مشتركة
فــي حيــن وقعــت العديــد مــن الشــركات
صفقــات كبيــرة مــع شــركاء محتملين.
وعبر العارضون والمشــاركون عن كبير
رضاهــم مــع تلقيهــم الســتجابة هائلة من
باقي المشــاركين وأصحاب المصلحة األمر
الــذي يمكــن أن يترجــم إلى فــرص تعاون
مســتقبلي وتعزيز لعالقات العمل.
وقــال خالــد احمــد كبيــر االختصاصيين

في شــركة الطيران السعودية إن المعرض
كان «رائعا ومكنه من التواصل مع العديد
مــن البائعيــن للمنتجــات الجديــدة األمــر
الذي سيســاعدنا في المستقبل على تعزيز
األعمال والخدمات».
إلــى ذلــك أعلنــت شــركة دي تــي بــي
وشــركة ادفيــز عــن الدخــول فــي شــراكة
إســتراتيجية تجمــع بيــن الخبــرة اإلقليمية
والنظــم الرائــدة لعمليات المطــارات التي
توفرهــا دي تــي بــي مــع الحلــول الرائــدة
التــي توفرهــا ادفيــز فــي مجــال المناولــة
األرضيــة وإنترنــت األشــياء وذلــك بهــدف
تعزيــز الرقمنــة وتحســين كفــاءة ســاحات

المطــارات فــي المنطقــة.
وأعــرب عبــد الــرزاق ميقاتــي المديــر
العــام لشــركة دي تــي بــي عــن ســعادته
بــأن معــرض المطــارات كان المــكان الذي
أنجزنــا فيــه صفقتنــا».
وقــال محمــد صــاح المحلــل التجــاري
فــي وكالــة التجارة اإليطالية إن  28شــركة
من إيطاليا شــاركت فــي المعرض وأبلغت
عــن توقيــع صفقــات مــع نظيراتهــا مــن
كافــة قطاعــات صناعــة الطيران.
وقــال ماركــوس فوغلر مديــر المبيعات
فــي شــركة تريبــل ايربــورت ايكويبمنــت
األلمانية إن دورة العام  2022كانت أفضل

بكثيــر مــن الــدورة التــي ســبقت كوفيد.
وأضــاف صــاح نشــارك فــي هــذا
المعــرض منــذ ســنوات عديــدة وقــد كان
لدينــا هــذه المــرة عــدد مــن االجتماعات
واالستفســارات فــاق الــدورات الســابقة
فيمــا ســاعدنا حضــور هــذا المعــرض على
إعادة االتصال بعمالئنا الحاليين والحصول
علــى عمــاء جــدد.
ومــن جانبــه قال روهيــت نامبيار مدير
تطويــر األعمــال بشــركة تيلــي نيتوركــس
انترناشــونال الــذي شــارك فــي دورتيــن
ســابقتين مــن دورات المعــرض أنــه وجــد
المعرض استثنائياً هذه المرة ...مضيفا أن
عقدنــا عــدة اجتماعــات فــي األيــام الثالث
الماضيــة ونأمل لهــذه االجتماعات وفرص
التواصــل أن تعــود بالفائــدة علــى أعمالنا.
وتطرق معــرض المطــارات والفعاليات
المتزامنــة معــه بمــا فــي ذلــك مؤتمر أمن
مطرات الشــرق األوســط ومنتــدى مراقبة
الحركــة الجويــة ومنتــدى قــادة المطارات
العالمية لمناقشة سبل االستفادة من فرص
النمــو الجديــدة والتغلــب علــى التحديات
الحالية التــي تواجهها المطارات كما تمت
مناقشــة جهــود صناعــة الطيــران الراميــة
إلى تطوير بنية تحتية مســتدامة وتعاونية
للمطــارات وتحقيــق تحوالت علــى صعيد
تشغيل المطارات.
واســتضاف المعــرض أعمــال الــدورة
التاســعة لمنتدى قادة المطــارات العالمية
والذي شــهد مشاركة أكثر من  40شخصية
قيادية من أوساط الطيران والمطارات من
حــول العالــم حيــث تم تقديــم العديد من
المواضيــع التي تناولت االبتــكار والتطوير
فــي المطــارات وإدارة الحركــة الجويــة
واالســتدامة وأمــن المطارات.
وكان مــن أبــرز الفعاليات التي شــهدها
معــرض المطــارات فــي دورته لهــذا العام
اســتضافته لمنطقة استدامة حملت تسمية
«ســاحة المطــار اإللكترونيــة» والتــي تــم
تنظيمهــا علــى هامــش أعمــال المعــرض
بالشــراكة مــع وكالــة دبي الوطنية للســفر
الجــوي بهــدف توفيــر الفرصــة لمصنعــي
معدات الدعم األرضي الكهربائية /الهجينة
ومعــدات المناولة األرضيــة لعرض أحدث
ابتكاراتهم.وام
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وفد إماراتي يبحث فيفنلندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا توطيد العالقات االقتصادية ثاني الزيودي :حجم التجارة غير النفطية بين اإلمارات وألمانيا يرتفع  %10.5خالل 2021
زار وفد اقتصادي برئاسة سعادة عبدالناصر
جمال الشعالي ،مساعد الوزير للشؤون
االقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون
الدولي ،كال من فنلندا ،وإستونيا ،والتفيا،
وليتوانيا ،خالل الفترة من  8إلى  14مايو
 2022للبحث في توطيد العالقات االقتصادية.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية
والتعاون الدولي ،ووزارة المالية ،ووزارة البيئة
والتغير المناخي ،ووزارة التربية والتعليم،
واتحاد غرف التجارة والصناعة ،ومكتب
الذكاء االصطناعي بحكومة دولة اإلمارات،
ومبادلة ،ومصدر ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ،ودائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي،
ومدينة خليفة الصناعية «كيزاد» ،واالتحاد
للقطارات ،ومؤسسة دبي لتنمية االستثمار،
والمنطقة الحرة بجبل علي ،ومؤسسة دبي
للمستقبل ،ومكتب الشارقة لالستثمار األجنبي
المباشر ،ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتكار.
وهدفت الزيارة إلى تعميق أواصر العالقات
االقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والنشاط
االستثماري ،حيث تمخضت عن توقيع عدد
من االتفاقيات ،منها مذكرة التفاهم في مجال
الطاقة بين دولة اإلمارات وجمهورية فنلندا،
ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة إستونيا،
وميثاق مجلس رجال األعمال اإلماراتي -
اإلستوني ،ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف
التجارة والصناعة اإلماراتي واتحاد أرباب
العمل الالتفي ،ومذكرة تفاهم بين مجمع

الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار
وشركة « »RedJacketsالالتفية ،باإلضافة
إلى مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة
والصناعة اإلماراتي واتحاد غرف التجارة
والصناعة والحرف الليتواني.
وأجرى أعضاء الوفد عدداً من االجتماعات
الفنية واللقاءات رفيعة المستوى ،حيث
اجتمعوا في فنلندا مع وزير الشؤون االقتصادية
ووزير التعاون اإلنمائي والتجارة الخارجية
وفي إستونيا ،اجتمع الوفد مع رئيسة الوزراء
ووزير ريادة األعمال وتكنولوجيا المعلومات،

فيما التقى الوفد في التفيا مع وزير االقتصاد.
كما شهدت زيارة ليتوانيا اجتماع الوفد
اإلماراتي مع وزيرة االقتصاد واالبتكار ونائبة
الوزيرة ،ونائب وزير الخارجية ،وعمدة
العاصمة فيلنيوس.
وزار الوفد مركز تعليم هلسنكي ،وشركتي
نوكيا وفارتسيال ،وبلدية مدينة فيلنيوس ،فيما
شهدت الزيارة عقد منتدى األعمال اإلماراتي
 اإلستوني ،والدورة الثانية لمجلس رجالاألعمال اإلماراتي  -اإلستوني ،ومنتدى األعمال
اإلماراتي  -الالتفي.وام

تسهيل التجارة والتصدير والوصول إلى االئتمان التجاري وتمويل المشاريع

اإلمارات وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات التجارية

وقعت االتحاد الئتمان الصادرات ،وهي
شــركة حمايــة االئتمــان التابعــة للحكومــة
االتحاديــة بدولة اإلمــارات ،مذكرة تفاهم
مــع وكالة ائتمان الصــادرات التركية “ترك
إكســيمبانك” لتعزيــز التجــارة والعالقــات
التجاريــة بيــن دولــة اإلمــارات وتركيــا من
خالل العمل على تسهيل التجارة والتصدير
والوصــول إلــى االئتمــان التجــاري وتمويل
المشاريع.
أقيــم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم
فــي اســطنبول كجــزء مــن اجتمــاع ربيــع
 2022التحــاد بيــرن ،وهــي منظمــة دولية
تضــم شــركات حمايــة ائتمــان الصــادرات
والتأميــن ضــد المخاطر السياســية الرائدة.
وجــاء توقيــع هــذه الشــراكة فــي
وقــت بــدأت فيــه دولــة اإلمــارات وتركيــا
رســميا محادثــات حــول اتفاقيــة شــراكة
اقتصادية شــاملة لتعزيز العالقات التجارية
واالســتثمارية وتكثيف التعافي االقتصادي
والنمــو فــي جميع أنحــاء المنطقــة ،عقب
زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان
رئيــس الجمهوريــة التركيــة لإلمــارات فــي
فبرايــر الماضــي.
وبموجب مذكرة التفاهم  -التي وقعها
ماســيمو فالســيوني ،الرئيــس التنفيــذي
لشــركة االتحــاد الئتمــان الصــادرات وعلي
جينــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة “تــرك
إكســيمبانك”  -ســيركز الجانبان على دعم
نمــو الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن
خــال توفيــر الحلــول المناســبة لتعزيــز
قطاعــي التصديــر واالســتثمار فضــا عــن
الســعي لدعــم تجــارة الحــال مــن خــال
توفيــر حلــول التأمين والتمويــل المتوافقة
مــع الشــريعة اإلســامية ،كمــا ســيتعاون
الطرفــان علــى توفيــر العديــد مــن حلــول
حمايــة االئتمــان التجــاري وإعــادة التأمين
والتأميــن المشــترك.
وســيعمل الجانبان على تســهيل التجارة
والتصدير في كال البلدين ،من خالل تنظيم
ورش عمل مشتركة ومؤتمرات واجتماعات
مخصصــة للشــركات ،خاصــة فــي قطاعات

سوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصة البحرين يناقشان ٌسبل تعزيز التعاون

النمــو مثــل الحديــد واأللمنيــوم والرعايــة
الصحيــة والطاقــة المتجــددة واألجهــزة
الكيميائيــة والكهربائيــة باإلضافــة إلــى
الصناعــات الميكانيكيــة واألمــن الغذائــي.
وقــال ماســيمو فالســيوني ،الرئيــس
التنفيذي لشركة االتحاد الئتمان الصادرات:
ستدشــن مذكــرة التفاهــم حقبــة جديــدة
مــن العالقــات التجاريــة وفرص االســتثمار
االســتثنائية للشــركات فــي دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة وتركيــا ،مشــيرا إلــى أن
تحســين اآلفــاق االقتصاديــة والتجاريــة
مــن خــال الشــراكات الوثيقــة سيســاهم
بشــكل كبيــر فــي تحقيــق اســتقرار أكبــر
لــكال البلديــن ،كمــا أنــه ســيعزز اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة المرتقبــة
بيــن البلديــن ويدعــم اســتراتيجية دولــة
اإلمــارات لمضاعفة حجــم اقتصادها ودعم
رؤيتهــا االستشــرافية على مدى الخمســين
ســنة القادمــة.
ومــن المتوقــع أن تضاعــف اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة التجــارة
الثنائيــة بيــن البلديــن التــي يبلــغ حجمهــا
حالياً  50.32مليار درهم ،كما ستسهم في
تعزيــز الثقــة بتحقيــق التعافــي االقتصادي
حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بســبب
زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية وارتفاع

التضخــم بســبب اضطراب سالســل التوريد
والتداعيــات المســتمرة لوبــاء كوفيد.19-
وأبــدى علــي جينــي ،الرئيــس التنفيذي
لشــركة “تــرك إكســيمبانك” تطلعــه إلــى
تعزيــز التجارة المحلية والدولية من خالل
التعــاون مــع االتحــاد الئتمــان الصــادرات
بدولــة اإلمــارات وكذلك تعزيــز الثقة لدى
شــركاتنا المحليــة مــن خــال تزويدهــم
بحلــول حمايــة ائتمــان مخصصــة ..مشــيرا
إلــى أن المشــاريع المشــتركة ســتركز أيضا
علــى الصناعات ســريعة النمو مثــل الطاقة
المتجــددة ،مــا يســهم فــي تعزيــز الجهود
المبذولــة لبنــاء عالــم أكثــر اســتدامة.
وتعتبــر تركيا ســابع أكبر شــريك تجاري
لدولة اإلمارات ،وبحسب البيانات الصادرة
عــن وزارة االقتصاد ،فقد ارتفعت التجارة
غيــر النفطيــة بيــن البلدين في عــام 2021
بنسبة  % 82إلى  49.4مليار درهم مقارنة
بمســتوى ما قبــل الوباء البالــغ  27.1مليار
درهــم في عام .2019
وفي نوفمبر من العام الماضي ،أسست
دولة اإلمارات صندو ًقا بقيمة  36.73مليار
درهــم لدعــم االســتثمارات فــي تركيــا من
أجــل زيــادة الدعــم لالقتصــاد التركــي مــع
التركيــز على القطاعات االســتراتيجية مثل
الطاقة والصحــة واألمن الغذائي.وام

«كهرباء دبي» ترسخ بيئتها المعرفية من خالل منصات
ومبادرات ذكية لنشر وتوطين المعرفة
توفر هيئة كهرباء ومياه دبي باقة من
المنصات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر
وتوطين المعرفة ونقل الخبرات بين جميع
موظفيها من مختلف القطاعات كما تنظم
العديد من الدورات التعليمية لرفع مستوى
وعي موظفيها حول مفاهيم المعرفة وإدارتها
وأنواع البيانات والمعلومات والمعارف وحقوق
الملكية الفكرية وطرق حمايتها .إضافة إلى
ذلك ،تعمل الهيئة من خالل برنامج «جائزة
شارك» على تكريم موظفيها وفرق العمل التي
تسهم في نشر وإدارة المعرفة في الهيئة.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير ،العضو
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه
دبي ،إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية لنشر
ونقل وتوطين المعرفة بغرض بناء مجتمع
واقتصاد قوامهما المعرفة ،انسجاماً مع توجيهات
القيادة الحكيمة لتسريع عملية التحول نحو
اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وأضاف معاليه « نعمل وفق الرؤية السديدة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،لجعل اإلمارة
مدينة المستقبل وتعزيز مكانتها كقطب عالمي
قائم على اقتصاد المعرفة ووضعت الهيئة
سياسة متكاملة إلدارة المعرفة واستراتيجيتها
ومنهجيتها لتحديد أولويات االستثمار ،وتشجيع
القدرات المعرفية اإلبداعية لرأس المال
الفكري؛ تعزيزاً لحصر المعرفة وإدارتها
وتبادلها داخل المؤسسة والوحدات التنظيمية
وجميع المعنيين”.
وأضاف « كما تطلق الهيئة العديد من
المبادرات وورش العمل للتبادل المعرفي
والثقافي بين الموظفين؛ بهدف توحيد مفاهيم
إدارة المعرفة وترسيخها كونها مفهوماً أساسياً
ونمطاً نموذجياً لتحقيق التميز المؤسسي،
وتقديم الخدمات للمتعاملين بأعلى درجات
الكفاءة واالعتمادية .ونهدف في الهيئة إلى
أن نصبح مؤسسة ذاتية التعلم عبر ترسيخ
بيئة معرفية وفق أفضل الممارسات والمعايير
العالمية .وقد حصلت الهيئة عام  2019على
شهادة األيزو  30401:2018في أنظمة إدارة
المعرفة لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية
على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة”.
ولدى الهيئة  6مراكز للمعرفة في عدد

أكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة
أن دولــة اإلمــارات أصبحــت أهــم شــريك
تجاري أللمانيا في الشــرق األوســط ،حيث
بلــغ حجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطي
بيــن الدولتيــن  9.5مليــار دوالر أمريكــي
خــال  ،2021بارتفــاع نســبته  %10.5عــن
عــام .2020
وأكــد الزيــودي  -خالل حضــوره فعالية
نظمها إرنســت بيتر فيشــر سفير جمهورية
ألمانيــا اإلتحاديــة لــدى الدولــة وســعادة
هولجــر ماهنيــك القنصــل األلمانــي فــي
دبــي وأوليفــر أوهمــز المديــر التنفيــذي
للمجلــس األلمانــي اإلماراتــي المشــترك
للصناعــة والتجــارة بمناســبة الذكــرى
الخمســين لتأســيس العالقات الدبلوماســية
بيــن البلديــن  -أن هــذه الفعاليــة تشــهد

علــى قــوة عالقات الصداقة بيــن الدولتين،
التــي تــم تأسيســها عــام .1972
وأضــاف أن اقتصــاد البلديــن مســتعد
إلمكانيات المستقبل  ..مشيراً إلى استعداد
البلدين لتبني التقنيات الجديدة والصناعات
والقطاعات الجديدة.
وأكــد أن كال البلديــن لديهمــا التــزام
مشــترك الســتغالل كل فرصــة للشــراكات
والمشــاريع المشــتركة وتبــادل المعرفــة
لتحقيقهــا خاصــة في مجــاالت التكنولوجيا
واالبتــكار.
وأشــار معاليــه إلــى تشــكيل مجموعــة
العمــل اإلماراتيــة األلمانية المعنية بالثورة
الصناعيــة الرابعــة فــي  2020والتــي تعتبر
منتدى للتواصل يعمل على تعزيز الروابط
بيــن الشــركات وهيئــات البحــث والتطوير
والمؤسسات األكاديمية والهيئات الحكومية

المعنيــة بالتكنولوجيــا والتقنيــات الرقميــة
والــذكاء االصطناعي فــي الدولتين.
مــن جانبــه أكــد الســفير األلمانــي أن
الدولتيــن الصديقتيــن تتمتعــان بروابــط
متينــة وموثــوق بها طــوال الخمســين عاماً
الماضيــة ..وأعــرب عــن ثقتــه فــي قــدرة
الدولتيــن علــى التعــاون ســويا لمعالجــة
التحديــات الدوليــة.
حضر الفعالية  ..ممثلون من الشــركات
والمؤسســات األلمانية المختلفة ومن عدة
هيئــات في الدولة.
جديــر بالذكــر أن اإلمــارات وألمانيــا قد
وقعتا شــراكة في مجــال الطاقة عام 2017
أســفرت عــن عــدد مــن الزيــارات الرفيعة
المســتوى والفعاليــات والمشــروعات فــي
مجــاالت الطاقة المتجــددة وفعالية الطاقة
والتقنيات الجديدة.وام

من فروعها تعتمد على أنظمة ذكية ومبتكرة
إلدارة المعرفة ،وتتيح للموظفين استعارة
وإعادة الكتب والدوريات عبر أجهزة الخدمة
الذاتية .كذلك توفر الهيئة «المكتبة الذكية»
التي تتيح للموظفين الوصول إلى المحتوى
الرقمي بكل سهولة ،والحصول على المصادر
المعرفية للقراءة في المجاالت البحثية العلمية
المختلفة ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة.
ووصل عدد عمليات التحميل من خالل المكتبة
منذ  2021وحتى الربع األول من  2022إلى
أكثر من  32,000عملية ،وعدد المسجلين في
المكتبة إلى أكثر من  4000موظف .وتقدم
الهيئة أيضاً «فهرس هيئة كهرباء ومياه دبي
اإللكتروني» وهو عبارة عن بوابة إلكترونية
تتيح للموظفين البحث عن الكتب المتوافرة
في مراكز المعرفة في الهيئة؛ إضافة إلى شجرة
القراءة الرقمية في مبنى الهيئة الرئيسي والتي
تتضمن ما يفوق  200عنواناً.
وتوفر الهيئة مجموعة من المنصات الداخلية
التي يمكن من خاللها نقل وتوطين المعرفة
ومنها منصة «معرفة» للتعاون منصة ذكية
توفر لموظفي الهيئة إمكانية التواصل مع
زمالئهم ،وتبادل المعارف والخبرات والتعاون
في إنجاز المهام والمشاريع ،وتهدف إلى
تحديد مواقع المعرفة الضمنية للموظفين .وبلغ
عدد خبرات الموظفين المتعلقة بالبرمجيات
التكنولوجية التي تم تبادلها من خالل المنصة
منذ  2021وحتى الربع األول من  2022أكثر
من  100برنامج ،وتم رصد أكثر من 190
مجال تخصصي يجيده الموظفين ،ويفوق عدد
المواضيع المعرفية التي يجيدها الموظفين
الـ  500موضوع.
عالوة على هذا ،توفر الهيئة منصة «اإلشارات
المستقبلية» ،التي تمكن الموظفين من التعرف
على اإلشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة
إضافة إلى تحليلها ومناقشتها ،وتقييم إمكانية
تحويلها إلى مبادرات تسهم في صنع المستقبل.
واستقطبت المنصة منذ إطالقها وحتى فبراير
 2022أكثر من  700مشاركة .إلى جانب
ذلك ،توفر الهيئة منصة «أفكاري» ،وهي
منصة إلكترونية داخلية تهدف إلى تشجيع
اإلبداع واالبتكار في بيئة العمل.
وتشجع الهيئة موظفيها على المشاركة في
برامج ودورات ذاتية التعلم عبر منصة «لينكد

إن» التعليمية ،إلثراء معارفهم وتعزيز قدراتهم
في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات الناشئة.
ومنذ  2021وحتى الربع األول من ،2022
وصل عدد الدورات المكتملة إلى ما يزيد
عن  95,000دورة ،وعدد ساعات مشاهدة
الدورات المرئية إلى أكثر من  46,000مشاهدة.
وتحتفي الهيئة سنوياً بشهر القراءة ،وتنظم
سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية
والندوات ،بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة
والكتاب والمتحدثين
وباقة من المعنيين
ّ
المحليين والعالميين .كما تقيم الهيئة فعاليات
باللغة العربية واإلنجليزية والهندية ،حول
مواضيع أدبية وثقافية وتقنية وغيرها .إلى
جانب ذلك ،توفر الهيئة للموظفين خصماً
حصرياً على شراء الكتب بالتعاون مع أبرز
الموزعين في دولة اإلمارات.
وهناك مبادرة لتشجيع موظفي هيئة
كهرباء ومياه دبي على القراءة تتيح هذه
الفعالية الفرصة أمام الموظفين لتبادل المعرفة
واكتسابها من خالل أنشطة التبادل المعرفي،
وتشتمل الفعالية أيضاً على أنشطة تعلم متنوعة
تمكن الجمهور من التفاعل والمشاركة.
وتتيح المجموعات المهنية المتخصصة
التواصل بين مجموعة من األشخاص ممن
يتشاركون االهتمامات نفسها ،أو يسعون
لتحقيق الهدف ذاته ،أو يقدمون الخدمات
عينها ،بما يسهم في تطوير خبراتهم وتجاربهم
ومعارفهم ،وترسيخ أواصر التعاون بينهم
إلنجاز المهام ومواجهة التحديات .ويبلغ
عدد المجموعات المهنية المتخصصة حالياً
 7مجموعات ،ناقش  51موضوعاً ،ووصل
عدد أصول المعرفة إلى  56أصالً.
وتلتزم الهيئة بترسيخ ثقافة النجاح والتميز
لدى موظفيها ،وتشجيعهم وتحفيزهم بشكل
مستمر من خالل تكريم المتميزين وتسليط
الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم ومساهماتهم
في دعم جهود الهيئة في تطوير وتحسين
األداء المؤسسي.
ومن أبرز برامج التميز والمكافآت الداخلية
التي تقدمها الهيئة للمتميزين في مجال توطين
المعرفة :برنامج «جائزة شارك» إلدارة المعرفة
وأبطال المعرفة ويتولى أبطال المعرفة تنظيم
أنشطة إدارة المعرفة للموظفين ،وضمان
التناغم في تبادل المعلومات.وام

بحــث ســوق أبوظبــي لــأوراق المالية
مــع وفــد من بورصــة البحريــن ُجمل ًة من
الموضوعات ضمن سلســلة مــن اللقاءات
فــي إطار الشــراكة االســتراتيجية المبرمة
بينهمــا ،للمضــي قدمـاً نحــو تعزيــز ُســبل
التعاون المشــترك.
وخــال زيــارة الوفــد للســوق مؤخــرا
اتخــذ الجانبان خطوات جــادة نحو تنفيذ
المبرمــة بينهمــا والتي
أهــداف االتفاقيــة ُ
تــم اإلعــان عنهــا خــال شــهر نوفمبــر
الماضــي ،بهدف استكشــاف أوجه وفرص
النمو وتعزيز ســيولة الســوقين و الترويج
للمنتجــات والخدمــات المبتكرة.
وقــال الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم
آل خليفــة ،الرئيــس التنفيــذي لبورصــة
البحريــن ،ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
والعضــو المنتــدب لشــركة البحريــن

للمقاصةُ “ :تحرز بورصة البحرين وســوق
أبوظبــي لــأوراق الماليــة تقدم ـاً رائع ـاً
عبر سلســلة من المبادرات االســتراتيجية
التــي ســتدعم بدورهــا نمــو وتنويــع
مصــادر االقتصــاد اإلقليمــي .ونطمح إلى
ترســيخ أسس أســواق رؤوس األموال في
المنطقــة لتواصــل مســاهمتها النوعية في
ـور المشــهد المؤسســي الحيــوي
دعــم تطـ ّ
والمتنامــي ،بجانــب تمكين المســتثمرين
مــن الوصــول الســلس إلــى مجموعــة
واســعة مــن الفــرص للمشــاركة فــي
مســيرة النمــو .وســوف نكشــف عــن
هــذه المبــادرات خــال وقــت الحــق
مــن العــام الجــاري”.
ومــن جانبــه ،قــال ســعيد حمــد
الظاهــري ،العضــو المنتــدب والرئيــس
التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق المالية:

“تكتســب هــذه الشــراكة االســتراتيجية
المبرمــة بيــن الســوقين أهميــة كبيــرة
ُ
نظــراً إلــى دورهــا المحــوري فــي دعــم
العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة الممتــدة
بيــن اإلمــارات ومملكــة البحريــن ،كمــا
أنها ســتبرز المكاسب الكبيرة التي يمكن
أن تحققهــا جهــود تطويــر أســواق رأس
المــال فــي دفــع عجلــة النمــو اإلقليمــي.
ويحرز كال الســوقين
الماليين تقدماً كبيراً
ّ
فــي تنفيــذ خطــة عمليــة مشــتركة مــن
شــأنها أن تفتــح آفاقاً جديــد ًة من الفرص
المصدريــن والمســتثمرين
الواعــدة أمــام ُ
القادميــن مــن المنطقــة وجميــع أنحــاء
العالــم .ونأمــل أن تكــون هــذه الشــراكة
نموذجـاً ُيحتــذى بــه فــي بنــاء العالقــات
مــع األســواق الماليــة فــي المنطقة خالل
الســنوات القادمــة”.وام

موانئ دبي العالمية تعزز إستراتيجية االستدامة بمشاريع
طموحة في مجال المياه النظيفة

جــددت موانــئ دبــي العالميــة،
ّ
المــزود الرائــد للخدمــات اللوجســتية
المتكاملــة الذكية على مســتوى العالم،
اليــوم؛ التزامهــا بحمايــة وتعزيــز صحة
المحيطــات ،مــن خــال تركيزهــا علــى
أهميــة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة،
وتحقيق شروط الصحة العامة ،وحماية
التنــوع البيولوجــي البحري ،ويأتي هذا
االلتــزام الجديد ليشـ ّكل أحد المجاالت
الثالثــة الجوهريــة التي توليها الشــركة
أهميــة كبــرى فــي إطــار اســتراتيجيتها
لالســتدامة «عالمنا مســتقبلنا».
وتســاهم اســتراتيجية االســتدامة
فــي توجيــه جميــع العمليــات التجارية
العالمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية
منــذ إطالقها في  ،2015بحيث تســاعد
مجــاالت التركيــز الثالثة التــي تتضمنها
حــول المرأة والتعليــم ،وآخرها المياه
النظيفــة كمجــال جديــد يضــاف إلــى
أولويــات االســتدامة لديهــا ،فــي حــث
الجميع على العمل بمسؤولية ،وإعطاء
األولويــة للنمــو االقتصــادي المســتدام
والشــامل لضمــان تحقيق تأثيــر إيجابي
على المجتمعات والبيئات التي تتواجد
فيهــا الشــركة .وبلــغ اســتثمار «دي بي
ورلــد» فــي المشــاريع المجتمعية لعام
 2021مــا قيمتــه  13.2مليون دوالر.
ويجمــع مجال الميــاه الجديد ،الذي
توليــه موانــئ دبــي العالميــة أهميــة
بالغــة ،بيــن جميــع جهــود اســتدامة
المحيطــات الحاليــة مــع االلتــزام بدعم
الوصــول العــادل إلــى الميــاه النظيفــة
وتحقيق شروط الصحة العامة ،ويضمن
أيضا الحفاظ على جميع البيئات المائية
ً
حيــث تنشــط فيهــا عمليــات الشــركة

لتكــون أكثر اســتدام ًة ومرونـ ًة ،وخالي ًة
مــن التلــوث .وتشــمل أنشــطة الميــاه
عمليــات تنظيــف المناطــق الســاحلية،
وتقديــم التدريــب والتعليــم التوعــوي
ألطفال المدارس ،وتوفير المســتلزمات
الصحيــة للمناطــق التــي تعانــي مــن
فيــروس كورونا ،وكذلــك زراعة غابات
المنغروف الستعادة التنوع البيولوجي.
وقالــت مهــا القطــان ،الرئيســة
التنفيذيــة إلدارة شــؤون الموظفيــن
واالســتدامة فــي مجموعــة موانــئ
دبــي العالميــة« :تعمــل ’دي بي ورلد‘
بشــكل متزايد فــي المناطق التي تعيق
فيهــا المحيطــات الملوثــة وأمــن المياه
والتحديــات الصحيــة تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة .وتتخــذ فــرق
عملنــا حــول العالــم خطوات ملموســة
لمواجهــة هذه التحديات بالشــراكة مع
المجتمعــات المباشــرة التــي تخدمهــا.
لذلــك ،نتجــه إلــى توســيع مجــاالت
جوهريــا
اهتمامــا
تركيزنــا لتشــمل
ً
ً
بالميــاه النظيفــة فــي إطار اســتراتيجية
االســتدامة لدينا’ ،عالمنا مستقبلنا‘> ».
وأضافت« :ســنركز من خالل شــراكاتنا
مــع ’اليونيســف‘ و ’جائــزة إيرثشــوت‘
و ’التحالــف مــن أجــل اإلشــراف علــى
المحيطــات التابــع لألمم المتحدة‘ على
الحفــاظ علــى المحيطــات واســتعادة
النظــام البيئــي وتنظيــف الســواحل
والوصــول إلــى المياه الصالحة للشــرب
وتعزيــز النظافــة والبرامــج التعليميــة
التوعويــة ،واألنشــطة ذات الصلة .وإذا
تم ّكنــا مــن تحســين صحــة المحيطات،
وتوفير الوصول العادل للمياه النظيفة،
وتمكيــن المزيــد مــن العائــات مــن

االســتفادة مــن شــروط صحيــة يعتمــد
عليهــا ،عندئــذ يمكننــا توفيــر قاعــدة
متينــة لتحســين النمــو االقتصــادي،
وحقــوق اإلنســان ،وتعزيــز قدرتنــا
التغيــر المناخــي».
علــى مواجهــة آثــار ّ
وتتماشــى اســتراتيجية « موانئ دبي
العالمية» لالستدامة «عالمنا مستقبلنا»
مــع أهداف التنمية المســتدامة التابعة
لألمم المتحدة ،بحيث يمكن إلجراءات
موانــئ دبــي العالميــة أن تســاهم فــي
إحــداث تأثيــر جماعــي أكبر ،وينســجم
مجــال الميــاه الجديــد مــع الهــدف
السادس من أهداف التنمية المستدامة
حــول المياه النظيفة والصرف الصحي،
كذلــك مــع الهــدف الرابــع عشــر حــول
الحيــاة تحــت الماء.
يذكــر أن  771مليــون شــخص حــول
العالــم يفتقــرون إلــى إمكانية الحصول
علــى الميــاه الصالحة للشــرب ،ونتيجة
ـدر بنحــو مليــون
لذلــك يمــوت مــا يقـ ّ
شــخص كل عــام بســبب نقــص الميــاه
النظيفــة وعــدم توفر الشــروط الصحية
للمعيشة ،واألمراض المتعلقة بالنظافة،
يوميا .وفــي الوقت
منهــم  1000طفــل ً
عينــه ،يعتمــد أكثــر مــن مليونــي كائن
حــي علــى النظــم البيئيــة المائيــة ،بمــا
في ذلك المحيطات والبحيرات واألنهار
واألراضــي الرطبة.
وتحتــل صحــة المحيطــات والوصول
إلــى الميــاه النظيفــة موقــع الصــدارة
فــي األهــداف البيئيــة واالجتماعيــة
والحوكمــة لموانــئ دبــي العالميــة
مــن خــال تواجدهــا فــي المناطــق
الســاحلية والبحريــة الرئيســة عبــر
الموانــئ والمحطــات وغيرهــا.وام
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«غرفة أبوظبي «تبحث مجاالت التعاون مع وفد الجمعية ثاني الزيودي :حجم التجارة غير النفطية بين اإلمارات
وألمانيا يرتفع  %10.5خالل 2021
البرلمانية الفيدرالية الروسية

أبوظبي  -الوطن
اســتقبل ســعادة عبــداهلل محمــد
المزروعــي رئيــس مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة أبوظبــي ،فــي مقــر
بــرج الغرفــة بأبوظبــي ،ســعادة أرســين
كانوكــوف -رئيس مجموعــة التعاون بين
مجلس االتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا
االتحاديــة والمجلــس الوطنــي االتحــادي
لدولــة اإلمــارات ،والوفــد المرافــق لــه،
وذلــك بحضــور ســعادة محمــد هــال
المهيــري ،مديــر عــام غرفــة تجــارة
وصناعــة أبوظبــي.
وفــي بدايــة اللقــاء قدم وفــد الجمعية
البرلمانيــة الفيدراليــة الروســية تعازيــه
الحــارة لغرفــة أبوظبــي ودولــة اإلمارات
بشــكل عــام فــي فقيــد الوطــن المغفــور
لــه  -بــإذن اهلل  -الشــيخ خليفــة بن زايد
آل نهيــان «رحمه اهلل» ،مشــيدين بالدور
الكبيــر للفقيــد فــي مســيرة التنميــة فــي
اإلمــارات و دعمــه الالمحــدود لتعزيــز
العالقــات اإلماراتيــة – الروســية.

كمــا قــدم الوفــد الزائــر التهنئــة
والتبريــكات بمناســبة انتخــاب صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان
– حفظــه اهلل  -رئيسـاً لدولــة اإلمــارات،
متمنين لسموه التوفيق والسداد معربين
عــن تطلعهــم إلــى تحقيــق المزيــد مــن
العمــل مع دولة اإلمارات لتوســيع قاعدة
التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين
وشعبيهما.
وأكد ســعادة عبداهلل محمد المزروعي
خــال اللقاء على عمق العالقــات الثنائية
التــي تربــط دولــة اإلمــارات وروســيا
االتحادية في مختلف المجاالت ،والسيما
العالقــات االقتصاديــة ،وحــرص القيــادة
الرشــيدة علــى تعزيزهــا وتطويرهــا فــي
مختلــف المجــاالت ،بمــا يخــدم مصلحــة
البلديــن والشــعبين الصديقين.
مشــيراً إلــى أن البلدين يتشــاركان في
القــدرات التنمويــة الواســعة ،ويملــكان
التطلعــات اإليجابيــة المشــتركة ،والتــي
تقــوم علــى أســس راســخة مــن االحتــرام
المتبــادل والمصالــح العامــة ،منوهـاً بــأن

العالقــات التجاريــة بيــن البلدين شــهدت
تقدماً متناميا في شــتى القطاعات ،خاصة
في االقتصاد المعرفي والمستدام ،والثورة
الصناعيــة الرابعــة والــذكاء االصطناعــي
واالبتــكار واالقتصــاد الدائري وغيرها من
القطاعــات الجديدة والواعــدة ،داعياً إلى
أهميــة تكثيف الجهود بيــن بيئة األعمال
فــي أبوظبــي ونظيرتهــا فــي روســيا لرفع
مســتويات التعاون التجاري واالســتثماري
وفــق رؤيــة واضحــة ومســارات جديــدة
تخدم التطلعات التنموية الشاملة للبلدين
الصديقين.
مــن جانبــه أكــد ســعادة أرســين
كانوكــوف حــرص بــاده علــى تعزيــز
عالقــات التعــاون مــع دولــة اإلمــارات
ـاق
وتنميتهــا إلــى مســتويات أوســع وأفـ ٍ
أرحــب ،وتعزيز العمل ودعمه ،وتنســيق
الجهود المتكاملة بين مجتمعات األعمال
فــي إمارة أبوظبي وروســيا ،وذلك للبناء
علــى ما تحقق من إنجازات في العالقات
االقتصاديــة والتجارية بين الجانبين خالل
الســنوات الماضيــة.

«االتحاد الئتمان الصادرات» تفوز بجائزة أفضل وكالة
ائتمان صادرات 2022

حــازت االتحــاد ائتمــان الصــادرات -
شــركة حماية االئتمــان التابعــة للحكومة
االتحاديــة  ..علــى جائــزة أفضــل وكالــة
ائتمــان صــادرات في حفل توزيــع جوائز
«جلوبــال تريد ريفيــو» لعام  2022وذلك
تقديراً لجهودها ودعمها المستمر لتنمية
الصــادرات غير النفطيــة بدولة اإلمارات،
وتعزيــز التجــارة واالســتثمارات وتمويــل
المشــاريع في قطاعــات الطاقــة والرعاية
الصحيــة والبنية التحتية ،من خالل تعزيز
القــدرة التنافســية للشــركات الصغيــرة
والمتوســطة والكبيــرة فــي األســواق
المحليــة والدوليــة وحمايــة الوظائــف.
وقــال معالــي عبــد اهلل بــن طــوق
المــري ،وزيــر االقتصــاد ورئيــس مجلــس
إدارة شــركة االتحــاد الئتمان الصادرات..
« ســهلت االتحاد الئتمان الصادرات على
الشــركات الحصــول علــى تمويــل إضافي
وذلــك بما يضمــن مســتحقاتهم التجارية،
وبالتالــي حمايــة أعمالهــم مــن األحــداث
ـلبا على
غيــر المتوقعــة التــي قــد تؤثــر سـ ً
استقرار أعمالهم .كما واصلت الشركة في
حماية السيولة النقدية للشركات وتسهيل
وصــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

إلــى التمويــل التجاري ،وتســريع التعافي
االقتصــادي خالل فترة مــا بعد الجائحة».
وأضــاف معاليــه « أتاحــت هــذه
اإلجــراءات تســهيل الوصــول إلى أســواق
جديــدة للمصدريــن فــي اإلمــارات ،
وســاعدت في استقرار االقتصاد اإلماراتي
وخلق فرص جديدة لالستثمارات وتمويل
المشــاريع ،وبالتالــي إضافــة قيمــة إلــى
الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي
لدولــة اإلمــارات ،وقطــاع التوظيــف،
وتطويــر قطــاع الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة» مشــيرا إلــى أن ســهولة
الوصــول إلــى مثل هذه الحلــول التجارية
وحلــول تمويــل المشــاريع والخدمــات
األخــرى التــي توفرهــا االتحــاد الئتمــان
الصــادرات ستســرع مــن تحقيــق دولــة
اإلمــارات ألهدافهــا االقتصاديــة وفــي
مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي اإلجمالي
للدولــة ليصــل إلــى  3تريليونــات دوالر
خالل بحلول عام  2031وتنمية الصادرات
الوطنيــة وتحفيــز االســتثمارات اإلماراتية
فــي األســواق الدوليــة وتطويــر أنشــطة
التصنيــع واإلنتــاج فــي الدولــة وال ســيما
تلــك المرتبطــة بالتكنولوجيــا وقطاعــات

االقتصــاد الجديــد ،بمــا يصــب فــي دعــم
وتحقيق مستهدفات ومشاريع الخمسين.
وأقيــم حفل توزيــع الجوائــز في لندن
بحضــور كبرى وكاالت ائتمــان الصادرات
الدوليــة ،والبنــوك والمؤسســات الماليــة
لالحتفــال بإنجــازات مقدمــي خدمــات
التمويــل التجــاري الرائديــن فــي العالــم،
وتســليط الضــوء على تميزهــم في مجال
التجارة والســلع والتوريد وأسواق تمويل
الصــادرات ،حيــث تــم ترشــيح شــركة
االتحــاد الئتمــان الصــادرات للفــوز بهــذه
الجائــزة المرموقــة مــن بيــن مئــات
الطلبــات المقدمــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم فــي مختلــف الفئــات والتــي تــم
اســتالمها ســاب ًقا مــن قبــل وكالــة تمويــل
الصــادرات البريطانيــة التــي يزيــد عمرها
عــن  100عــام.
وتســلم الجائــزة نيابــة عــن شــركة
االتحاد الئتمان الصادرات الســيد ماسيمو
فالســيوني ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة،
وبرفقته سعادة المهندس ساعد العوضي،
الرئيس التنفيذي لمؤسسة لتنمية الصناعة
والصــادرات ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة
وعضــو مجلس إدارة الشــركة.وام

سوق دبي المالي ُيطلق تداول العقود اآلجلة لخام نفط
ُعمان أول يونيو 2022

أعلن ســوق دبــي المالي أمس ،اعتزامه
إطــاق تــداوالت عقود مســتقبلية جديدة
المجــزأ فــي األول
علــى خــام نفــط ُعمــان ُ
مــن يونيــو المقبــل ،األمــر الــذي يوفــر
للمســتثمرين فرصــة فريدة لالســتثمار في
هــذه الفئــة الهامــة مــن األصول.
وســيمثل عقــد «خــام نفــط ُعمــان
ُ
المجــزأ» أحــدث إضافة إلى ســوق العقود
ُ
المســتقبلية في ســوق دبــي المالي ،وهي
تتيح للمســتثمرين االستفادة من تحركات
أســعار النفط صعوداً وهبوطاً ،عالوة على
تنويــع محافظهم االســتثمارية واالســتفادة
من تســهيالت الرافعة المالية لزيادة حجم
محافظهم االستثمارية وعائداتهم المحتملة.

المجــزأ إلــى 100
ويصــل حجــم العقــد ُ
برميــل مــن النفــط الخــام ،بما ُيتيــح ألكبر
عــدد ُممكــن مــن المســتثمرين تداولــه،
كمــا تتــم تســويته نقديـاً.
وســوف تحظــى تــداوالت العقــود
الجديــدة بدعــم مــن قِبــل  3مــن ُصنــاع
السوق وهم :اكس كيوب ،والرمز كابيتال
وبــي اتــش إم كابيتــال ،كمــا تحظــى بدعم
مجموعــة مــن أعضــاء التــداول بمــا فــي
ذلــك :الدوليــة لــأوراق الماليــة ،وبــي
اتــش إم كابيتــال ،والرمــز كابيتــال ،ومينــا
كــورب للخدمــات المالية ،والدار لألســهم
والســندات ،وسيكو للوساطة المالية ،وإي
إف جــي هيرميــس (اإلمــارات) وأرقــام

ســيكوريتيز.
وُتعــد هــذه أولــى إنجــازات اتفاقيــة
التعــاون بيــن ســوق دبي المالــي وبورصة
دبــي للطاقــة والتــي تهــدف لتطوير فرص
اســتثمارية جديــدة وتمكين المســتثمرين
األفــراد مــن االســتثمار بصــورة مباشــرة
فــي أكبــر فئــات األصــول وأكثرهــا ارتباطاً
بالمنطقة.
وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار جهود
الســوق الدؤوبة لتنفيذ استراتيجيته للنمو
وتنويــع الفــرص االســتثمارية والمنتجــات
الماليــة بمــا يواكب االهتمــام المتزايد من
قِبــل قاعدتــه المتنوعــة مــن المســتثمرين
والتــي تتجــاوز  900ألف مســتثمر.وام

أكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة
أن دولــة اإلمــارات أصبحــت أهــم شــريك
تجاري أللمانيا في الشــرق األوســط ،حيث
بلــغ حجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطي
بيــن الدولتيــن  9.5مليــار دوالر أمريكــي
خــال  ،2021بارتفــاع نســبته  %10.5عــن
عــام .2020
وأكــد الزيــودي  -خالل حضــوره فعالية
نظمها إرنســت بيتر فيشــر سفير جمهورية
ألمانيــا اإلتحاديــة لــدى الدولــة وســعادة
هولجــر ماهنيــك القنصــل األلمانــي فــي
دبــي وأوليفــر أوهمــز المديــر التنفيــذي
للمجلــس األلمانــي اإلماراتــي المشــترك
للصناعــة والتجــارة بمناســبة الذكــرى
الخمســين لتأســيس العالقات الدبلوماســية
بيــن البلديــن  -أن هــذه الفعاليــة تشــهد

على قــوة عالقات الصداقة بيــن الدولتين،
التــي تــم تأسيســها عــام .1972
وأضــاف أن اقتصــاد البلديــن مســتعد
إلمكانيات المستقبل  ..مشيراً إلى استعداد
البلدين لتبني التقنيات الجديدة والصناعات
والقطاعات الجديدة.
وأكــد أن كال البلديــن لديهمــا التــزام
مشــترك الســتغالل كل فرصــة للشــراكات
والمشــاريع المشــتركة وتبــادل المعرفــة
لتحقيقهــا خاصــة في مجــاالت التكنولوجيا
واالبتــكار.
وأشــار معاليــه إلــى تشــكيل مجموعــة
العمــل اإلماراتيــة األلمانية المعنية بالثورة
الصناعيــة الرابعــة فــي  2020والتــي تعتبر
منتدى للتواصل يعمل على تعزيز الروابط
بيــن الشــركات وهيئــات البحــث والتطوير
والمؤسسات األكاديمية والهيئات الحكومية

المعنيــة بالتكنولوجيــا والتقنيــات الرقميــة
والــذكاء االصطناعي فــي الدولتين.
مــن جانبــه أكــد الســفير األلمانــي أن
الدولتيــن الصديقتيــن تتمتعــان بروابــط
متينــة وموثــوق بها طــوال الخمســين عاماً
الماضيــة ..وأعــرب عــن ثقتــه فــي قــدرة
الدولتيــن علــى التعــاون ســويا لمعالجــة
التحديــات الدوليــة.
حضر الفعالية  ..ممثلون من الشــركات
والمؤسســات األلمانية المختلفة ومن عدة
هيئــات في الدولة.
جديــر بالذكــر أن اإلمــارات وألمانيــا قد
وقعتا شــراكة في مجــال الطاقة عام 2017
أســفرت عــن عــدد مــن الزيــارات الرفيعة
المســتوى والفعاليــات والمشــروعات فــي
مجــاالت الطاقة المتجــددة وفعالية الطاقة
والتقنيات الجديدة.وام

موقع الطويلة التابع «لإلمارات لأللمنيوم» يحصل على
اعتماد مبادرة رعاية األلمنيوم

أعلنــت شــركة اإلمــارات العالميــة
لأللمنيــوم أمــس عــن إعادة اعتمــاد موقع
الطويلة التابع لها وفق معيار األداء الخاص
بمبــادرة رعايــة األلمنيــوم لقــاء أدائهــا في
مجال االســتدامة.
ومبــادرة رعايــة األلمنيــوم هــي منظمة
عالميــة غيــر ربحيــة تجمــع تحــت مظلتهــا
أكبر الشــركات العالميــة الرائدة بقطاعات
التعديــن وســبك المعــادن والمســتخدمين
النهائييــن مثــل أبل ونسبرســو والمنظمات
غيــر الحكوميــة وتهــدف إلــى مضاعفــة
مساهمة األلمنيوم في تحقيق االستدامة ..
وتمثل معايير األداء التي تحددها المبادرة
المقيــاس الدولي ألداء االســتدامة في هذا
القطاع.
ويعــد موقــع الطويلــة التابــع لشــركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم أول موقع يتم
اعتماده وفقاً لمعيار األداء الخاص بمبادرة
رعايــة األلمنيــوم علــى مســتوى المنطقــة

فــي العــام  .. 2019وإن عمليــة إعــادة
االعتمــاد مــع تحقيــق شــروط «االمتثــال
الكامــل» تعــد األولــى مــن نوعهــا لمصهــر
ألمنيــوم في الشــرق األوســط وذلــك لعدم
وجــود حاالت تتطلــب التصحيح لالحتفاظ
باالعتماد.
وقــال عبدالناصــر بــن كلبــان الرئيــس
التنفيــذي لشــركة اإلمــارات العالميــة
لأللمنيــوم  :تم ّثــل شــهادات االعتمــاد مــن
مبــادرة رعايــة األلمنيــوم تأكيــداً لعمالئنــا
علــى التزام الشــركة فــي مســاعدتهم على
تلبيــة توقعــات المســتهلكين المتزايدة في
مجــال المســؤولية البيئيــة ،وســوف نعمل
للحصــول علــى االعتمــاد لمواقــع الشــركة
األخــرى أوالً ثــم سالســل اإلمــداد ثانيــاً،
بهدف حصول جميع المعادن والبوكســيت
الــذي ننتجــه علــى اعتمــاد المبــادرة.
وجــاءت إعــادة االعتمــاد بعــد تدقيــق
ميدانــي صــارم ومســتقل لــأداء البيئــي

واالجتماعــي والحوكمــة للشــركة فــي
موقــع الطويلــة ،وضمــت بمــا فــي ذلــك
التنوع الحيوي وحقوق اإلنسان والشفافية
وااللتــزام المجتمعــي واالنبعاثــات وإدارة
النفايــات ،وتغطــي إعــادة االعتمــاد مينــاء
الشــركة ،ومحطات توليــد الطاقة ،ومصنع
أنــود الكربون ،وخطوط اإلنتاج ،ووحدات
الصــب ،وإدارة النفايــات والتدقيق بشــكل
كامــل على عمليات تبطيــن خاليا االختزال
وطرق االحتفاظ اآلمنة بمخلفات المعادن.
وكانت اإلمارات العالمية لأللمنيوم أول
شــركة مقرهــا في الشــرق األوســط تطلب
االنضمــام إلــى مبــادرة رعايــة األلمنيــوم
في ديســمبر .2017
جديــر بالذكــر أن موقــع الطويلــة التابع
للشــركة ينتــج أكثــر مــن  1.5مليــون طــن
مــن األلمنيــوم ســنوياً ،وتســتخدم خاليــا
االختــزال تقنيــة خاصــة طورتهــا الشــركة
بنفســها فــي الدولــة.وام

 1 .2مـلـيـار درهـم تصـرفـات عـقـارات دبـــي

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة
األراضــي واألمــاك بدبــي أمــس أكثــر من
 2.1مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة
تســجيل  448مبايعــة بقيمــة  1.15مليــار
درهــم منهــا  59مبايعــة لألراضــي بقيمــة
 189.9مليون درهم و 389مبايعة للشــقق
والفلــل بقيمــة  956.5مليــون درهــم.
وجاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة 16
مليــون درهــم في منطقة الحبية الخامســة
تليهــا مبايعــة بقيمــة  14مليــون درهم في
منطقة الحبية الخامســة تليها مبايعة بقيمة
 10مالييــن درهم في منطقة الوصل.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ
ســجلت  32مبايعــة بقيمــة  106مليــون

درهــم وتلتهــا منطقــة جبــل علــي األولــى
بتســجيلها  6مبايعــات بقيمــة  18مليــون
درهــم وثالثــة في وادي الصفا  5بتســجيلها
 6مبايعــات بقيمــة  23مليــون درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة  37مليــون
درهــم بمنطقــة نخلــة جميــرا كأهــم
المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة  32مليون
درهــم فــي منطقــة حدائــق الشــيخ محمد
بــن راشــد وأخيرا مبايعة بقيمــة  27مليون
درهــم فــي منطقــة معيصــم األول.
وتصــدرت منطقــة برج خليفــة المناطق
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل
إذ ســجلت  81مبايعــة بقيمــة  290مليــون
درهــم وتلتهــا منطقــة الخليــج التجــاري

بتســجيلها  56مبايعــة بقيمــة  85مليــون
درهــم وثالثــة فــي مرســى دبــي بتســجيلها
 38مبايعــة بقيمــة  91مليــون درهــم.
وســجلت الرهون قيمــة قدرها 924.38
مليــون درهــم منهــا  20رهــن أراض بقيمة
 304.15مليون درهم و 79رهن فلل وشقق
بقيمــة  620.23مليــون درهــم وكان أهمها
بمنطقــة المطينــة بقيمة  461مليون درهم
وأخــرى فــي منطقة عــود ميثــا بقيمة 110
مليــون درهم.
أما الهبات فقد شــهدت تسجيل  31هبة
بقيمــة  70.67مليــون درهــم كان أهمهــا
بمنطقــة نخلــة جميــرا بقيمــة  27مليــون
درهــم وأخــرى في منطقة الثنية الخامســة
بقيمــة  10مالييــن درهم.وام

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م

23

اﻗﺘﺼﺎد

«تريندز» يناقش تحديات وفرص النمو االقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

علياء العوضي :إفريقيا جنوب الصحراء وجهة جذب صاعدة لالستثمارات العالمية
±±±

±±±

جاك نيل :القارة اإلفريقية
مازالت تستضيف بعض
أسرع االقتصادات نمواً
في العالم

يوهان برغرمدير :إفريقيا
تكافح قليالً في االستفادة
من المجموعات االقتصادية
اإلقليمية

±±±

±±±

أندرو أوجيدي :مصادر
التمويل الخارجية والداخلية
في هذه المنطقة يكمل
بعضها بعضاً

±±±
أبوظبي  -الوطن
أكــد خبــراء اقتصــاد مشــاركون فــي ندوة
نظمهــا عــن ُبعــد مركــز ترينــدز للبحــوث
واالستشــارات ،أمــس األول األربعــاء ،تحــت
عنــوان« :تحديــات وفرص النمــو االقتصادي
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى» ،أن
منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء وجهــة
جــذب صاعــدة لالســتثمارات العالميــة،
خصوصـاً االســتثمارين الصينــي والخليجــي،
غيــر أنهــا التــزال تعانــي تحديــات وعقبــات
تعرقــل أداءهــا االقتصــادي ،حيــث شــهدت
تباينـاً ملحوظـاً فــي عمــق الركــود ،وكذلــك
فــي معــدالت االنتعــاش االقتصــادي خــال
الســنوات القليلــة الماضيــة.
وذكــر المشــاركون في النــدوة ،التي أدار
نقاشــاتها ســتيفن ســكاليت خبيــر الشــؤون
االقتصاديــة فــي «مركز ترينــدز» ،أن القارة
األفريقيــة زاخــرة ببعــض أســرع االقتصادات
نمــواً فــي العالــم ،متوقعيــن تعافــي بعــض
البلــدان التــي كانــت لديهــا أساســيات نمــو
قويــة ،حيــث ستســجل نمــواً عامــاً علــى
المدييــن المتوســط والطويــل ،وخاصــة أن
حالــة االســتثمار فــي أفريقيــا لــم تتضــرر
بشــدة بســبب االضطرابــات االقتصاديــة
العالميــة األخيــرة.

وجهة صاعدة لالستثمارات

واســتهلت النــدوة عليــاء العوضــي،
الباحثــة بــإدارة الدراســات االقتصاديــة فــي
مركــز ترينــدز ،بكلمــة ترحيبيــة نيابــة عــن
الدكتــور محمــد عبــداهلل العلــي الرئيــس
التنفيــذي لترينــدز  ،موضحــة أن منطقــة
أفريقيــا جنــوب الصحــراء كانــت وجهــة
جــذب صاعــدة لالســتثمارات العالميــة،
خصوص ـاً تدفقــات االســتثمار الوافــدة مــن
الصيــن ودول الخليــج العربــي ،ومــع ذلــك،
فــا تــزال المنطقــة تتميز بمزيــج غريب من
الظــروف التاريخية والسياســية واالجتماعية
التــي تعرقل أداءها االقتصادي ،وعلى الرغم

من النطاق الجغرافي الواسع ألفريقيا جنوب
الصحــراء الكبــرى ،فإن المنطقــة كلها تعاني
مستوى إنتاج منخفضاً ،بمتوسط نصيب فر ٍد
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي أقــل من 7/1
المتوســط العالمي حتى عــام  ،2020مضيفة
أن النــدوة تســلط الضــوء على هــذا التناقض
وتحديــد التحديــات والفــرص المتاحــة فــي
هــذه المنطقــة ،فضـاً عــن تتبــع اتجاهــات
النمــو فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحراء
الكبرى.

اتجاهات النمو االقتصادي

وتحــدث جــاك نيــل رئيــس وحــدة
االتجاهــات االقتصاديــة الكليــة فــي أفريقيــا
في أكسفورد للدراسات االقتصادية األفريقية،
عــن «اتجاهــات النمــو االقتصــادي في دول
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خالل الفترة
 ،»2021-2017مؤكــداً أن الركود االقتصادي
العالمــي فــي عــام  2020كان متزامن ـاً إلــى
حــد كبيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم ،لكــن
فتــرة االنتعاش لــم تكن موحــدة ،وخصوصاً
في ســياق األسواق واالقتصاديات األفريقية،
حيــث شــهد تبايناً ملحوظاً فــي عمق الركود
وكذلــك فــي معــدل االنتعاش.
وبيــن أن القــارة األفريقيــة مازالــت
تســتضيف بعــض أســرع االقتصــادات نمــواً
فــي العالم ،في حيــن أن العديد من البلدان
قد شهدت اضطرابات في مساراتها التنموية،
متوقعـاً تعافــي بعــض البلــدان التــي كانــت
لديهــا أساســيات نمــو قويــة ،وخاصــة فــي
فتــرة «جائحة كوفيد  ،»19-حيث ستســجل
مــرة أخــرى نمــواً عامـاً يســتحق الثنــاء على
المدييــن المتوســط والطويــل ،ومــع ذلــك،
ســيكون لوبــاء كورونــا بعــض الموروثــات
االقتصاديــة الدائمــة ،والســيما فــي شــكل
تناقــص الحيــز المالــي.
وتابــع« :ال أعتقد أن حالة االســتثمار في
القــارة األفريقيــة قد تضررت بشــدة بســبب
االضطرابــات االقتصاديــة األخيــرة ،واليــزال
هنــاك نمــو ملحــوظ يمكــن العثــور عليــه
إذا كنــت تعــرف أيــن تبحــث ،واألهــم مــن
ذلــك ،يبــدو أن المــكان الــذي تبحــث فيــه
قــد تغير خالل الســنوات القليلــة الماضية».
وأشــار نيــل إلــى أن االقتصــاد األفريقــي
كان مرنـاً جــداً فيمــا يتعلــق بالتعاطــي مــع

تبعــات جائحــة كورونــا عــام 2021؛ وهــذا
يعــود إلــى الزخــم االقتصــادي المعتمد على
الزراعة القوية وعدم تطبيق سياسات إغالق
حــادة ،فالتعافي االقتصــادي في أفريقيا كان
مشــرقاً ،لكــن خطــط التعافــي لم تكــن عند
المستويات المتوقعة ،وخصوصاً لدى الدول
التــي تعتمد على قطاعي الطاقة والســياحة،
حيــث كانــا أكثــر القطاعــات تضــرراً في ظل
جائحــة كورونــا ،فيمــا شــهدت معــدالت
تدفــق االســتثمارات األجنبيــة ،المباشــرة
وغيــر المباشــرة عــام  2020إلــى منطقــة
أفريقيــا جنــوب الصحــراء ،زيــادة ملحوظــة
ـاف وانتعاش
عــام  ،2020كمــا كان هنــاك تعـ ٍ
عــام  ،2021وكان المحــرك األساســي لذلــك
هــو ارتفــاع معــدالت اإلنفــاق الحكومــي
وتطبيــق سياســات االســتدامة علــى نطــاق
أوســع ،فضـاً عــن تقــدم مســتوى الخدمات
وتنــوع عوامــل الجــذب.

مصادر تمويل النمو

وتمحــور حديث الدكتــور أندرو أوجيدي
أســتاذ االقتصــاد فــي جامعــة والية تكســاس
األمريكيــة ،حــول «مصــادر تمويــل النمــو
فــي دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى،
فعاليــة مــن
وهــل المصــادر الدوليــة أكثــر ّ
المصــادر المحليــة؟» ،إذ بيــن أن تدفقــات
رأس المال وزيادة االعتماد المتبادل بســبب
العولمــة ،تســاعد علــى ســد فجــوة االدخــار
واالســتثمار فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب
الصحراء الكبــرى ،مؤكداً أن مصادر التمويل
الخارجيــة والداخليــة فــي هــذه المنطقــة
يكمــل بعضهــا بعضـاً.
وأوضــح أن هنــاك العديــد مــن مصــادر
التمويــل الخارجــي والعمــات األجنبيــة
لكثيــر مــن البلــدان األفريقيــة ،بمــا في ذلك
االســتثمار األجنبــي المباشــر واســتثمارات
المحافــظ ،وتحويالت المغتربين ،وصادرات
السلع ،واإلقراض الثنائي والمتعدد األطراف
والمســاعدات األجنبيــة ،مضيفـاً أن منطقــة
أفريقيــا جنوب الصحــراء ،اجتذبت معدالت
أقل من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر،
وخاصــة من الصيــن مقارنة بالبلــدان النامية
األخــرى ،مشــيراً إلــى أن البيانــات والعديــد
من الدراســات تبين أن معظم االســتثمارات
األجنبية المباشرة المتدفقة إلى دول أفريقيا

جنوب الصحراء الكبرى موجهة إلى قطاعات
المــوارد الطبيعيــة؛ مــا يعنــي أن اقتصــادات
دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
مثــل جنــوب أفريقيــا ،ونيجيريــا ،وأنغــوال،
وغينيــا االســتوائية ،وموزمبيــق ،تجتــذب
حصص ـاً أكبــر وبشــكل غيــر متناســب مــن
تدفقات االســتثمار األجنبي المباشر الوافدة.
وتطــرق الدكتــور أنــدرو أوجيــدي إلــى
السياســات التــي يجــب أن تضعهــا الــدول
المضيفــة فــي أفريقيا جنوب الصحراء لجعل
ـي المــال المحلي واألجنبــي أكثر تكامالً
َ
رأسـ ْ
فــي عمليــة النمــو االقتصــادي ،داعي ـاً إلــى
تعزيز استخدام التكنولوجيا والتعاون الشامل
بيــن بلــدان الــدول؛ ما من شــأنه المســاعدة
فــي النمو االقتصادي ،وتوفيــر البنى التحتية
والمرونــة واالســتقرار لجــذب االســتثمارات
المباشــرة ،إضافــة إلــى تعزيــز دور القطــاع
الخــاص وتحفيــز رؤوس األمــوال الوطنيــة
للمســاهمة فــي تحقيــق النمــو ،فضـاً عــن
تحريــر األســواق ووضــع سياســات تجاريــة
وضريبيــة جاذبة.

النمو المستدام

وتطــرق يوهان برغرمدير تطوير األعمال
فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحدة إلى
«دور التجمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة فــي
النمــو المســتدام» ،موضحـاً أن التجــارة بين
البلــدان األفريقيــة فــي القــارة هــي أصغــر
بكثيــر من أي مكان آخر في العالم ،ويمكن
للمجموعــات االقتصادية اإلقليمية ()REC’s
أن تلعــب دوراً كبيــراً فــي معالجــة هــذه
المشــكلة ،إلــى جانــب العمــل علــى تطويــر
البنية التحتية ،والحفاظ على األمن ،وتطوير
أســواق أكبــر حجم ـاً ،ومــع ذلــك يبــدو أن
أفريقيــا تكافــح قلي ـاً فــي االســتفادة مــن
المجموعــات االقتصادية اإلقليمية الســتغالل
فوائــد ذلــك ،ومــن المأمــول أن تغير منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية ()AfCFTA
هــذه الدينامية.
وبيــن أن االقتصــادات األفريقيــة تحتــاج
إلــى تحديــث البنيــة الزراعيــة وتعظيــم
االســتفادة مــن الرقمنــة والتصنيــع والقيمــة
المضافــة ،ولكــن هنــاك بعــض التحديــات
األمنيــة التي تعيق تحقيــق ذلك ،إضافة إلى
ضعــف البنيــة التحتيــة من طــرق ومطارات

وشــبكات االتصــاالت وقلــة الميــاه الصالحــة
للشــرب ،فضـاً عن انعــدام األمــن الغذائي،
وعمــق الفجــوة الرقميــة ،كمــا أن تصديــر
المــواد الخــام قبــل أن تصبــح قيمــة مضافة،
وضعف مســتويات التجارة بين دول أفريقيا
وأوروبــا وآســيا يضغط على معــدالت النمو
االقتصادي.
وأكــد يوهان برغــر أن االقتصاد األفريقي
بحاجــة إلــى خلــق ســوق تجاريــة مشــتركة
وموحــدة لتحقيــق التكامــل االقتصــادي
والتجــاري بيــن دول القــارة ،واالنطــاق
نحــو أســواق عالميــة أكبــر لتحقيــق ازدهــار
اقتصادي بمعدالت أعلى ،وتعزيز التنافســية
وتطبيــق خطط لإلصالح االقتصــادي ،إضافة
إلــى تحريــر االقتصاديــات ،وتوحيــد التعرفة
الجمركيــة ،وتحفيــز االســتثمارات وإطــاق
المبــادرات التنافســية ،وتســهيل تنقل حركة
المواطنين بين دول القارة ،وتسهيل تأسيس
الشركات.
وأشــار إلــى أن الــدول األفريقيــة تمتلــك
مقومــات متنوعــة لتحقيق النمــو االقتصادي
الســريع ،حيــث من المتوقــع أن يصل الناتج
المحلــي اإلجمالــي فــي أفريقيــا إلــى 6.7
تريليون دوالر عام  ،2030ولكن لتحقيق ذلك
يجــب إيجــاد آليــة فعالــة لتســوية النزاعات
األفريقية ،وأن يتخلى القادة السياسيون عن
المصالح الوطنيــة لصالح المصالح اإلقليمية،
ومحاربــة الفســاد ،وتعزيز البنيــة التحتية.
وحول دور التجمعات االقتصادية اإلقليمية
فــي النمــو المســتدام ،أوضــح أنها لــن تكون
فعالــة إال إذا تــم تطبيــق سياســات اإلعفــاء
مــن الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع؛ مــا
سيعزز التصدير بين الدول األفريقية ،ويفتح
مجــال التصديــر لباقــي دول العالــم ،فض ـاً
عــن تعزيز التجارة البينية وتطبيق سياســات
اإلعفــاء الضريبــي بينهــا ،وتطبيــق نظام دفع
وتســوية موحــد أفريقيـاً ،وبــذل المزيــد من
الجهــد لتســهيل اإلجــراءات والتوســع فــي
إحــداث تكامل مؤسســي ،وتســهيل تأســيس
الشــركات التجاريــة ،وتعظيــم دور القطــاع
الخــاص فــي االقتصــادات األفريقية.

الحوكمة ودور الدول في النمو

مــن جانبــه ،اســتعرض فرانســيس أوبــي،
الخبيــر فــي شــؤون التنميــة االقتصاديــة

فرانسيس أوبي :ضرورة
أال يتنافس الحكم الرشيد
والنمو االقتصادي القوي
مع بعضهما

±±±
بجمهوريــة غامبيــا« ،الحوكمــة ودور الدولة
والنمــو االقتصــادي فــي دول أفريقيا جنوب
الصحــراء الكبــرى» ،مؤكــداً على ضــرورة أال
يتنافــس الحكــم الرشــيد والنمــو االقتصــادي
القــوي مــع بعضهمــا البعــض ،بــل يجــب أن
ُيك ِمــل كالهمــا اآلخــر ،مضيفـاً أن الحوكمــة
الفعالــة والــدور النشــط للدولة في الســعي
الحثيــث لسياســات شــاملة وواســعة النطاق
 كالهمــا يعتبــر أمــراً بالــغ األهميــة لتعزيزالنمــو االقتصــادي والحــد مــن الفقــر وخلــق
بيئــة اقتصاديــة مواتيــة.
وأشــار إلــى أن جائحــة «كوفيــد19-
« أدت إلــى تفاقــم الفقــر فــي البلــدان
الواقعــة فــي منطقــة جنــوب الصحــراء
الكبــرى بأفريقيــا؛ بســبب فقــدان الدخــل،
واالفتقــار إلــى المــوارد الكافيــة ،والحــزم
المالية ،والرعاية االجتماعية للرجوع إليها،
مشــيراً إلــى أن معدالت التعافــي في هذه
الــدول أظهــرت تباين ـاً كبيــراً ،موضح ـاً أن
اقتصــادات أفريقيــا جنوب الصحــراء مثقلة
بتحديــات هائلــة ومــوارد محــدودة للغاية
تحــت تصرفهــا ،ومع ذلك فــإن هناك طرقاً
عــدة الستكشــاف نمــاذج تنميــة اقتصاديــة
جديــدة ،كما أن هناك حاجة ماســة وملحة
أكثر من أي وقت مضى لالســتخدام الفعال
ألدوات السياســة النقدية والمالية وأســعار
الصــرف للحــد مــن التضخــم واالتجاهــات
االقتصاديــة المتدنيــة.
وشــدد علــى ضــرورة إعــادة توزيــع
اإليــرادات فــي أفريقيــا ،وتحفيــز االســتثمار
المحلي ،وجذب االستثمار األجنبي المباشر،
مبينـاً أن التقديــرات أظهــرت أن نحــو 490
مليــون شــخص فــي أفريقيــا يعيشــون حالــة
فقــر ،مؤكداً على أهمية دور الحكومات في
تطوير القدرات البشــرية ،ومواجهة الفســاد
واتبــاع سياســات اقتصاديــة فعالــة وشــاملة
وواســعة النطــاق لتعزيــز النمــو االقتصادي،
والحــد مــن الفقــر ،وخلــق بيئــة اقتصاديــة
جاذبــة ،وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل
لتحجيــم معــدالت البطالــة المرتفعــة.

«رفاهية مطلقة لحياة عالية الجودة»

«باناسونيك» تعلن عن استراتيجية أعمالها للسنة المالية  2022في الشرق األوسط وإفريقيا
دبي  -الوطن
العالمــة الرائــدة تكشــف عــن شــعارها
العالمــي الجديد وتهــدف إلى زيادة حصتها
في الســوق من خالل تقديم حلول إبداعية
مخصصة للمنطقة تعزز رفاهية المستهلكين
وتســاهم في نشــر أجــواء صحية.
كشــفت باناســونيك الشــرق األوســط
وأفريقيــا للتســويق عــن شــعار عالمتهــا
العالمــي الجديــد «رفاهيــة مطلقــة لحيــاة
عاليــة الجــودة» خــال مؤتمرهــا اإلقليمــي
الــذي انعقــد فــي دبــي ،وأكــدت العالمــة
خالله التزامها برفاهية المستهلكين ومتابعة
جهــود التوســع في ســوق الشــرق األوســط
وأفريقيــا .ويعكــس الشــعار الجديــد التــزام
العالمــة بتوفيــر حلــول تســاهم فــي جعــل
الحيــاة أكثر ســهولة وأمانا وصحة ورفاهية
ً
للمســتهلكين ،ومســاعدتهم علــى تعزيــز
جــودة حياتهــم.
وتركــز باناســونيك علــى توســيع حصتهــا
فــي الســوق اإلقليميــة لمواكبــة مســتويات
الطلــب المتناميــة ،عن طريــق توفير حلول
تســاهم في نشــر أجــواء أكثر صحـ ًة وراحة
في المنازل والشركات والمساحات العامة.
وشــارك فــي المؤتمــر أكثر من  190شــريكا
مــن أكثــر مــن  24دولــة وجهــة إعالميــة،
وجرى خالله الكشــف عن خطط باناسونيك
للســنة المالية الجديدة وأبــرز إنجازاتها في
عــام  .2021وســجلت األدوات والتجهيزات
الصغيــرة والكبيــرة مــن باناســونيك نمــواً
بنســبة  ،119%مقارنــة بالعــام  2020فــي
حيــن حققــت شــريحة األعمــال المباشــرة
مع الشــركات نمــواً بنســبة .%106
وحمــل المؤتمــر عنــوان «رفاهية أفضل
لحيــاة أفضــل» ،وركــز على تحقيــق التوازن
والرفاهيــة للجميــع مــن خــال تعزيــز
مســتويات الصحــة والنظافــة.
ـض
ـ
بع
ـى
ـ
عل
ـوء
وس ـلّطت الفعاليــة الضـ
ٍ
مــن المنتجــات الجديــدة المتفــردة التــي
تضــم تشــكيلة مــن التقنيــات الفائقــة
والتميــز اليابانــي ُمنقطــع النظيــر .وكانــت
ّ
كيفــات الهــواء  Nanoe-Xإحــدى أبــرز
ُم ّ
تتميز
والتي
ـة،
ـ
المعروض
ـرة
ـ
المبتك
ـول
ـ
الحل
ّ
ب ُقدرتها على القضاء على الكائنات الدقيقة

تقديم حلول إبداعية مخصصة للمنطقة تعزز رفاهية المستهلكين وتساهم في نشر أجواء صحية
المسببة لألمراض مثل البكتيريا والفطريات
ُ
المســببة
والفيروســات وغيرهــا مــن المواد ُ
كيفات الهواء
للحساسية .وال تقتصر مهمة ُم ّ
الرائــدة هــذه علــى وظائــف تبريــد وتدفئة
المحيطة فحســب ،بل تعمل أيضاً
المناطــق ُ
علــى تنظيــف الهــواء داخل ال ُغــرف وتوفير
حمايــة علــى مــدار الســاعة للحفــاظ علــى
ُغــرف المعيشــة نضــرة ونظيفــة ،بمــا يعود
صحــة
بالفائــدة علــى العمــاء ُ
ويعــزز مــن ّ
حياتهم.
حل Ziaino
وتميــز خــال الفعالية أيضـاً ُّ
الرائــد لتنظيــف الهواء ،والــذي يعتمد على
الدرجــة العالية من التعقيــم وإزالة الروائح
التــي ُيوفرهــا هيبوكلوريــت الصوديــوم
ويعد الجهاز
لتطهيــر المنطقــة ّ
بكل كفــاءةُ .
ـل األمثــل لتعزيــز الصحــة فــي ُمختلــف
الحـ َّ
المواقــع ،بمــا في ذلــك المطاعــم والفنادق
والمستشفيات والعيادات والمختبرات ودور

المســنين والمــدارس والمكاتــب ومتاجــر
ُ
الحيوانــات األليفــة واألنديــة الرياضيــة
ومراكز التســوق.
غســاالت
ا
أيضــ
الشــركة
واســتعرضت
ً
ّ
 Abaya Washالجديــدة بصفتهــا إحــدى
أبــرز أنظمــة النظافــة الكفيلــة بحمايــة
جميــع أفــراد العائلــة مــن خــال القضــاء
علــى  %99.99مــن البكتيريــا الموجودة في
ـيل*.الحل الرائد حاصل
المالبس أثناء الغسـ
ّ
علــى اعتمــاد شــركة ﻓكان ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات
واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤحــدودة ()CVC؛ وذلــك
بموجــب تقرير االختبار رقم-WTS2021 :
2-17186/17120/2-17120/17119/17186
*وظيفــة القضــاء علــى البكتيريــا والتنظيف
لألجهــزة الكهربائيــة المنزليــة واألجهــزة
المماثلــة  -المتطلبــات الخاصــة لقيــاس
أداء الغســاالت الكهربائيــة
وإلــى جانــب ذلــك ،ر ّكزت العالمــة أيضاً

علــى مجــاالت التغذيــة ونظافــة الغــذاء،
وذلــك مــن خــال سلســلة ثالجــات Nutri
 TaFreezالحديثــة ،والتــي تتميــز بتقنيــة
المخصصــة للحفــاظ على
التجميــد الســريع ُ
خزنة في
الم ّ
العناصــر الغذائيــة في اللحــوم ُ
حجــرة التجميــد .وفــي إطــار مســاعيها
لتعزيــز صحــة العمــاء وجــودة حياتهــم،
ُتشــجع باناســونيك عمالءهــا علــى الطهــي
فــي المنــزل مــن خــال تزويدهــم بأحــدث
مســتلزمات المطابــخ ،مثل العجانة وصلت
عــل الخبــز وغيرهــا الكثيــر مــن األجهــزة
الكفيلــة باالرتقــاء بتجربــة الطهــي.
وطرحــت الشــركة خــال الفعاليــة أيضـاً
أحــدث «حلول المســتأجرين» الخاصة بها،
والــذي يهدف إلى تعزيز مســتويات الصحة
حل
والســامة والراحة التي ُيقدمها ٌّ
كل من ّ
 IPRO’s AI Occupancy Detectionولوحة
التحكــم  Wall-Iالمدعومــة بتقنية إنترنت

ـل الرائد العمالء
ويســاعد هذا الحـ ٌّ
األشــياءُ .
علــى التحقــق مــن مســتويات االزدحام في
المناطق المشتركة ضمن المساحات الخاصة
أو العامــة فــي ُخطــوة تهــدف إلــى تعزيــز
المغلقة.
مســتوى الصحــة في البيئــات ُ
وخــال حديثــه فــي الفعاليــة ،قــال
هيرويوكــي شــيبوتاني ،المديــر اإلداري
فــي باناســونيك الشــرق األوســط وأفريقيــا
للتســويق« :نحــن ملتزمــون بتقديــم
مســاهمات لتحســين الحيــاة اليوميــة مــن
خالل طرح حلول تواكب التطورات وتجعل
الحيــاة أســهل وأكثــر راحــة .كمــا نواصــل
حلول تلبي الطلب المتنامي
جهودنا لتوفير ٍ
علــى جوانــب الصحــة والنظافــة والرفاهيــة
فــي عالــم مــا بعد كوفيــد .ونهــدف للتحول
إلــى عالمــة تحافــظ على قربها مــن عمالئها
وتحظــى بدعــم المجتمعــات ،مــن خــال
مواجهــة المشــكالت الحاليــة والمســتقبلية

التــي تواجههــم .وتتمثــل إحــدى الطــرق
التــي نســعى مــن خاللهــا إلــى إنجــاز هــذا
الهــدف فــي الوصــول إلــى مجتمــع مثالــي
يتمتــع بالثــراء المــادي والمعنــوي ،وهــو
ـعى حــدده مؤســس باناســونيك الســيد
مسـ ً
كونوسوكي ماتسوشيتا ،ويستند إليه شعارنا
العالمــي الجديــد».
وطبقــت باناســونيك هيكليــة الشــركة
القابضــة منــذ أبريــل  ،2022بهــدف رفــع
مستوى التنافسية في العديد من القطاعات
التي تعمل ضمنها ،مثل السيارات والتصنيع
والمنــازل والمــدن الذكية وسالســل التوريد
وغيرهــا .وتعيــد العالمــة ،فــي إطــار هــذا
التحــول الهيكلــي ،تركيــز جهودهــا لتعزيــز
االســتدامة في منشــآتها ،إلى جانب البحث
وتطويــر منتجات فعالة من حيث اســتهالك
الطاقــة للوصــول إلــى صافي انبعاثــات ثاني
أكســيد الكربون بحلول عــام  .2050وتعمل
باناســونيك علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن
خــال مبــادرة تأثيــر باناســونيك األخضــر
الرامية للوصول إلى بيئة عالمية مســتدامة.
وأكــد شــيبوتاني علــى التــزام العالمــة
بالمنطقــة ،وقــال« :تشــهد منطقــة الشــرق
األوسط نمواً مستداماً في قطاعات مختلفة.
ونســعى إلــى مواكبــة مســيرة النمــو هــذه
وتعديــل اســتراتيجياتنا لتقديــم أوســع
محفظــة منتجــات ممكنــة علــى امتــداد
شــرائح المســتهلكين والشــركات بهــدف
ضمــان تلبيــة مســتويات الطلــب اإلقليمــي.
ونعمــل علــى إطــاق حمــات تســويقية
مكثفــة لتجديــد حضــور عالمتنــا».
وُتعتبــر باناســونيك أول شــركة تطــرح
خيــارات الكفالــة الرقميــة وخدمــات
التطبيقــات الذكيــة العــام الماضــي تماشــياً
مــع التوجــه نحــو الخدمــات الرقميــة خالل
ـدة
أزمــة كوفيــد ،19وتخطــط إلــى طــرح عـ ّ
منتجــات رئيســية لتلبية طلب المســتهلكين
فــي المنطقــة.
وتماشــياً مع عنوان المؤتمر ،استعرضت
باناسونيك مجموعتها الواسعة من المنتجات
فــي فئــة أجهــزة الصوتيــات والمرئيــات،
والمنتجــات المنزليــة ،ومنتجــات الصحــة
والجمــال ،وحلــول األنظمــة واالتصــاالت،
والحلــول البيئيــة.
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ضمن األعلى عالمياً

 %80إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خالل الربع األول
الفالسي :النتائج المسجلة تعكس العودة القوية للقطاع وتؤكد تنافسية الخدمات والمنتجات السياحية للدولة
كشــف معالي الدكتور أحمد بن عبد
اهلل حميــد بالهــول الفالســي وزير دولة
لريــادة األعمــال والمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة ،رئيــس مجلــس اإلمــارات
للســياحة ،عن تحقيق القطاع الســياحي
فــي اإلمــارات خــال الربــع األول مــن
عــام  2022قفــزة نمــو جديــدة تعكــس
التنافســية العاليــة للســياحة اإلماراتيــة
إقليميــاً وعالميــاً فــي ضــوء الدعــم
الالمحــدود والتوجيهــات الســديدة
للقيــادة الرشــيدة واهتمامهــا بهــذا
القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات
االســتراتيجية للمستقبل ومحوراً رئيسياً
ضمــن الرؤية التنمويــة لدولة اإلمارات
للخمســين عامـاً المقبلــة.
وأوضــح معاليه أن الســياحة الوطنية
حققــت خــال الربــع األول مــن العــام
الجــاري نمــواً يفــوق مــا تــم تســجيله
ليــس فــي فقــط فــي عامــي 2020
و ،2021بــل حتــى بالمقارنــة مــع
الفتــرة نفســها مــن عــام  ،2019الــذي
يمثــل اليــوم المرجعيــة لقياس معدالت
التعافــي والنمــو فــي معظــم البلــدان،
ويعــد أحــد أفضــل األعــوام في مســيرة
النمــو االقتصــادي بشــكل عــام والنمــو
الســياحي بشــكل خــاص ،األمــر الــذي
يؤكــد العــودة القويــة للقطــاع بفضــل
الرؤيــة االستشــرافية الحكيمــة لقيــادة
الدولــة ،والجهــود الوطنيــة المتضافــرة
المبذولــة لتنميــة الســياحة الوطنيــة
وتوفيــر البيئــة الداعمــة والحوافــز
المتكاملــة لتطويــر المنتجات الســياحية
وتوفيــر البنيــة التحتيــة الســياحية
المالئمــة فــي الدولــة ،والتركيــز علــى
توفير خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
ووفقـاً للبيانــات الســياحية عن الربع
األول مــن العــام الجــاري  ،2022فقــد
اســتقطبت المنشــآت الفندقيــة فــي
الدولــة نحــو  6مالييــن زائــر قضــوا 25
مليــون ليلــة فندقية ،بنمــو  %10مقارنة
بالفتــرة ذاتهــا مــن عــام  ،2019وحقــق
متوســط مــدة إقامــة نــزالء المنشــآت
الفندقيــة نمــواً بنســبة  %25خــال فترة
ـال
المقارنــة نفســها ،مرتفعـاً مــن  3ليـ ٍ
ليــال فندقيــة ،وبلغــت نســبة
إلــى ٍ 4
إشــغال المنشــآت الفندقيــة بالدولــة
خــال هــذه الفتــرة  %80والتــي تعــد
من النســب األعلى عالميــا ،كما حققت
المنشــآت الفندقيــة إيــرادات بقيمة 11
مليــار درهــم ،بنســبة نمــو  %20مقارنة
بنفــس الفترة من عام  ،2019وســجلت
هــذه المنشــآت العــودة إلــى العمــل
بكامــل طاقتهــا االســتيعابية بنحــو 200
ألــف غرفــة فندقيــة.
إلــى ذلــك ،شــهد الربــع األول مــن
 2022انتعاش ـاً وعــودة قويــة للســياحة
الــواردة إلــى الدولــة مــن األســواق
الخارجيــة حيــث اســتقبلت المنشــآت
الفندقيــة فــي مختلــف إمــارات الدولــة
نحــو  4ماليين ســائح دولــي ،وتصدرت
جمهوريــة الهنــد والمملكــة العربيــة
الســعودية والمملكــة المتحدة واالتحاد

 6ماليين زائر استقطبتهم المنشآت الفندقية في
إمارات الدولة خالل الربع األول 2022

عودة قوية للسياحة في اإلمارات من األسواق
الدولية بإجمالي  4ماليين سائح دولي

المنشآت الفندقية حققت  11مليار درهم إيرادات
بنمو  %20مقارنة بنفس الفترة من 2019

السياح يقضون  25مليون ليلة فندقية خالل الربع األول من
العام الجاري بنمو  %10مقارنة بالفترة نفسها من 2019

قفزة جديدة لقطاع السياحة الوطني خالل الربع األول من  2022والعديد من المؤشرات تتجاوز 2019
الروســي والواليات المتحــدة األمريكية
قائمــة أهــم جنســيات نــزالء المنشــآت
الفندقيــة القادميــن مــن الخــارج.
وأوضــح معالــي الفالســي أن هــذه
المؤشــرات تؤكــد قوة المنتج الســياحي
ومــا تمتلكه دولة اإلمارات من خدمات
رائــدة ومقاصــد ســياحية جاذبــة وبنيــة
تحتيــة ســياحية متطــورة ،وأنهــا تعكس

الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني
والســمعة الرائــدة التــي حققتهــا بيئــة
الســياحة فــي الدولــة باعتبارهــا وجهــة
آمنــة ومفضلــة وقــادرة علــى توفيــر
تجربــة ســياحية غنيــة ومتميــزة.
وأشــار معاليــه إلــى أهميــة الــدور
الــذي ســاهمت بــه الفعاليــات الكبــرى
التــي اســتضافتها الدولــة خــال األشــهر

الماضيــة فــي رفــد نتائــج الســياحة
الوطنيــة ،ومــن أهمهــا إكســبو 2020
دبــي الــذي نجــح فــي اســتقطاب أكثــر
مــن  24مليــون زائــر خــال  6أشــهر،
وحملــة «أجمــل شــتاء فــي العالــم»
بنســختها الثانيــة التــي حققــت خــال
شــهر ونصــف الشــهر إيــرادات وصلــت
إلــى  1.5مليــار درهــم وجذبــت أكثــر

مــن  1.3مليــون ســائح محلــي.
وأثنــى معاليــه علــى جهــود الجهــات
الرســمية المعنيــة والدوائــر الســياحية
المحليــة والشــراكة القويــة مــع القطاع
الخــاص الســياحي فــي الدولــة والتــي
كان لهــا دور محــوري فــي تحقيــق
هــذه النتائــج اإليجابيــة ،مؤكــداً أهمية
مواصلــة تكامــل األدوار بيــن الجهــات

المعنيــة بالتنميــة الســياحية لتحقيــق
رؤيــة الدولة فــي هذا الصــدد ،وتوفير
أفضــل الخدمــات والمنتجات الســياحية
للســياح الداخليين والدوليين ،وبالتالي
ترســيخ مكانــة دولة اإلمــارات كمقصد
مفضــل ومســتدام للســياح ،ووجهــة
حيويــة لالســتثمارات والمشــاريع
الســياحية.وام

غرفة تجارة دبي ومجلس تجار حتا يبحثان توحيد
الجهود لتسريع مسيرة النمو
عقــدت غرفــة تجــارة دبــي اجتماعـاً
افتراضيـاً مــع رئيــس وأعضــاء «مجلس
تجــار حتــا»؛ الــذي اعتمــد تشــكيله
مؤخــراً ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي
عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي؛
لبحــث التعــاون المشــترك ومناقشــة
المبــادرات والفعاليــات والجهــود التــي
ســتنصب لتعزيــز دور المجلــس فــي
حتــا.
تطبيــق الخطــة الشــاملة لتطويــر ّ
وتعتبــر الخطــة الشــاملة لتطوير حتا
المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040
والتــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» جــزءاً مــن
رؤيــة ســموه لتوفير ســبل الدعم لرواد
األعمــال المواطنيــن وتعزيــز دورهــم
فــي وضــع وتطبيــق الخطــط التنمويــة.
وتشــرف غرفــة تجــارة دبــي علــى
مجلــس تجــار حتــا حيــث ســيعمل
المجلــس الجديــد تحــت مظلــة الغرفــة
وسيســتفيد مــن خبــرات وجهــود
ومبــادرات الغرفــة ليوفــر الدعــم
المطلــوب للتجــار المواطنيــن فــي
منطقــة حتــا ويســاهم بإنشــاء وإدارة
المشــاريع التنموية والسياحية بالمدينة
ويلعــب دوراً في تســريع مســيرة النمو
بمنطقــة حتــا الحيويــة.
حضــر االجتمــاع ســعادة حمد مبارك
بوعميــم مديــر عــام غــرف دبــي ومانع
أحمــد الكعبــي رئيس مجلــس تجار حتا
وحســن الهاشــمي مدير إدارة العالقات
الدوليــة فــي الغرفــة باإلضافــة إلــى
أعضــاء مجلــس تجــار حتــا حيــث بحث
الجانبــان توحيــد الجهــود وتنســيقها

لتحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لتطويــر
منطقــة حتــا بســواعد أبنائهــا.
وتشــمل أهــداف المجلس دعم رواد
األعمــال ومنظومــة ريــادة األعمــال
لالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة
القادمــة وتطويــر بيئــة متكاملــة لــرواد
األعمــال ومشــاركة المــوارد وتعزيــز

تبــادل الخبــرات باإلضافــة إلــى إبــراز
قصــص نجــاح تجار حتا ونقــل المعرفة.
ووصــف بوعميم االجتماع األول من
مجلــس تجــار حتــا بأنــه كان إيجابيــاً
للغاية وشــكل انطالقة مهمة لمســاهمة
فعالــة مــن قبــل المجلــس فــي تطبيــق
مســتهدفات خطــة دبي الحضرية 2040
وتنفيــذ الخطة الشــاملة لتطوير وتنمية

حتــا ..معتبــراً أن المجلــس الجديــد هو
ثمرة رؤية القيادة الرشــيدة في تفعيل
دور المواطــن فــي مســيرة التنمية.
وأكــد أن غرفــة تجارة دبي ستســخر
كل جهودهــا وخبراتها وشــبكة عالقاتها
ومبادراتهــا لتســهيل عمــل مجلس تجار
حتــا وإنجــاح أهدافــه وتوفيــر بيئــة
محفــزة ومثاليــة لنمــو األعمــال فــي

المنطقــة األمــر الــذي ســينعكس إيجاباً
علــى تعزيــز تنافســية حتــا وتجارهــا
وقــدرة المدينــة علــى اســتقطاب
االســتثمارات وتطويــر قطاعاتهــا
االقتصاديــة.
وقــال مانــع الكعبــي رئيــس مجلــس
تجــار حتــا إن منطقــة حتــا مقبلــة علــى
مشــاريع وتطــور كبيــر فــي مجــاالت

كثيــرة وعديــدة تشــمل مجــاالت البنية
التحتيــة والســياحة البيئيــة والزراعــة
واألمــن الغذائــي والتجــارة وتنميــة
المشــاريع ،ولذلــك تبــرز أهميــة
تشــكيل مجلــس تجــار حتــا الســتغالل
هــذه الفــرص واســتفادة المشــاريع
التجاريــة مــن التطــور القــادم الــذي
ســيعم نفعــه أهالــي المنطقــة وزائريها
والمقيميــن فيهــا.
وأضــاف الكعبــي أن غرفــة تجــارة
دبــي تمتلــك خبــرات واســعة فــي دعم
قطــاع األعمــال والترويــج إلمــارة دبــي
كوجهــة اقتصاديــة عالمية ..مشــيراً إلى
أن االجتمــاع التنســيقي وضــع أطــراً
جديدة للشــراكة بيــن المجلس والغرفة
وســاهم فــي توحيــد الــرؤى والجهــود
لخدمــة حتــا وبيئــة أعمالهــا.
وتلعب مجموعات ومجالس األعمال
دوراً مهمــا فــي تعزيــز ودعــم مســيرة
النمــو االقتصــادي فــي دبــي حيــث
تعتبــر مكونـاً أساســياً لمجتمــع األعمال
وتســاهم فــي الدفــع بالحركــة التجارية
واالســتثمارية فــي اإلمــارة مــن خــال
االســتثمار فــي القــدرات واإلمكانــات
والخبــرات لتعزيــز الميــزة التنافســية
لمجتمــع األعمــال فــي دبــي.
وتركــز غرفــة تجــارة دبــي علــى
الحوار مع مجموعات ومجالس األعمال
بعد تأسيسها ومتابعة شؤونهم ودراسة
توصياتهــم للتعــرف علــى أولوياتهــم
واهتماماتهــم ومســاعدتهم فــي تطويــر
أعمالهــم داخليــاً وخارجيــاً ومواجهــة
المنافســة العالميــة المتزايدة وتســهيل
مشــاركاتهم فــي الفعاليــات اإلقليميــة
والدوليــة ذات الصلــة بأنشــطتهم وفــي
استكشــاف الفــرص الجديــدة لهــم.وام
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خبراء يناقشون مسألة صنع المحتوى واالقتصاد اإلبداعي في كابسات  2022اإلمـــارات ..ريـادة فــي مجـــــال األدب عــالمـيـاً

أطلق المعــرض الدولي لإلعالم الرقمي
واتصــاالت األقمــار الصناعيــة «كابســات
 ، »2022جلســات حــوار حول دور نماذج
االشتراك في الوسائل اإلعالمية في الشرق
األوســط وضــرورة إنشــاء محتــوى أصلــي
لألطفــال ،باإلضافــة إلــى اســتعراض أفكار
ورؤى نخبــة مــن أبــرز المؤثريــن في هذا
القطــاع علــى مســتوى العالم.
وناقــش الخبــراء فــي صنــع المحتــوى،
ازدهــار االقتصــاد اإلبداعــي ودور وســائل
التواصــل االجتماعــي فــي هــذا النجــاح،
وذلــك خــال جلســة حــوار أقيمــت علــى
هامــش مؤتمــر المحتــوى ضمــن فعاليات
كابســات الــذي يســتضيفه مركــز دبــي
التجــاري العالمــي ،والعمــل علــى زيــادة
التركيــز علــى صنــاع المحتــوى واالقتصــاد
اإلبداعــي الــذي بلغــت قيمتــه أخيــرا 100
مليــار دوالر أمريكــي.
وقالــت كنــدة إبراهيم مديرة الشــراكات
اإلعالمية في تويتر لمنطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيــا « ..يســعى جيــل الشــباب
لتحقيــق االســتقالل الكامــل ،إذ يعتمد جيل
مــا بعــد األلفيــة وجيــل ألفــا علــى الهاتــف
المحمــول في جميع أنشــطتهم االســتهالكية
واإلبداعيــة ،حيــث يمكنهــم مــن خــال
اســتخدامه إنشــاء محتــوى تفاعلــي يتميــز
بالواقعية واألصالة ،ويجذب اهتمام الجمهور
ويبني معهم روابط وثيقة ،وال سيما العمالء
المحتمليــن للعالمــات التجارية».
وقالــت مــون بــاز مديــرة شــراكات
المبدعيــن فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا
وتركيا لدى شــركة «ميتا» ،إن مشــاهدات
الفيديــو تشــكل نســبة  %50مــن وقــت
المســتخدمين علــى فيســبوك؛ و %20على
إنستغرام ،الفتة إلى امتالك أدوات تحقيق
األربــاح مثــل اإلعالنــات واالشــتراكات
والفعاليات اإللكترونية المدفوعة وغيرها،
وحاليـاً اختبــار برنامــج ريلــز بونــس فــي
الواليــات المتحــدة ضمــن اســتثمار بقيمة
مليــار دوالر أمريكي ،مــع إطالق البرنامج
عالميـاً قريبـاً.

جلسات حوار حول دور
نماذج االشتراك في
الوسائل اإلعالمية
في الشرق األوسط
وضرورة إنشاء محتوى
أصلي لألطفال
بحث ازدهار االقتصاد
اإلبداعي ودور وسائل
التواصل االجتماعي
على هامش مؤتمر
المحتوى ضمن فعاليات
كابسات 2022
وناقــش مجموعــة مــن أبــرز صنــاع
محتــوى األخبــار فــي المنطقــة تحديــات
اعتمــاد نمــاذج االشــتراك فــي منطقــة
الخليــج العربــي وتأثيرهــا علــى اإليرادات
فــي منصــات البــث التلفزيونــي التقليدية.
وأوضــح ريــاض حمــادة ،رئيــس قســم
األخبــار االقتصاديــة فــي الشــرق لألخبــار،
أن المصداقية تشــكل عائقاً يمنع القنوات
اإلخباريــة فــي المنطقــة من تطبيــق نظام
االشــتراك المدفــوع ،مشــيراً إلــى حجــم
النجــاح الــذي حققتــه الوســائل اإلعالميــة
الغربيــة الشــهيرة ،مثل ذا نيويــورك تايمز
ووول ســتريت جورنــال وبلومبيرغ بفضل
ـن ذلك يحل
باقــات االشــتراك لديهم ،ولكـ ّ
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المصداقية التي
ُتعــد عمــاد الصحافــة والتحليــل اإلخباري.
وتحدثــت لبنــى فواز ،مديــرة المحتوى
التلفزيونــي والرقمــي فــي قنــاة «ســي

إن بــي ســي» عربيــة ،حــول إيــرادات
المنصــات وهيمنــة التلفزيــون التقليــدي
علــى الوســائل اإلعالمية حتــى اآلن ،الفتة
إلــى أن التلفزيــون التقليــدي ُيعــد مصــدر
الدخل الرئيســي رغــم احتياجات الجمهور
والســعي لتلبيتهــا دومـاً مــن خــال الثقــة
مع المشــاهدين ،والســعي لتنويع وســائل
نقــل المحتوى بما يلبــي مختلف تطلعات
الجمهــور الجديــد.
فيمــا؛ ناقــش خبــراء من اســتوديوهات
رائــدة فــي مجــال المحتــوى الموجــه
لألطفــال الزخــم المتواصــل الذي تكتســبه
موضوعــات وتقنيــات محــددة فــي مجــال
إنشــاء المحتــوى ،مؤكديــن أن النجاح في
عمليــة إنشــاء مــادة أصليــة مــع امتــاك
حقــوق الملكية الفكرية الخاصة بها يمكن
أن يعنــي مزيــداً مــن المرونــة عنــد اتخاذ
قــرار حيــال كيفيــة تحقيــق األربــاح مــن
األنشــطة المختلفــة التــي تضم شــخصيات
البرامــج المعروضــة.
وقــال كامل ويــس ،المدير العام لخدمة
سبيســتون غــو ،ورئيــس تطويــر األعمــال
فــي قنــاة سبيســتون أن الســوق يفتقــر
لجهــات بــث تركــز علــى إنشــاء أعمــال
أصليــة مميــزة والقنــاة تعمــل علــى بــث
المحتــوى وترخيصــه ،فضـاً عــن التوســع
فــي مجــال األلعــاب ،مــا أدى إلــى زيــادة
اإليــرادات وتقديــم باقــة واســعة مــن
المحتــوى للمســتهلكين.
وقالــت مريم الســركال ،مديرة منصات
ماجــد فــي شــركة أبوظبــي لإلعــام «
اســتغرقنا بعــض الوقــت إلدراك العناصــر
التــي تجعــل المحتــوى مميــزاً .ويكمــن
جمــال المحتــوى الموجــه لألطفــال فــي
مرونتــه الكبيــرة وإمكانية دبلجتــه للغات
كثيرة .واتخذنا قرار تأسيس استوديوهات
خاصــة بنــا مســبقاً ،والتــي توظــف اليــوم
فريق ـاً يضــم أكثــر مــن  40شــخصاً ،فــي
خطــوة مو ّفقــة ســاعدتنا علــى التعامــل
مــع أعمالنــا األصليــة وملكياتنــا الفكريــة
بمهــارة أكبــر».وام

«فـارس الشعــر» يتوج براعـم اإللقــاء في الشــارقة

أبــرز تقريــر ثقافــي جديــد كيفيــة تفاعــل
المؤلفيــن والكتــاب مــع مجتمعاتهــم وعلــى
الجهود المبذولة في منطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيــا فــي المجــال الثقافــي والتي
تبشــر بظهــور عصر ذهبي جديــد في مجالي
القــراءة واألدب مســتعرضا تجــدد الشــغف
بالقــراءة وارتفــاع بنســبة  7بالمائــة فــي
المحادثــات المتعلقــة بالقــراءة فــي دولــة
اإلمــارات وارتفــاع أيضــا عــدد اإلشــارات
باللغــة العربيــة في مواضيع القــراءة واألدب
بنســبة  20بالمائــة وزيــادة المناقشــات حول
الكتــاب العرب واإلهتمام الملحوظ باألعمال
المنشــورة علــى نحــو مســتقل وال ســيما عبر
منصات التواصــل االجتماعي وعلى اإلنترنت
في دولة اإلمارات بنســبة  27بالمائة وكذلك
نشــأة مجتمعــات حيويــة جديدة.
كيفيــة تفاعــل المؤلفيــن والكتــاب مــع
مجتمعاتهــم وعلــى الجهــود المبذولــة فــي
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في
المجــال الثقافــي والتــي تبشــر بظهــور عصــر
ذهبــي جديــد فــي مجالــي القــراءة واألدب.
أصــدرت مؤسســة اإلمارات لــآداب اليوم
تقريــر «مــا بيــن الســطور :دور التوجهــات
الجديــدة فــي تعزيــز األعمــال األدبيــة
ودور الجمهــور فــي تعزيــز اإلقبــال علــى
األعمــال األدبيــة» بالتعــاون مــع شــركة
«فــور كوميونيكيشــنز» الوكالــة الرائــدة
فــي تقديــم خدمــات التواصــل والعالقــات
العامــة المتكاملــة فــي المملكــة المتحــدة
ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
ويســتعرض التقريــر أحــدث التوجهــات فــي
مجالــي القــراءة واألدب مبشــرا بظهور عصر
ذهبــي جديــد لــآداب فــي المنطقــة.
ويكشــف التقريــر الــذي اعتمــد علــى
تحليالت « « Mapper360من شــركة «فور
كوميونيكيشنز» مختلف العوامل التي تشكل
مالمــح المشــهد األدبــي فــي المنطقــة وعــن
فئــات الجمهــور الســت التــي تقــود هــذه
النهضــة الثقافيــة .كمــا يوضــح تأثيــر بعــض
العوامــل علــى األدب والكتــب مثــل وســائل
التواصــل االجتماعــي وتطــور التكنولوجيــا
والمبــادرات الثقافيــة علــى اإلنترنــت وعلــى
أرض الواقــع وتغيــر ســلوك القــراء.
أشارت تحليالت « « Mapper360إلى أن
شــرائح جديــدة مــن الجمهــور تعــزز اإلقبــال
علــى األعمــال األدبيــة وتســاهم فــي إعــادة
رســم مالمــح القطــاع األدبــي فــي منطقــة

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علمــا أنهم
يمثلــون شــريحة متنوعــة مــن المتحدثيــن
باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة والمتحدثيــن
بأكثــر مــن لغــة إذ بــات جمهــور القـ ّـراء هذا
يســاهم علــى نحــو كبيــر فــي تحديــد نمــط
وأســلوب القــراءة علــى مســتوى العالــم.
وقالــت أحــام بلوكــي مديــرة مهرجان
طيــران اإلمــارات لــآداب «أننــا شــهدنا
نمــوا كبيــرا فــي الطلــب علــى األعمــال
األدبيــة وزيادة فــي المحادثــات المتعلقة
بهــا إضافــة إلــى أن هــذا التقريــر يعبــر
عــن رأينــا فهــو يمنحنــا أيضــا فهمــا أعمق
حــول وضعنــا الحالــي وحــول جمهورنــا
المســتهدف لــذا نحرص دوما علــى توفير
خيــارات تناســب الجميــع فــي المهرجــان
ســواء كان القــارئ مثــل نمــر مــن الجيــل
الجديــد أو مثل ســارة من عشــاق القراءة
فــي فصــل الصيــف».
ومن جانبها قالت ترودا سبريوت المديرة
اإلداريــة لقســم الثقافــة فــي شــركة «فــور

كوميونيكيشــنز» أن المنطقــة اليــوم كمــا هو
الحال في األسواق تشهد تزايدا في االهتمام
بالقراءة والكتب الصوتية فيما نوهت آندريا
جيســدال مديرة قســم التســويق واالتصاالت
فــي مؤسســة اإلمــارات لــآداب أنــه هنــاك
زيــادة فــي إقبــال المجتمــع علــى األعمــال
األدبيــة رغــم كافــة الملهيــات التــي تفرضهــا
الحيــاة الحديثة.
وقالــت نتالــي آمــوس مديرة قســم أنماط
الحياة في شركة «فور كوميونيكيشنز الشرق
األوســط وشــمال أفريقيــا» « ان المنطقــة
ســجلت تغيرات متسارعة في عادات القراءة
لدى القراء والتوجهات الناشئة حول مناقشة
األدب خــال العاميــن الماضييــن إذ شــهدت
دولــة اإلمــارات علــى وجــه التحديــد تفاعــا
هائــا مــع الكلمــة المنطوقــة وللنجــاح فــي
فهــم شــرائح الجمهــور الجديــدة والتفاعــل
معهــا وإطــاق حمالت تســويقية قوية يجب
تحديد التوجهات الجديدة وشــرائح الجمهور
الجديدة فــي المشــهد الثقافي».وام

الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تدرب
المهنيين على إعداد تقارير االستدامة

توجــت مســابقة «فــارس الشــعر»
التــي نظمتهــا «هيئــة الشــارقة للكتــاب»
بالتعــاون مع المكتــب الثقافي واإلعالمي
التابــع للمجلــس األعلــى لشــؤون األســرة
فــي الشــارقة واحتضنهــا رواق «معــرض
الشــارقة لرســوم كتــب الطفــل» الطــاب
الفائزيــن بالجائــزة.
وفــازت بالمركــز األول الطالبــة حنــان
مهنــد مــن مدرســة الحكمــة الخاصــة
بالشــارقة والتــي قــرأت قصيــدة بعنــوان

«الوطــن» وفــاز بالمركــز الثانــي الطالــب
كريــم طــارق الــذي قــرأ قصيــدة «لغتــي
هويــة أمتــي» وبالمركــز الثالــث مريــم
حســين التــي قــرأت قصيــدة «نــداء
الطفولــة» التــي دعــت لعالــم يســوده
الســام والمحبــة.
وأشــارت لجنــة التحكيــم التي ترأســها
الشــاعر عبداهلل الهدية والناقدة الدكتورة
مريــم الهاشــمي إلــى أن هــذه المســابقة
حققــت أهدافهــا مــن خــال القيــم التــي

تناولتهــا القصائد التي ألقاها المشــاركون
والتــي تتغنــى بالخيــر والســام والهويــة
واللغة واالنتماء وحب الوالدين والصداقة
وغيــر ذلــك مــن قيــم أصيلــة مــن المهــم
زرعهــا فــي نفــوس هــؤالء البراعم.
وتهدف «فارس الشعر» لتنمية موروث
الشــعر العربــي وتدريــب الناشــئة علــى
فنيات اإللقاء الشــعري وأساليب االرتجال
والخطابــة وتعزيز ثقــة األطفال واليافعين
بأنفسهم وهم يتحدثون أمام الجمهور.وام

إطالق تجربة التحليق على متن منطاد الهواء الساخن في رأس الخيمة

دبي  -الوطن

أطلــق “منــار مــول” ،المركــز التجــاري
التابــع لشــركة “الحمــرا” ،بالتعــاون مــع
هيئة رأس الخيمة لتنمية الســياحةRAK ،
 ،Airventureأول تجربة على اإلطالق في
اإلمــارة لخــوض رحلــة علــى متــن منطــاد
الهواء الســاخن.
ويتســع منطاد الهواء الساخن لشخصين
بالغيــن فــي وقــت واحــد ،ويحلــق علــى
ارتفــاع  30متراً ،ليمنح عشــاق المغامرات
إطــاالت بانوراميــة شــاملة علــى الطبيعــة
الخالبــة والمتنوعة فــي إمارة رأس الخيمة
بــدءاً مــن الشــواطئ المذهلــة والصحــاري
الشاســعة وغابات القرم والجبال الشاهقة.
ويبلــغ ســعر التذكــرة لخــوض هــذه
التجربــة المميزة  75درهمـاً فقط لتحليق
مدتــه عشــر دقائــق ،ويمكــن للعديــد مــن
العائــات واألصدقــاء واألفــراد خوض هذه
الرحلــة الممتعــة والفريــدة مــن نوعهــا.
وبفضــل موقعها االســتراتيجي في “منار
مول” ،ستضمن تجربة RAK Airventure
اســتقطاب الــزوار مــن شــتى أرجــاء دولــة
اإلمارات والمنطقة والعالم بأسره ،وستدعم
الجهــود المبذولــة لترســيخ مكانــة رأس
الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرة،

أجرت الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،في الفترة من 16
تدريبا على اعداد
إلى  19مايو الجاري،
ً
تقارير االستدامة وكذلك ورشة عمل لتحليل
الفجوات ،بمشاركة عدد من ممثلي الشركات
الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.
وأكدت السيدة حيبيبة المرعشي مؤسسة
ورئيسة الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات إلتزام الشبكة التي تعتبر أول
منصة متعددة األطراف للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات واالستدامة ،وأقدم وأهم مركز
للمعرفة والتدريب في المنطقة ،بإشراك
الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات
الحكومية لالستفادة من ممارسات التنمية
المستدامة منذ إنشائها في عام .2004
وأشارت إلى تحقيق الشبكة إنجازات
مهمة لجعل تقارير المسؤولية االجتماعية
واالستدامة ممارسة معيارية لجميع الشركات
والمؤسسات.
وقالت« :تعزز الدورة التدريبية إلعداد
تقارير االستدامة مهارات إعداد التقارير
أيضا فهم االستراتيجية والسياسة
وتعمق ً
واألهداف والغايات ومؤشرات األداء ،حيث
تهدف الدورات التدريبية وورش العمل

وســتعزز زخــم النمــو االقتصــادي لإلمــارة
عبــر زيــادة أعــداد زوارهــا ،األمــر الــذي
يشــكل بــدوره ميــزة جذابة ســتدفع مزيداً
مــن عالمــات التســوق والترفيــه وأنمــاط
الحياة التجارية الجديدة لتأسيس حضورها

فــي المركــز التجــاري الرائد.
ويمكن للزوار أيضاً االستمتاع بباقة من
العروض المشــوقة في ممشى “منار مول”
الــذي يســتضيف مجموعــة مــن الفعاليات
واألنشطة المميزة.وام

المصممة للشبكة إلى مساعدة الشركات
على ترسيخ قيم التنمية المستدامة في أعمالها
األساسية وتعزيز التغييرات األساسية في نهجها
وممارساتها وكذلك استراتيجياتها ،وجعل عام
 2022عام التميز واألولوية  -الذي نمضي
فيه قدماً بتصميم وإبداع لتحقيق ذلك».
وأضافت« :تساعد الدورات التدريبية
وورش العمل التي تنظمها الشبكة المهنيين
على اصدار تقارير االستدامة واالفصاح عن
بناء على المعرفة
الممارسات الغير مالية ً
والخبرة الفنية في هيكل إعداد تقارير
االستدامة ،حيث غطت الدورة الروابط مع
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
التي أصبحت أولوية مهمة للكيانات في
جميع أنحاء العالم».
وقالت« :تعد أهداف التنمية المستدامة
مخططا لتحقيق مستقبل أفضل
لألمم المتحدة
ً
وأكثر استدامة للجميع .وقد ركزت الدورة
على المكونات األساسية لعملية اإلبالغ عن
االستدامة من البداية إلى النهاية ،بما في
ذلك الخطوات العملية لدورة إعداد التقارير
اإلستدامة ،قائمة مراجعة التقارير ،أصحاب
المصلحة والمواضيع الجوهرية .باإلضافة
إلى العناصر التوضيحية لالستدامة ومكونات
اعداد تقارير اإلستدامة وفقرة المحاضرات
أيضا في
والمناقشات ،شارك المتدربون ً

مجموعة من التمارين التكاملية ،بما في ذلك
مراجعة وتقييم التقارير الحية».
وأضافت« :في الوقت الذي تظهر فيه
الحاجة الملحة للقطاع الخاص لتسريع
أنشطة االستدامة والتعاون مع القطاعات
األخرى واالبتكار نحو التعافي الشامل من
أزمة كوفيد ،19تم إجراء الدورة التدريبية
بطريقة تضمن تعظيم االستفادة من خالل
المحاضرات المتعمقة والمناقشات التفصيلية
بناء على سيناريوهات الحياة
والتمارين ً
الواقعية التي يمكن للمشاركين ربطها ح ًقا
بما في ذلك تقييم نهاية الدورة لتقارير
االستدامة المنشورة».
وقالت« :أصبح بمقدور المشاركين في
الدورات التدريبية تكثيف فهمهم حول أفضل
السبل الستخدام تقارير االستدامة لألغراض
االستراتيجية ،بالنظر إلى أن الشفافية وإعداد
التقارير هما تقريبًا الحد األدنى من المتطلبات
لعمل مستدام».
وأضافت السيدة المرعشي «الدعوة إلى
مزيد من الشفافية والمحاسبة لتوقعات
وطلبات أصحاب المصلحة تؤدي حتماً
إلى تحسين قنوات االتصال ،ويصدق هذا
بشكل أكبر خاصة إذا كان أصحاب المصلحة
يشاركون بشكل مباشر في ممارسة إعداد
تقارير االستدامة».
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«تعاونية االتحاد» تطلق سياسة ضمان منافسة أسعار المنتجات محمد النحاس :محمد بن زايد قائد استثنائي وهب نفسه لرفعة شعبه
والسلع المعروضة في فروعها ومطابقتها مع المنافسين
دبي  -الوطن

قال الدكتور محمد النحاس ،رئيس مجلس إدارة مختبرات مينا
البــز إن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،قائــد اســتثنائي ،ومــن خيرة رجــال الوطن
األوفيــاء ،الذيــن وهبوا أنفســهم لخدمة الوطن ورفعة شــعبه.
وأضــاف :ســيمضي ســموه بدولــة اإلمــارات بثبــات وقــوة نحــو
المســتقبل المشــرق الــذي تســعى إليــه ،وســوف يســتكمل الدور
الرائــد للدولــة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم ،وعلــى يديــه
ســوف تتحقــق إنجــازات كبــرى للوطــن فــي كافــة المجــاالت
التنمويــة والصحيــة والعمليــة واالقتصاديــة واالجتماعية ،وســوف
تســطر الدولــة ســجال كبيــرا مــن اإلنجــازات العمالقــة التي ســوف
تتحاكــى بهــا األمــم.
وتابــع الدكتــور محمــد النحاس :قدمــت الدولة نموذجـاً تنموياً
ملهمـاً لــدول العالــم أجمع في مختلف المجاالت ،أرســى أسســها
المغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «طيــب اهلل ثراه»،
وعــزز مكتســباتها المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان
«رحمــه اهلل» ،وسيســتكمل هــذا العهــد صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان بــرؤى جديــدة لمــا فيــه رفعــة الوطن
وأمنــه وأمانــه وعــزه وازدهــاره بيــن دول العالم.

دبي  -الوطن
أعلــن الرئيــس التنفيــذي لتعاونيــة
االتحــاد ســعادة خالــد حميــد بــن ذيبان
الفالســي عــن إطــاق تعاونيــة االتحــاد
سياســة جديدة لضمان منافسة أسعارها
مــع المنافســين باألســواق ،وذلــك عبــر
إطالقهــا مبــادرة تتعهــد فيهــا لجميــع
المتعامليــن معهــا مــن المســاهمين
وحاملــي بطاقات الوالء «تميز» الذهبية
بمطابقــة أســعار المشــتريات التــي تــم
شــرائها مــن كافــة فــروع التعاونيــة مــع
المنافســين اآلخريــن باألســواق ،ضمــن
النطــاق الجغرافــي إلمــارة دبي ،مشــيراً
إلــى أنــه ســيتم إرجــاع المبالــغ الفارقــة
للمســتهلك ضمن شــروط معينة ومتبعة
ومدروســة من قبل التعاونية عبر إضافة
المبلــغ الفــارق فــي بطاقــة تميــز التــي
تــم اســتخدامها عنــد الشــراء.
جــاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته
التعاونيــة يــوم أمــس الخميــس في مقر
إدارتهــا بالورقــاء ســيتي مــول ،بحضــور
الجهــات اإلعالميــة وعــدد مــن مــدراء
إدارات التعاونيــة وموظفيها.
وأشــار إلــى أن هــذه المبــادرة
الجديــدة تعتبــر األولــى مــن نوعها على
مســتوى اإلمــارة كونهــا ســتقوم بتحفيــز
المنافســين علــى طــرح منتجات بأســعار
منافســة وقيامهــا بمبــادرات شــبيهة،
ممــا ســيعود بالنفــع علــى المســتهلك
بالدرجــة األساســية ،إضافــة إلــى أن
السياســة الجديــدة تهــدف إلــى تعزيــز
ثقة المستهلك ،وضمان حقوقه وسيقوم
بالتســوق باطمئنــان ،كــون االشــتراطات
الموضوعــة جميعهــا تصــب فــي صالحه.
وأكد أن السياسة الجديدة وإجراءاتها
ستحد من ارتفاع األسعار ،وستعمل على
دعــم الســلع باعتبارها ضمــن الواجهات
الرئيســية لضبــط األســعار ،فالهدف منها
اقتصــادي واجتماعــي فــي المقام األول،
حيــث ســتقوم مــن خاللها بتوفير الســلع

خالد الفالسي :المبادرة
الجديدة تعتبر األولى من
نوعها على مستوى اإلمارة
كونها ستقوم بتحفيز
المنافسين على طرح
منتجات بأسعار منافسة
الغذائية األساسية وغيرها من احتياجات
المســتهلكين بأســعار منافســة مقارنــة
باألســعار المطروحــة لتأميــن االســتقرار
باألســواق ،مشيراً إلى أنه ال يوجد منفذ
بيــع بإمكانه االدعاء بأن أســعار منتجاته
هــي األرخــص واألفضل بالســوق ،حيث
يوجــد دائمــا تبايــن فــي األســعار بيــن
منفــذ وأخر ،ويجــب القيــاس والمقارنة
واالسترشــاد فــي قيمــة الســلة الغذائيــة
فــي نهايــة المطاف.
وبيــن بــأن التعاونيــة وضعــت عــدة
اشــتراطات لالســتفادة من هذه السياسة
الجديــدة ،وهــي أن ال يكــون قــد مضــى
علــى شــراء المنتــج أكثــر مــن  24ســاعة
عنــد تقديم طلــب رد الفرق ،ويجب أن
يكــون المنتــج مطابق مــن ناحية الحجم
والعالمة التجارية واللون والعبوة ،وبلد
المنشــأ ،إضافــة للباركــود ،ويجــب أن
ال يقــل تاريــخ صالحيــة المنتــج لــدى
المنافســين عــن تاريــخ صالحيــة المنتــج
لــدى تعاونيــة االتحــاد ،وأن ال يكــون
المنتــج من ضمن العروض الترويجية أو
منتجــات الجملة أو التصفية أو العروض
الخاصــة الســريعة والقصيــرة أو لكميــة
محــدودة أو عــروض خاصــة مرتبطــة
بأحــداث أخــرى ،وال يتضمــن أخطــاء
الســعر لــدى المنافســين ،وأن ال تكــون
المنتجــات قــد تــم شــرائها مــن خــال

خدمــة االســتالم مــن الفــرع (اســتلمها
بنفســك) ،وال تتضمن الخدمة المنتجات
الطازجــة ذات الســعر المتغيــر بشــكل
يومي أو أسبوعي مثل(األسماك والخضار
والفواكــه والملحمــة واألجبــان).
ولفت بأن التعاونية أتاحت للمشتري
أو المســتهلك خدمــة تقديــم طلــب رد
الفــرق عــن طريــق الفــرع الــذي تــم
الشــراء منــه خــال  24ســاعة مــن تاريخ
الشــراء للمنتــج ،حيــث ســيقوم المديــر
بنفــس الفرع بالمراجعة األولية للطلب،
وإعالم المســتهلك في حال رفض الطلب
أو وجــود نواقــص الســتكمالها ،وبعدهــا
يتــم إرجــاع فــارق الســعر للمســتهلك،
وفــي حالــة الرفــض يتــم التواصــل مــع
المشــتري أو مقــدم الطلــب مــن خــال
الفــرع ،وتوضيــح األســباب التــي أدت
للر فض .
وأوضــح أن التعاونيــة تطلــق عــروض
ترويجيــة باســتمرار بشــكل أســبوعي
وشهري لتقديم منتجات بأسعار مخفضة
للمســتهلكين ،الفت ـاً إلــى أن التعاونيــة
تســعى بشــكل دائم إلى إرضــاء عمالئها
مــن المســتهلكين وتقديــم لهــم كل مــا
هــو جديــد إلســعادهم.
وأكــد فــي نهايــة حديثــه ،أن علــى
الجميــع أخــذ المعلومــات واألخبــار
واقتباســها مــن مصادرهــا الرســمية
الموثوقة وعدم االنصياع وراء الشائعات
مجهولــة المصــدر وتداولها فــي منصات
التواصــل االجتماعــي ،خصوصاً أن بعض
أفــراد المجتمــع يعتمــدون علــى مواقع
التواصــل االجتماعــي ونقــل المعلومات
من تلك المصادر ،الفتاً إلى أن القوانين
بالدولــة تجرم نشــر الشــائعات واألخبار
الكاذبــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى
المنشــآت االقتصاديــة أو أي منشــأة،
مشــيراً إلــى أن علــى أفــراد المجتمــع
التحلــي بالحس المجتمعي والمســؤولية
الشــخصية لتحــري دقــة المعلومــة قبــل
نشــرها.

«دانوب هـوم» تطلــق «دورافلـور» الحـل المـثالي
لألرضيات المنزلية في اإلمارات

دبي  -الوطن
«دانــوب هــوم» ،العالمــة التجاريــة
الرائــدة فــي المنطقــة فــي مجــال قطــع
األثــاث والديكــور واألدوات المنزليــة،
أطلقــت مجموعــة «دورافلــور» لحلــول
األرضيات المنزلية ،والتي تناســب مالكي
وقاطنــي المنــازل بمختلــف أنواعهــا فــي
وتلبي
دولة اإلمــارات العربية المتحــدةّ ،
المحددة .تشتمل «دورافلور»
احتياجاتهم
ّ
علــى مجموعــ ٍة واســعة مــن خيــارات
تتميــز بجودتهــا العالية،
األرضيــات التــي ّ
بــدءاً مــن قطــع األرضيات التــي ال تحتاج

إلــى غــراء ،وصــوالً إلــى قطــع الســجاد
الكاملــة التــي تغطــي مســاحات الغــرف
مــن الجــدار إلــى الجــدار ،والكثيــر غيــر
ومواد
متعددة
ذلــك ،والتي تأتي بألـ ٍ
ـوان ّ
ّ
مختلفــة ،مــا يجعلها مناســب ًة لــكل بيت.
مجموعة «دورافلور» لحلول األرضيات
مقاومة للماء بنسبة  ،٪100وهي مقاومة
للبقــع أيض ـاً ،وطــاردة للنمــل األبيــض،
إلــى جانــب كونهــا غيــر زلقــة ،ومقاومة
مــواد قابلــة
للحريــق ،ومصنوعــة مــن
ّ
إلعــادة التدويــر .أمــا قطــع األرضيــات
التــي ال تحتــاج إلــى غــراء فمقاومــ ٌة
للمــاء أيضـاً ،مــا يجعلهــا الخيــار المثالــي

للعائــات التــي لديهــا أطفــال يحبــون
ويلعبــون علــى األرض ،ويمكــن تركيبهــا
فــوق األرضيــات الموجــودة أصــاً ،مــا
يعنــي ســهولة نزعهــا عنــد الرغبــة فــي
ـزل جديــد.
االنتقــال إلــى منـ ٍ
وتأكيــداً علــى كونها العالمــة التجارية
ـات متينة وذات
الرائــدة فــي توفير منتجـ ٍ
تقدم «دانوب هوم» ضماناً
جودة عاليةّ ،
لمــدة  12عام ـاً علــى جــودة مجموعــة
«دورافلور» ،وضما ًنا لســنتين على ثبات
تنظم هذه العالمة التجارية
تركيبها .كما ّ
زيــارات مجانيــة لمواقــع عمالئهــا ،تتيــح
عينــات لالطــاع عليهــا ،إلــى
لهــم طلــب ّ
جانــب قياس المســاحة والتســليم مجا ًنا.
أمــا العمــاء الذيــن تزيــد مســاحة العمل
لديهــم عــن  50متــراً مربع ـاً ،فيمكنهــم
االســتفادة مــن خدمة التركيــب المجاني
لألرضيــات الجديــدة لمنازلهــم ،علــى يد
فريــق خبــراء التركيــب لــدى «دانــوب
هوم”.
حلــول األرضيــات «دورافلــور» مــن
«دانــوب هــوم» تشــمل «قطــع الحجــر
البالســتيكي”  SPCالمصنوعــة في الهند،
و»القطــع المقفلة» المصنوعة في تركيا،
وقطــع الســجاد مــن الجدار إلــى الجدار،
وبــاط الســجاد ،وأرضيــات «الفينيل”.
المجموعة الواسعة من التصاميم التي
تضمها مجموعة «دورافلور» تو ّفر الفرصة
ّ
المثاليــة للراغبيــن فــي تغييــر أرضيــات
منازلهم ،ونشــر طابــع التجديد والحيوية
فيهــا .يمكــن للعمــاء مقابلــة مستشــار
التصميــم الداخلــي لــدى «دانــوب هوم»
فــي أقــرب صالــة عرض لهــم ،أو االتصال
بالرقــم 3131 800لتحديــد موعد.

«فالورد» تستقطب خبرات عالمية استعداداً لبدء مرحلة جديدة من النمو
أبوظبي  -الوطن
أعلنــت شــركة فــاورد ،الوجهــة األولــى فــي مجــال توصيــل
الــورود والهدايــا أوناليــن فــي منطقــة الشــرق األوســط والمملكة
المتحــدة ،عــن تعييــن الســيدة /إليزابيــث تومــاس لتصبــح مديــرة
التوســع
إدارة المنتجات وذلك اســتعداداً لبدء مرحلة جديدة من ّ
وتطويــر الخدمــات في فــاورد.
ويذكــر أن لــدى الســيدة /تومــاس خبــرة تتجــاوز العشــرين
عــام فــي مجــاالت متعــددة فــي شــركات عريقــة فــي المملكــة
المتحدة مثل  Moonpig.comالشركة الرائدة لبطاقات المعايدة
والــورود والهدايا كمديــرة إدارة منتجات الهدايا والورود و eBay
 UKالشــركة العالميــة العمالقــة فــي مجــال التجــارة االلكترونيــة
كمديــرة قســم تجــارة األزيــاء ،باإلضافــة إلــى عــدة أدوار فــي
إدارة المنتجــات فــي  ،Sainsbury’sواحــدة مــن أشــهر األســواق
المركزيــة في المملكــة المتحدة ،والعديد من الشــركات األخرى.
خــال مســيرتها المهنيــة ،كانــت مســؤولة عــن خلــق
وتقديــم اســتراتيجيات تغييــر لتحقيــق نمــو فــي اإليــرادات،
باإلضافــة إلــى إنشــاء شــراكات قويــة مــع المورديــن للتمييــز
بيــن المنتجــات المتوفــرة.
وعلق رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــركة فالورد،
الســيد /عبــد العزيــز باســم اللوغانــي قائــا« :يســعدنا أن نرحــب
بإليزابيــث فــي أســرة فــاورد ،ونتطلــع لرؤيــة اإلضافــات التــي
ســتبديها لتطوير وتنويع خط منتجاتنا بفضل خبرتها الواســعة في
المجــال .نحــن فــي فالورد نســعى دومـاً لتطوير وإثــراء الخدمات
التــي نقدمهــا لعمالئنــا وذلــك عــن طريــق اســتقطاب وتعييــن
خبــرات عالميــة لديهــا خبــرة واســعة فــي مختلــف المجاالت”.
يذكــر أن فــاورد هــو متجــر الكترونــي تأســس عــام 2017
معنــي بطلــب الــورود والهدايــا عبــر اإلنترنــت حيث تقوم بشــراء
الــورود مــن أفضــل المــزارع فــي العالــم وتوريدهــا إلــى ورش

عملهــا فــي جميــع الــدول التــي تعمــل بهــا ليتــم تنســيقها مــن
قبــل المصمميــن المحترفيــن ومنســقي الــورود .وتقــوم الشــركة
بالتعــاون مــع عــدد مــن المصممين والعالمــات التجاريــة العالمية
والمحليــة لتقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجات كالشــوكوالتة
والحلويــات والعطــور وغيرهــا التــي يتــم توصيلهــا فــي نفــس
اليــوم عبــر خدمــة التوصيــل الخاصــة بالشــركة لضمــان أفضــل
تجربــة للعمــاء.
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للعام الثاني على التوالي

الجواد «هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

أبوظبي  -الوطن
واصل الجواد هتال لياس إلدارة سباقات
الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة عروضه القوية في المضامير
األوروبية وتمكن من تحقيق الفوز بلقب
الجولة االفتتاحية األولى لسلسلة سباقات
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول
العربية األصيلة بنسختها التاسعة والعشرون
التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي
في باريس يوم األحد الماضي ،ضمن مهرجان
سباقات اإلمارات جينز الفرنسية.
ونجح هتال ابن «مهب» والفرس «
مزنة بنت اكبر “صاحب التصنيف ()118
من الحفاظ على لقب الكأس الغالية في
فرنسا التي حصدها العام الماضي وتمكن
من التفوق على مجموعة كبيرة من نخبة
الخيول القوية التي شاركت في السباق الذي
أقيم لمسافة  2000متر عشبي ضمن الفئة

األولى ،واستطاع البطل من الفوز بزمن
(  2:10:99دقيقة) وذلك تحت إشراف
المدرب توماس اكزفير وقيادة الفارس يوريتز
منديزابال ،ليرفع هتال رصيد انتصارات إلى
 8ووصيف من أصل  9مشاركات  ،وتفوق
البطل بفارق طولين عن المهر حرقان (
المأمون مونلو /مخيفه بنت عامر ) وحل
بالمرتبة الثالثة جارف ( داحس  /كيس
دي غزال بنت دورمان) ،كما شهد السباق
مشاركة  8من أفضل الخيول العربية المنتمية
لنخبة مرابط الخيل العربي في أوروبا.
في المقابل تمكن نجم جودلفين المهر
مودرن جيمز ( دباوي  /مودرن ايدلز-نيو
ابروتش) من الظفر بلقب سباق األلفي
جينز اإلماراتي الفرنسي للمهور والذي أقيم
لمسافة  1600متر وذلك برعاية كأس صاحب
السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة،
وبمشاركة  15خيالً  ،وبمجموع جوائز
 600ألف يورو ضمن الفئة األولى  ،وذلك
بإشراف المدرب شارلي ابلبي وقيادة الفارس

الرحماني :نفخر
بمواصلة الكأس الغالية
ألهدافها السامية
ودورها الريادي

المهر مودرن جيمز
يتوج بلقب سباق
األلفي جينز اإلماراتي
الفرنسي للمهور

المهرة مانجوستين
تحصد لقب األلف جينز
اإلماراتي الفرنسي
للمهرات

ويليام بويك ،ونجح البطل من قطع مسافة
السباق بزمن  1:34:98دقيقة ،وحل ثانيا
تكساس( ووتن باسيت /تكسالوفا-كيندور)
 ،فيما حل بالمركز الثالث (ترايباليست)
لجودلفين ( فرح /فاير دوتر – ناثانيال).
كما نجحت المهرة مانجوستين العائدة
لـ( انفينتي ناين هورسس -قطر ريسينغ
ليمتد) والمنحدرة من نسل (دارك انجل/
زوتيال-زاميندار) من الفوز بلقب األلف جينز
اإلماراتي الفرنسي للمهرات والذي أقيم
لمسافة  1600متر للفئة األولى والذي شهد
مشاركة  15مهرة من نخبط المرابط العالمية،

وبلغت قيمة جوائز الشوط  500ألف يورو،
وذلك بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب
مايكل ديلزانجليس  ،وقطعت البطلة مسافة
السباق بزمن  1:35:72دقيقة ،لترفع رصيد
انتصاراتها إلى  4من أصل  5مشاركات،
وحل بالمرتبة الثانية كاشيت ( اكاليم /بويل
صوفي-تيوفيلو) في حين جاءت بالمرتبة
الثالثة تايم سكوير ( زراق /سي يو اول
ويز –سيوني).
من جهته أكد سعادة فيصل الرحماني
مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس
الدولة للخيول العربية األصيلة على أهمية

االنطالقة القوية لسلسلة سباقات الكأس
الغالية في أولى محطاتها من بوابة الجينز
اإلماراتي الفرنسي الذي يفتتح موسم سباقات
الخيل العالمية ،معربا عن فخره واعتزازه
بالنجاح الكبير الذي حققه السباق ،ومدى
اهتمام اإلعالم الفرنسي ،مبينا أن هذا
األمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة
لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها
الكبير في ترك األصداء الواسعة في كل
محطة من محطاتها التي تطوف العالم،
مبينا أن السباقات تترجم حرص واهتمام
القيادة الرشيدة إلبراز التراث والترويج

لعراقته وأصالة الخيل العربي.
وقال :نفخر بمواصلة الكأس الغالية
ألهدافها السامية ودورها الريادي في
المضامير العالمية ،مشيدا بحجم المكتسبات
التي حققها سباق المحطة الفرنسية انطالقا
من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي
يدفعنا نحو المقدمة والنجاح ،مثنيا على
الفوز المبهر الذي حققته خيول اإلمارات
في الكرنفال العالمي بداية من فوز هتال
بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية
وفوز نجم جودلفين المهر مودرن جيمز.
وأضاف :إن مضاعفة نجاحات مسيرتنا
تحفزنا لتقديم المزيد من السباقات الكبيرة
للخيل العربية في أكبر وأهم مضامير العالم
دعما إلعالء شأنه ورفعة مكانته عبر المزيد
من الخطط واالستراتيجيات الطموحة
لتحقيق اإلضافة والبصمات الكبيرة في
أجندة كل عام.

«اإلمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في المرحلة  11من جولة إيطاليا ترقية العب « الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» سلطان العويس للحزام االسود بالجوجيتسو
الشارقة  -الوطن

حقــق فيرنانــدو غافيريــا مــن فريــق
اإلمــارات للدراجــات الهوائيــة المركــز
الثانــي فــي المرحلــة الحاديــة عشــرة من
تمكــن منافســه
جولــة إيطاليــا ،وبعــد أن َّ
ألبيرتــو دينيــز مــن تجــاوزه بفــارق ضئيل
جــداً فــي نهايــة المرحلــة التــي أقيمــت
ـتو بطول  203كــم انطالقاً
على مســار مسـ ٍ
مــن ســانتاركانغيلو دي رومانا وصوالً إلى
ريغيــو إيميليــا.
وتضمنــت هذه المرحلة ســباق تســلق
ـد علــى
قصيــر فــي منتصــف المســار امتـ َّ
مســافة  369متــرا ،وقــد أدى إلــى تشــكل
صفــوف فــي مجموعــة الدراجيــن الســيما
بسبب هبوب الرياح على منطقة السهول
المفتوحــة .إال أن المجموعــة عــادت إلــى
االلتحــام مــن جديــد بعــد محاولــة هجوم
فرديــة قــام بهــا الــدراج دري دي بــون

«ألبيتشين-فينكس».
وقبل  600متر من خط النهاية ،انطلق
ماكســيميليانو ريتشــيزي بأقصــى ســرعته
لينطلق زميله غافيريا في إثره ،مستغلين
الريــاح التــي هبت مــن الخلــف لالنطالق
فــي ســباق الســرعة .إال أن منافســهما
ألبيرتــو دينيــز (دي إس إم) تمكَّــن مــن
تجــاوز غافيريــا فــي األمتــار األخيــرة مــن
الســباق ليحــل فــي المركــز األول ،يليــه
غافيريا ثانياً ،بينما حل ســيمون كونسوني
(كوفيديــس) في المركــز الثالث ليصعدوا
جميعــا علــى منصــة التتويج.
وتعليق ـاً علــى النتيجــة قــال فيرنانــدو
غافيريــا  « :كنــت أســعى إلــى الفــوز في
أتقبل المركز
علي أن َّ
هذه المرحلة ،لكن َّ
ـدم دينيز أداء أقــوى وكان
الثانــي ،فقــد قـ َّ
أســرع منــي فــي النهايــة .انطلقــت فــي

وقت مبكر بعض الشيء محاوالً االستفادة
تمكــن مــن انتــزاع
مــن الريــاح ،إال أنــه َّ
فــوز مســتحق .أنــا أتمتــع حالياً بمســتوى
ـال ،لــذا فإنني أتطلــع إلى تحقيق
لياقــة عـ ٍ
الفــوز فــي المراحــل المقبلــة مــن جولــة
إيطاليا».
تمكــن جــواو ألميــدا مــن البقــاء
كمــا َّ
ضمن قائمة الخمسة األوائل في التصنيف
العام ،إذ يحتل اآلن المركز الثالث بفارق
 12ثانيــة عــن منافســه ريتشــارد كارابــاز
(إينيــوس  -غرينادييــرز) ،وهــو بــدوره
متأخــر بفــارق  12ثانية أخــرى عن خوان
بيــدرو لوبيــز (تريك-ســيغافريدو) الــذي
يحتــل صــدارة التصنيف.
وتقــام غــداً المرحلــة الثانيــة عشــرة
مــن الجولــة علــى مســار بطــول  202كم،
انطالقـاً مــن بارما وصوالً إلــى جينوفا.وام

اإلمارات تشارك بطاقم تحكيم في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للسيدات بـ «زغرب»
تشــارك اإلمــارات بطاقــم تحكيــم ضمن
بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للسيدات
المقامــة فــي مدينة زغــرب بكرواتيا خالل
الفتــرة مــن  17حتــى  22مايو الحالي.
وتمثــل الحكمــة الدوليــة فاطمــة العلي
اإلمــارات فــي هــذا المحفــل الرياضــي
العالمــي ،حيــث تعــد اإلمــارات أول دولــة
عربيــة وخليجيــة تشــارك فــي تحكيــم
البطــوالت الدوليــة والقاريــة والعالميــة
فــي لعبــة هوكــي الجليــد.
وبــدأ التحكيــم االماراتــي مشــواره فــي
لعبــة هوكي الجليد منذ العام  2009وذلك
على مســتوى قارة آســيا مع الحكم الدولي
علــي كــداس الرميثــي ،بينمــا دشــنه علــى
المســتوى العالمي منذ العام  2016الحكم
االماراتــي الدولي يحيي الجنيبي من خالل
بطولــة العالــم للعبــة ،وكذلــك مــن خــال
الحكمــة فاطمــة العلــي في العام نفســه.
وعلى خط آخــر يختتم منتخبنا الوطني
لهوكــي الجليد يوم غد الخميس معســكره
فــي العاصمــة أبوظبــي والــذي أقامه لمده
اســبوعين اســتعدادا للمشــاركة فــي دورة

األلعــاب الخليجيــة المقامة بالكويت.
وتأتــي مشــاركة منتخبنــا فــي دورة
األلعــاب الخليجيــة عقــب اإلنجــاز

العالمــي الــذي حققــه فــي بطولــة العالــم
لهوكــي الجليــد المســتوى الثالــث “أ” فــي
لوكســمبورج الشــهر الماضــي.وام

تمكــن العــب نــادي الشــارقة لرياضات
الدفــاع عــن النفس ســلطان علــي العويس
مــن نيــل الحــزام االســود في الجوجيتســو
والذي تمت ترقيته بشــهادة المدير الفني
للجوجيتسو ابراهيم الحوسني وذلك تثمينا
للنجاحــات العديــدة التــي حققهــا الالعب
على المستويين المحلي والدولي وليصبح
بذلك اول العب مواطن في نادي الشارقة
لرياضــات الدفــاع عن النفــس يحصل على
الحزام االسود بالجوجيتسو.
واهــدى الالعــب انجــازه الســرة
الجوجيتســو االماراتيــة ونــادي الشــارقة
لرياضــات الدفــاع عــن النفــس تثمينــا
للدعــم والرعايــة والتشــجيع الــذي قــاده
للوصــول للمراتــب العليــا
وبــارك ســعادة احمــد عبــد الرحمــن
العويــس رئيــس مجلــس ادارة النــادي
السرة الحوجيتسو وجميع رياضيي النادي
ولالعــب ســلطان ترقيتــه للحــزام االســود
مؤكــدا ان ذلــك يعكــس دعــم وتوجيهــات
مجلــس الشــارقة الرياضــي بــان يواصــل
الالعبــون والالعبــات تطويــر امكانياتهــم
ليصلــوا الــى افضــل المســتويات علــى
المســتويين المحلــي والدولــي وان يرفــع
افــراد النادي طموحهم نحــو تحقيق اعلى
المراتــب وبــارك الدارة التدريب الرياضي
جهودهــا التطويريــة
واكــد المديــر الفنــي للجوجيتســو
ابراهيــم الحوســني بــان ترقيــة الالعــب
ســلطان علي لينــال الحزام االســود تترجم
جهــوده التدريبيــة وانجازاتــه التــي حققها
طــوال  10ســنوات مضــت وحقــق خاللهــا
عــدد كبيــر من االنجــازات ونــال ميداليات
رفيعــة المســتوى عكســت تطلعاتــه.

مــن جهتــه عبــر الالعــب ســلطان عــن
ســعادته لترقيتــه يالحزام االســود ووصف
ذلــك انــه حلــم تحقــق يعــد تدريبــات
متواصلــة وبفضــل دعــم ادارة النــادي
ومدربــه ابراهيــم الحوســني والمشــاركة
فــي الكثيــر من البطوالت وانــه يتطلع الى
المزيــد من التدريــب للحفاظ على انجازه

وبمــا يعــزز نجــاح الجوجيتســو االماراتــي
ويدعــم تطلعات نــادي الشــارقة لرياضات
الدفاع عن النفس ان يكون الرقم الصعب
بيــن االنديــة االماراتيــة ومؤكــدا انــه على
اســتعداد كامل لكي يدعم زمالئه الالعبين
الموهوبيــن ليتمكنوا هم ايضا من الترقية
بشــكل منتظم.

«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق بعد غد بطولة « 3إكس  »3لكرة السلة للسيدات
تطلق مؤسســة الشــارقة لرياضــة المرأة
غــداً بطولــة “  3إكــس  “ 3لكــرة الســلة
للســيدات علــى الصالــة الرياضيــة بنــادي
الشارقة الرياضي للمرأة بمشاركة مجموعة
مــن الهــواة بهــدف اكتشــاف العناصــر
الموهوبة منهن لضمهن إلى صفوف النادي
بعــد التعــرف علــى مســتواهن وتقييمهــن
مــن قبــل اإلدارات الفنيــة المختصــة.
تســتهدف البطولــة نشــر لعبــة كــرة
الســلة والثقافــة الرياضيــة النســائية فــي
دولــة اإلمــارات بشــكل عــام وفــي إمــارة
الشــارقة بصفــة خاصــة وخلــق أجــواء مــن
التنافــس بيــن فئــات المجتمــع فــي رياضــة
تتميــز بكونهــا بســيطة ومرنــة ومشــوقة
وستســهم في تعزيــز الوعــي الرياضي لدى
جميــع المشــاركات وتســليط الضــوء علــى
االهتمــام الكبيــر الــذي تحظــى بــه رياضــة
المــرأة عبــر جهود حثيثــة ودعم ال محدود
مــن قبــل قرينــة صاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة سمو الشــيخة جواهر بنت محمد
القاســمي رئيســة مؤسسة الشــارقة لرياضة
المــرأة أثمر عــن العديد من المنجزات في
جميــع الجوانب الفنيــة واإلدارية لمنظومة
عمــل المؤسســة.
وأكدت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة
المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
أهميــة البطولــة التــي تأتــي تماشــياً مــع
اإلســتراتيجية المتكاملــة التــي أطلقتهــا
المؤسســة بهدف تطوير رياضــة المرأة في
الدولــة بشــكل عــام واإلمارة بشــكل خاص

مــع إبراز دور المــرأة اإلماراتية رياضياً في
المحافل والوصول إلى المنافسات اإلقليمية
والعالميــة وتشــجيعها علــى المشــاركة في
الرياضات المختلفة.
وأشــارت إلــى أن المؤسســة ال تلبــث
أن تنظــم بطولــة أو ورشــة عمــل أو
تجمــع رياضــي حتــى وتبــادر بإطــاق
فعاليــات ومبــادرات جديــدة واضعــة

تطويــر الالعبــات والمدربيــن علــى رأس
أولويــات عملهــا بفضــل رؤيــة وتوجيهات
قرينــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
التــي تحــرص علــى جعــل رياضــة المــرأة
فــي الشــارقة واإلمــارات نموذجـاً فريــداً
مــن نوعــه تجتمــع فيــه كافــة مقومــات
النجاح والتميز واالزدهار وتحقق إنجازات
رياضيــة عالميــة.وام

الذكاء االصطناعي أفضل في تعيين الموظفين من المدراء البشريين

وجدت دراسة جديدة أن الذكاء االصطناعي أفضل في توظيف الموظفين من الرؤساء
البشريين ،لكن الشركات ال تزال ال تثق به في عملية التوظيف.
و أجرى باحثون في لندن مراجعة للدراسات السابقة التي قيمت فعالية الذكاء االصطناعي
كأداة للتوظيف .ووجدوا أن الذكاء االصطناعي يساوي أو أفضل من المدراء البشريين عندما
يتعلق األمر بتوظيف األشخاص الذين يواصلون أداءهم بشكل جيد في العمل.
وعلى الرغم من أن الذكاء االصطناعي كان لديه قدرات محدودة في التنبؤ بنتائج الموظفين
بعد تعيينهم ،إال أنه يعد «أكثر عدالً» وأفضل من البشر في هذا المجال كما يقول الباحثون.
غالبا من
ويعزز الذكاء االصطناعي ً
أيضا «معدل الملء» للوظائف الشاغرة وهو «أفضل ً
البشر» في تحسين التنوع في مكان العمل .ويشير معدل الملء إلى عدد الوظائف التي
شغلتها الشركة خالل فترة زمنية ،مقارنة بعدد الوظائف التي ال تزال متاحة في انتظار شغلها.
وأجرى الدراسة باحثون في مبادرة الدمج في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية .و
قالت مؤلفة الدراسة جريس لوردان من كلية لندن لالقتصاد إن البشر «يعانون من المحسوبية
دائما على الوظيفة التي
والتحيز عند تعيين الموظفين ،مما يعني أن أفضل مرشح ال يحصل ً
يستحقها” .وأضافت لوردان «لقد حان الوقت ألن يسلم البشر عملية التوظيف آلالت ليس
لديها هذه الميول ،ويمكن التخفيف من التحيزات المضمنة في الخوارزميات إلى حد ما
بمزيد من العناية ،ويمكن مراقبة العملية للتخفيف من أي مخاوف بشأن اإلنصاف”.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

علمــاء :التثاؤب إشـــارة لتحــذيـر اآلخــرين بأننا أقـــل يقظــة

تم اقتراح العديد من النظريات لشرح سبب التثاؤب،
مثل تجديد إمدادات األكسجين ،وتبريد الدماغ وحتى
شد الرئتين .واآلن ،تقول دراسة جديدة إن التثاؤب
تطور كإشارة اجتماعية لتحذير اآلخرين من أننا أقل
يقظة ،ولذلك يجب أن يكونوا أكثر انتباهاً في البحث
ويعتقد أن الظاهرة المعروفة
عن الحيوانات المفترسةُ .

باسم «التثاؤب المعدي»  -التثاؤب االنعكاسي بعد
رؤية أو سماع تثاؤب فرد آخر  -قد زادت من انتشار
هذه اإلشارة بين مجموعات من المخلوقات االجتماعية.
وبالنظر إلى تطور هذا السلوك في سهول إفريقيا منذ
آالف السنين ولم يعد ينطبق على البشر المعاصرين،
فمن الممكن أن يختفي التثاؤب.وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣7٤5الجمعة  ١٩شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠مايو ٢٠٢٢م

بطل مجهـول وراء التئام إصــابات
العظام الكبيرة

عــدســــــة الصقــــــة لعـــالج
الغلـــــــوكـــومـــــا

قدمت دراسة تتعلق بالخاليا الجذعية في الطب
التجديدي ،أدلة مثيرة لالهتمام تشير إلى أن بطل عالج
إصابات العظام الكبيرة لدى البالغين جين يحمل اسم
(القنفذ الصوتي).
وفي الدراسة المنشورة بدورية «الطب التجديدي»،
ألقى الباحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا ،نظرة فاحصة
على كيفية قدرة الفئران على إعادة نمو أجزاء كبيرة
من الضلع المفقود ،وهي القدرة التي يتشاركونها مع
البشر ،وأحد األمثلة األكثر إثارة لإلعجاب لتجديد العظام
في الثدييات.
ولدهشتهم ،الحظ العلماء زيادة في نشاط جين «القنفذ
الصوتي» ،والذي يلعب دوراً مهماً في تكوين الهيكل
العظمي في األجنة ،ولكن لم يتم ربطه سابقاً بإصالح
اإلصابات لدى البالغين.
وال يزال اللغز المذهل هو العوامل أو الحاالت التي
تؤدي إلى نشاط الجين بعد إصابات العظام الكبيرة،
وليس الصغيرة ،ففي الفئران ،زاد نشاط الجين لفترة
وجيزة بعد إصابة كبيرة في الضلع ،ثم عاد بسرعة إلى
المستويات الطبيعية في غضون  5أيام .وعلى الرغم من
أن هذه الزيادة كانت مؤقتة ،فإنها كانت شرطاً أساسياً
لبناء «الكالس» بنجاح ،وهي سقالة أولية تسد الكسر
أو اإلصابة ،ولكنها تتحول بعد ذلك إلى عظم وتجدد
الجزء المفقود من الضلع.
ولم تتمكن الفئران المعدلة وراثياً والتي تفتقر إلى
هذا الجين من تكوين مسمار أو شفاء أضالعها بنجاح،
بينما كانت الفئران التي لديها الجين وقت اإلصابة ،قادرة
على إصالح ضلوعها بشكل طبيعي.وكاالت

تم ّكــن باحثــون مــن جامعــة صــن يــات -صــن
فــي الصيــن مــن ابتــكار عدســات الصقــة تراقــب
ضغــط العين وتوصيل الــدواء تلقائياً عند ارتفاعه،
للحمايــة مــن مرض الغلوكوما الــذي يصيب حوالي
 80مليونـاً حــول العالم.
وحسب موقع «نيو ساينتست» ،تظهر الغلوكوما
بســبب قلــة تصريف الســوائل من العيــن ،ما يرفع
ضغطهــا ،ويمكــن أن يتلــف العصــب البصري الذي
ينقل اإلشــارات البصرية إلى الدماغ.
وفــي العــادة يعالــج األمــر بقطــرة تســاعد على
تصريــف الســوائل مــن العين.
وتحتــوي العدســة المبتكــرة طبقــة خارجيــة بها
التشوه الناتج
 6صفائح نحاســية مجهرية تستشــعر ّ
عــن ارتفــاع ضغــط العين ،فــي حين ينقــل هوائي
بالقــرب مــن العيــن البيانات إلــى الكومبيوتر.
وتالمس الطبقة الداخلية للعدســة قرنية العين،
وهــي الطبقــة التــي تحمــل عقــار خفــض الضغــط،
البريمونيديــن ،الــذي ُيطلــق عنــد تلقــي العدســة
إشــارة الكمبيوتــر عبــر الهوائي.
ويمكــن أن تمثــل هــذه التقنيــة ثورة فــي حياة
مالييــن المصابيــن بالغلوكومــا حــول العالــم ،بعــد
نجــاح تجربتهــا علــى الحيوانــات ،فــي انتظــار
تجربتهــا علــى البشــر.وكاالت

مسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين

عازف التشيلو يو-يو ما يفوز بجائزة بريجيت نيلسون مع مكافأة بمليون دوالر

يحصــل عــازف التشــيلو األمريكــي يو-يــو مــا
علــى جائــزة بريجيــت نيلســون ،ليصبــح بذلــك
أول موســيقي ينــال هــذه المكافــأة الســويدية
المخصصــة فــي العــادة لموســيقيين كالســيكيين
والمصحوبــة بجائــزة مالية قدرهــا مليون دوالر.
وقالــت رئيســة مؤسســة بريجيــت نيلســون
القائمــة علــى الجائــزة ســوزان رايــدن فــي بيــان
إن الموســيقي البالــغ  66عامـاً المتحدر من أصل
صينــي والمولــود فــي باريــس ،فتح «فصـاً هاماً
في تاريــخ الموســيقى”.
وأضافــت« :مــع حــس موســيقي اســتثنائي
وتفان ،يساعدنا التزام يو-يو الموسيقي
وشــغف ِ
على تصور وبناء مجتمع أقوى ومستقبل أفضل”.
ُتعــد جائــزة بريجيــت نيلســون المصحوبــة
بمكافــأة ماليــة قدرهــا مليــون دوالر ،أعلــى
المكافــآت الماليــة قيمــة فــي عالــم الموســيقى
الكالســيكية ،وفــق المؤسســة.
فــاز يو-يــو مــا المشــهور عالميـاً بـــ 19جائــزة

غرامــي خــال مســيرته التــي أصــدر خاللها حتى
اليــوم مــا يقــرب مــن  90ألبومــاً .وهــو ألّــف
أيضـاً الموســيقى التصويريــة ألفالم كثيــرة .وقال
يو-يــو مــا« :إنــه لشــرف كبيــر أن أتســلم هــذه
الجائــزة وأؤدي دوراً صغيــراً فــي إرث أحــد أكبر
نماذجنا الموســيقية”.
وتكافــئ هــذه الجائــزة الممنوحــة تكريمــاً
لذكرى مغنية األوبرا السويدية الشهيرة بريجيت
نيلســون ،مغنيــن وقــادة أوركســترا ومؤسســات
فاعلــة في مجال الموســيقى الكالســيكية .وجرى
توســيع نطــاق هــذه الجائزة ســنة  2019لتشــمل
الموســيقيين أيضاً.
وخــال جائحــة كورونــا ،نشــر بانتظــام علــى
الشــبكات االجتماعيــة مقاطــع تظهــره يــؤدي
مقطوعــات كالســيكية لمؤلفيــن بارزيــن مــن
أمثــال بــاخ وبيتهوفــن ،كمــا قــدم مــرات عــدة
عروضـاً تكريمية لذكرى ضحايا الجائحة وألعضاء
الطواقــم الصحيــة.وكاالت

إرجاء رحلة «بلو أوريجن» المأهولة الخامسة إلى الفضاء

أعلنت «بلو أوريجن» ،أمس األول (األربعاء)،
إرجــاء الرحلــة الفضائية الخامســة ،التي كان من
المقــرر أن تطلقهــا الشــركة ،اليــوم (الجمعــة)،
وعلى متنها ســتة ركاب ،بعدما كشــفت عمليات
التحقــق النهائيــة علــى صــاروخ (نيــو شــيبرد)
وجــود اختالالت.
وقالــت الشــركة التابعــة للمليارديــر جيــف
بيزوس :خالل فحوصنا النهائية للمركبة ،الحظنا
أن أحــد أنظمــة (يــو شــيبرد) االحتياطيــة لــم
يعمــل بالشــكل المتوقع ،وأضافت :لذا ســنؤجل
عمليــة اإلطــاق احترازيـاً ،دون إعطاء مزيد من
التفاصيــل ،وفــق «وكالــة الصحافة الفرنســية.
ولــم تعلــن الشــركة عــن موعــد اإلطــاق
الجديــد الــذي ُيتوقــع أن يحصــل مــن غــرب
واليــة تكســاس األميركيــة.
ويضم الطاقم أول امرأة مولودة في المكسيك

تذهــب إلــى الفضاء ،وهي كاتيا إيكازاريتا البالغة
 26عام ـاً ،التــي ســتصبح أيض ـاً أصغــر أميركيــة
تخــرج إلــى الفضــاء .وتحظــى هــذه المهندســة
برعاية برنامج «ســبايس فور هيومانيتي» الرامي
إلــى إتاحة الرحــات الفضائيــة للجميع.
وال ُيعــرف الثمن الذي يدفعه ســائحو الفضاء
للمشــاركة فــي الرحلــة التــي ال تســتغرق ســوى
عشــر دقائــق إجماالً.
وشــارك جيــف بيــزوس نفســه فــي الرحلــة
المأهولــة األولــى لصــاروخ «نيــو شــيبرد» فــي
يوليــو  .2021ومــن أبــرز مــن شــاركوا فــي
الرحــات الالحقــة ،الممثــل ويليام شــاتنر الذي
جســد شــخصية الكابتــن كيــرك فــي مسلســل
(ســتار تريك) الشــهير ،ولورا شــيبرد تشرشــلي،
ابنــة آلــن شــيبرد ،أول أميركــي صعــد إلــى
الفضــاء.وكاالت

طفلة تأكل خصالت شعرها
بسبب حالة صحية نادرة

تعاني طفلة بريطانية من حالة وراثية نادرة
تجعلها تمزق خصالت شعرها وتأكلها مما تسبب
لها بفقدان جزء كبير من شعر رأسها.
سيدني ميلر ،البالغة من العمر عامين ،مصابة
بمتالزمة زهرة الربيع والعديد من الحاالت الصحية
األخرى التي تعني أنها بحاجة إلى متخصصين
لمساعدتها على إدارة صحتها.
و تعيش الطفلة من دنبار ،إيست لوثيان في
اسكتلندا في المنزل مع والدتها ،ستايسي ( 36عاماً)
 ،ووالدها ستيوارت ( 47عاماً) وإخوتها األربعة.
مؤخرا حيث
ووصفت األم كيف تغير سلوك ابنتها ً
باتت تركز على العض ،مما جعلها تقضم دميتها
قبل يوم من بدء نتف شعرها وقضمه.
و بسبب احتياجاتها المعقدة ،يتم تغذية الطفلة
من خالل أنبوب تغذية موصول بمعدتها ،لكن
هذا تسبب في مزيد من التعقيدات ،حيث بدأ
شعرها في التشابك مع األنابيب ،مما زاد من
خطر اإلصابة بالعدوى.
وتقول والدة سيدني إن أفضل شيء تفعله
اآلن هو حلق شعر ابنتها ،وحولت هذا القرار
الصعب إلى قرار إيجابي من خالل إطالق حملة
لجمع التبرعات لمساعدة مرضى السرطان ،بحسب
صحيفة ميرور البريطانية.
وقالت السيدة ستايسي «ذات يوم الحظت وجود
بقعة صلعاء على رأس ابنتي والحظت أنها كانت
تنتزع خصالت من شعرها ،وتحولت الخصالت
إلى تكتالت ثم بدأت في أكل خصالت الشعر
التي اقتلعتها ،لذلك كان علينا اتخاذ قرار بحلق
شعرها” .وأضافت «الشعر الذي تأكله سيدني
يتشابك مع األنبوب الذي يغذي بطنها والذي يمكن
أن يسبب التهابات خطيرة لذلك نحن بحاجة إلى
حلق شعرها بالكامل”.وكاالت

مقبرة دوبي الجني في ويلز قد ُتنقل بسبب
الضغط الزائد من محبي هاري بوتر
قد يتم نقل الموقع المحتمل للمقبرة الخاصة
بالجني المنزلي دوبي بسبب التوافد الكبير من
محبي هاري بوتر الذين يزورون ساحل ويلز
الخالب في السنوات األخيرة.
تم تصوير مشهد من الفيلم المقتبس عن
سلسلة كتب هاري بوتر الذي تم فيه تصوير
الجني المنزلي المحبوب على شاطئ فريشووتر
ويست في ويلز ،ليجذب هذا المشهد فيما
بعد عدداً ال يحصى من السياح إلى المنطقة.
وذكرت وسائل اإلعالم المحلية أنه سوف
يكون أمام السكان المحليين حتى نهاية مايو
لإلدالء بأصواتهم في استطالع عبر اإلنترنت
بشأن ما إذا كانوا يريدون إزالة «مقبرة دوبي»
ونقلها إلى موقع آخر بسبب السياحة الزائدة.
وكان ساحل بيمبروكشاير الرائع مقصداً شهيراً
لفترة طويلة بين السياح ،ولكنه جذب أيضاً تدفقاً
مطرداً من محبي هاري بوتر بعد عرض الفيلم،
وكتب الكثير منهم «هنا يرقد دوبي ،جني
حر» ،على مجموعة من الحجارة في المنطقة.
ويترك آخرون جوارب هناك في إشارة إلى
كيف تمكن هاري بوتر ،في األفالم ،من الفوز
بتحرير الجني المنزلي من العبودية بخداع سيده
القاسي بإعطائه جوربه وبالتالي تحريره.
وذكرت مؤسسة ناشونال تراست للتراث
القومي في ويلز لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي
بي سي) أنه باإلضافة لقيام الزوار بترك عالمة
على الموقع ومخلفات وراءهم ،فإن الضغط
على ساحات االنتظار والمراحيض بالمنطقة أكبر
من قدرتها على االستيعاب.
وبالتالي تسعى المؤسسة للحصول على رأي
الجمهور وكذلك مقترحات من أجل حلول أكثر
استدامة قد تشمل نقل المقبرة المستقبلية إلى
موقع آخر.وكاالت

تحذير من اإلفراط في تناول األدوية المختلفة

ح ـ ّذرت دراســة جديــدة مــن «اإلفــراط فــي
األدوية» ،أو االستخدام المتزامن ألدوية متعددة،
ـرض المريــض لتفاعــات الضــارة،
يمكــن أن تعـ ّ
وهــو أمــر خطير خاصــة على المرضى بالســرطان
الذيــن يوشــكون علــى الخضــوع للعــاج.
األدويــة الخافضــة للكولســترول ومكمــات
المعــادن وعــاج الغــدة الدرقيــة هــي األكثــر
الدوائيةونبهــت دراســة
شــيوعاً فــي التفاعــات
ّ
معهــد ويلمــوت للســرطان مــن خطــر الســيناريو
الشــائع بيــن  %92مــن المرضــى بالســرطان
مــن كبــار الســن ،الذيــن يتناولــون أدويــة قــد
تشــمل عقــاراً ضــد ارتفــاع ضغــط الــدم ،ومضاداً
لالكتئــاب ،وعالجـاً للســكري ،وجرعــات متكــررة
مــن حبــوب الصــداع دون وصفــة طبيــة ،وأدويــة
لتخفيــف حرقــة المعدة ،ومضادات الهيســتامين،
والفيتامينــات والمعــادن.
وحســب الدراســة التــي ُنشــرت فــي
«أونكولوجيســت جورنــال» ،ال يبلــغ المرضــى
فــي كثيــر مــن الحــاالت الفريــق الطبــي عــن
معظــم هــذه األدويــة ،خاصــة التــي ال تســتلزم

وصفــة طبيــة.
ووجدت الدراسة أن أكثر من  %25من األدوية
التــي اســتخدمها المرضــى فــي الدراســة كانــت
دون وصفــة طبيــة ،تمثــل  %40مــن األدويــة التي
قــد تكــون غيــر مالئمة.
وقالت إريكا رامسدال ،المشرفة على الدراسة:
«بصفتنــا أطبــاء ،نطالب بتناول األدويــة ،لكننا ال
نــؤدي دائماً عمـاً رائعاً فــي المتابعة» .وأضافت
«مــن وجهــة نظــر المريــض ،إذا تقــرر أن الــدواء
لــم يعــد مطلوب ـاً ،فمــن الصعــب التوقــف عــن
تناولــه .هنــاك شــك فــي مــا ســيحدث إذا توقــف
عــن تناول الــدواء”.
وحــ ّذرت الدراســة مــن تفاعــات محتملــة
بيــن األدويــة الخافضــة للكولســترول ،ومكمــات
المعــادن ،وعــاج الغــدة الدرقيــة.
وتضمنــت التحذيــرات أيضــاً إهمــال كشــف
العالجــات الشــائعة التــي ال تتطلــب وصفــة طبية
مثــل الفيتامينــات والمعــادن ،والمســتحضرات
المضــادة لفقــر الــدم مثــل كبريتــات الحديــد،
وأدويــة اضطرابات األحماض ،واإلمســاك.وكاالت

«المهمة األولى» ..برنامج ياباني شهير بثوب جديد على «نتفليكس»

«المهمة األولى» ،هو برنامج ياباني شهير من
فئة برامج تلفزيون الواقع ،تقوم فكرته على إرسال
أطفال صغار للقيام بمهمة شيقة بمفردهم ألول مرة
في حياتهم.
ويسلط البرنامج ،الذي حقق نجاحاً مبهراً في اليابان
على مدار ثالثة عقود ،الضوء على األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين ثالثة وستة أعوام ،والذين يتم
إرسالهم للقيام بأول مهمة خاصة لهم بأنفسهم ،وهم
مصحوبين بكاميرات خفية.
وفي الوقت الحالي حصلت شبكة نتفليكس للبث
المباشر ،على عشرين حلقة من حلقات البرنامج،
وقامت بطرحها للجمهور العالمي في األول من أبريل
كاف!”.
بعنوان جديد ،وهو «كبير إلى حد ِ
ويتم تجهيز األطفال ،الذين يتم تعريفهم بأسمائهم
األولى فقط ،بحقيبة يتم تعليقها حول أعناقهم ،تكون
مزودة بميكروفون السلكي .ويسمح ذلك للمشاهدين

بسماع الطفل وهو يتحدث إلى نفسه أو وهو يهمهم
بلحن ما .ويشار إلى أن الحلقات التي تم اختيارها
لعرضها على خدمة نتفليكس تحت اسم «كبير إلى
كاف!» ،تم اختزالها إلى حد كبير لتبلغ مدة عرض
حد ِ
الحلقة الواحدة منها أقل من  20دقيقة ،وذلك بينما
كانت مدة كل حلقة من حلقات البرنامج الياباني
األصلي ،ثالث ساعات ،وكان يتم بثها مرتين فقط في
العام ،ألن إنتاج البرنامج يستغرق شهوراً.
ويتم اختيار األطفال المشاركين في البرنامج بعد
القيام بعملية اختيار مفصلة ،ويقوم اآلباء والعاملون
بفحص الطرق سوياً للتأكد من أمن شوارعها.
ويتم تخصيص أماكن ليختبئ فيها طاقم المصورين
والمرافقين لهم ،كما يتم إبالغ جميع الجيران في
المنطقة حتى ال يقوموا بإبالغ الشرطة بشأن وجود
طفل صغير غير مصحوب بذويه يتجول في الشوارع
بال هدف.وكاالت

