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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

تستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض
   الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب تنطلق اليوم

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد جاهزية 
القطاع للتعامل مع جدري القردة

تنطلــق صبــاح اليــوم فعاليــات الــدورة 
الـــ٣١ من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الــذي ينظمــه مركــز أبوظبي للغــة العربية 
التابــع لدائــرة الثقافــة والســياحة فــي 
أبوظبــي، وتســتمر حتــى ٢9 مايــو الجاري 
ــي للمعــارض،  ــي الوطن ــز أبوظب فــي مرك
ــن  ــرًا م ــن ١١٣٠ ناش ــة م ــاركة نوعي بمش
أكثــر مــن 8٠ دولة، يترافــق حضورهم مع 
ــة  ــة ومعرفي ــة ثقافي ــر مــن ٤5٠ فعالي أكث

ــتهدف  ــة تس ــطة تفاعلي ــة، وأنش وإبداعي
مختلــف فئــات المجتمــع.

وتحل جمهورية ألمانيا االتحادية ضيف 
شــرف للحــدث هذا العام، لتقــّدم لجمهور 

الثقافة العربية واإلماراتية برنامجًا متكاماًل 
ضمــن جنــاح خــاص، يشــارك فيــه نخبــة 
مــن أبــرز األدبــاء والمثقفيــن والمفكريــن 

األلمان. ص»١٣«

أكــدت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
عــن جاهزيــة القطــاع الصحــي للتعامــل مــع 
جدري القردة من خالل االستعداد االستباقي 
للرصــد والتقصــي المبكــر لحــاالت جــدري 
القــردة فــي الدولــة وذلــك بعــد ظهــور عدة 
ــدد  ــي ع ــر حــول اكتشــاف حــاالت ف تقاري

مــن دول العالــم .

ــرود  ــدري الق ــوزارة أن ج ــت ال وأوضح
يعتبــر مرض حيواني المنشــأ يســببه فيروس 
ينتمــي إلى فصيلة فيروســات الجدري حيث 
ينتشــر في المقام األول فــي مناطق الغابات 
االستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا 
ويتــم تصديــره أحيانــًا إلــى مناطــق أخرى.. 
كمــا يحــدث انتقــال محــدود من إنســان إلى 

آخــر من خــالل االتصال المباشــر بالتقرحات 
الجلديــة وســوائل الجســم ورذاذ الجهــاز 
التنفســي والمــواد الملوثــة.. وحتــى انــدالع 
هــذه الفاشــية لــم يكــن المــرض يحــدث إال 
فــي مجموعات صغيرة أو متوســطة الحجم، 
مــا يشــير إلــى انخفــاض قابلية االنتقــال بين 

البشر. ص»٣«

9301 جرعة منها ُقدمت خالل 24 ساعة
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في 

اإلمارات تتجاوز 24.8 مليون
أعلنــت وزارة الصحــة ووقاية المجتمع عــن تقديم 9٣٠١ جرعة 
مــن لقــاح »كوفيد١9« خالل الســاعات الـــ٢٤ الماضية، وبذلك يبلغ 
مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا حتــى أمــس 85٤.١٠7.٢٤ 

جرعــة، ومعــدل توزيــع اللقــاح ٢5١.٣٠ جرعة لكل ١٠٠ شــخص.

يأتي ذلك تماشــيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح »كوفيد١9«، 
ــن  ــة ع ــبة الناتج ــة المكتس ــى المناع ــول إل ــى الوص ــعيًا إل وس
التطعيــم، والتــي ستســاعد في تقليــل أعداد الحاالت والســيطرة 

علــى فيروس »كوفيــد١9«. ص»٤«

450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية وأنشطة 
تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني
ص»2«

بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تغيير 
هيكلي رئيسي في المنظومة التعليمية

بمباركــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وبعد التشــاور 
معه.. أعلن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
ــة، رئيــس مجلــس  آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدول
الــوزراء، حاكــم دبي »رعاه اهلل« عن هيكلة رئيســية 
ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــم ف ــة التعلي ــدة لمنظوم جدي
ووجه بمراجعة شــاملة لنظم وتشــريعات وسياسات 
القطــاع التعليمي وإنشــاء عدد المؤسســات الداعمة 

لتطويــر القطــاع ومســتقبل التعليم فــي الدولة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــة أخــي  ــوم: »األخــوة واألخــوات.. بمبارك آل مكت
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــوم  ــن الي ــه نعل ــد التشــاور مع ــة وبع ــس الدول رئي
عــن تغييــر هيكلــي فــي قطــاع التعليــم فــي الدولــة 
كالتالــي: نعلــن تعيين أحمــد بالهول الفالســي وزيرًا 

للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات 
والتشــريعات لمنظومــة التعليــم بالدولــة«.

وأضاف سموه: »كما نعلن اليوم عن تعيين سارة 
األميــري وزيــرة دولــة للتعليــم العــام والتكنولوجيــا 
المتقدمــة ورئيســة لمجلس إدارة مؤسســة اإلمارات 
للتعليــم المدرســي، ووجهناها بوضــع خطة متكاملة 
وشــاملة لالرتقــاء بالمــدارس الحكومية فــي الدولة.. 
نشكر األخ حسين الحمادي واألخت جميلة المهيري 

علــى جهودهما خالل الفتــرة الماضية«.
وقــال ســموه: »كمــا نعلــن تعيين ســارة المســّلم 
وزيــرة دولــة للتعليــم المبكــر ونعلــن إنشــاء هيئــة 
اتحاديــة للتعليــم المبكر تشــرف عليها األخت ســارة 
لوضــع وتنفيــذ خطــط شــمولية لالهتمــام بالطفــل 
منــذ والدتــه وحتــى الصــف الرابــع تعليمــًا، وصحًة، 
ومهــارات، وبناء شــخصيته وهويته الوطنية. ص»٢«

محمد بن راشد: قطاع التعليم اليوم ليس 
كاألمس وطموحاتنا اليوم ليست كاألمس

إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية 
برئاسة عبداهلل بن زايد ليشرف على مستقبل 

المنظومة والجهات التعليمية في الدولة
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بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن 
تغيير هيكلي رئيسي في المنظومة التعليمية

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه اهلل« 
وبعــد التشــاور معه.. أعلن صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي »رعاه اهلل« عن هيكلة رئيسية جديدة 
لمنظومة التعليم في دولة اإلمارات، ووجه 
بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات 
القطــاع التعليمي وإنشــاء عدد المؤسســات 
الداعمــة لتطوير القطاع ومســتقبل التعليم 

فــي الدولة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــوات..  ــوة واألخ ــوم: »األخ ــد آل مكت راش
بمباركة أخي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة وبعــد 
التشــاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي 
فــي قطــاع التعليــم فــي الدولــة كالتالــي: 
نعلــن تعييــن أحمــد بالهول الفالســي وزيرًا 
للتربيــة والتعليم، ووجهنــاه بمراجعة كافة 
السياســات والتشــريعات لمنظومــة التعليم 

بالدولة«.
وأضــاف ســموه: »كمــا نعلــن اليــوم عن 
تعيين ســارة األميــري وزيرة دولــة للتعليم 
العــام والتكنولوجيــا المتقدمــة ورئيســة 
لمجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للتعليــم 
المدرســي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة 
وشــاملة لالرتقــاء بالمــدارس الحكومية في 
الدولــة.. نشــكر األخ حســين الحمــادي 
واألخــت جميلــة المهيــري علــى جهودهما 

خــالل الفتــرة الماضيــة«.
وقــال ســموه: »كمــا نعلــن تعيين ســارة 
المســّلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن 
إنشــاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف 
عليهــا األخــت ســارة لوضــع وتنفيــذ خطط 
شمولية لالهتمام بالطفل منذ والدته وحتى 
الصــف الرابــع تعليمــًا، وصحًة، ومهــارات، 
وبناء شــخصيته وهويته الوطنية.. التأسيس 

الصحيــح ألطفالنا ضمانــة لنجاح تعليمنا«.
وأضــاف ســموه: »كمــا نعلن عن إنشــاء 
هيئــة اتحادية لجــودة التعليم تتبع لمجلس 
الــوزراء، ووظيفتها الرئيســية مراقبة جودة 
التعليــم بــكل حياديــة، وتطويــر منظومــة 
المؤهــالت، وإجــراء التقييمــات المســتمرة 
لواقع التعليم، ووضع معايير ومســتهدفات 
واضحــة لمخرجــات التعليــم، وقيــاس مدى 
نجــاح المنظومــة التعليمية فــي تحقيقها«.

ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــال صاح وق
ــن عــن  ــا نعل ــوم: »كم ــن راشــد آل مكت ب

إعــادة تشــكيل مجلــس التعليــم والمــوارد 
البشــرية برئاســة ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن 
زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي ليشــرف المجلــس علــى مشــروع 
مســتقبل التعليــم فــي الدولــة بمــا يواكــب 
الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن 
مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة المســتقبلية«.
وأضــاف ســموه: »قطــاع التعليــم اليــوم 
ليــس كاألمــس.. وطموحاتنــا اليــوم ليســت 
ــتكون  ــتقبل س ــارات المس ــس.. ومه كاألم
مختلفــة ومتجــددة.. وهدفنــا إعــداد جيــل 
يحمل الراية.. ويكمل المســيرة.. ويتمسك 
ــكل ثقــة..  ــة ب ــق للعالمي ــة.. وينطل بالهوي
ونطلب مــن الجميع التعاون الجاد لتحقيق 

ذلــك.. واهلل الموفــق أواًل وأخيــراً.
 الهيكلية الجديدة لمنظومة التعليم

 تســتهدف الهيكلــة الجديــدة تطويــر 
المنظومــة التعليميــة فــي دولــة اإلمــارات، 
واســتحداث عــدد مــن الهيئــات الحكوميــة 
االتحادية لدعمها بما يواكب خطط اإلمارات 
التنمويــة وتطلعاتهــا لمســتقبل يكــون فيــه 
نظــام التعليــم أكثر تقدمًا، والســعي لتعزيز 
جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طالب 
دولــة اإلمارات من بيــن األفضل في العالم.

وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم 
مجلــس التعليم والموارد البشــرية، والهيئة 
االتحاديــة لجــودة التعليــم، ووزارة التربيــة 
والتعليم، والهيئة االتحادية للتعليم المبكر، 
ــي،  ــم المدرس ــارات للتعلي ــة اإلم ومؤسس
ــة  ــة المحلي ــات التعليمي ــى الجه ــة إل إضاف

ــي كل إمارة. ف
وســتعمل هــذه الجهــات وفــق منظومــة 
واحدة ومجموعة محددة من االختصاصات 
التــي تتكامــل فــي مجموعها بغــرض تعزيز 
أداء القطــاع فــي كافــة مراحلــه وتحســين 
المخرجــات التعليميــة وتطويــر المهــارات 
 واإلسهام اإليجابي في بناء شخصية الطالب.

إعــادة تشــكيل مجلــس التعليــم والمــوارد 
البشــرية

 وســيتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة 
تشــكيل مجلس التعليــم والموارد البشــرية 
برئاســة ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
بهــدف اإلشــراف علــى مشــروع مســتقبل 
التعليــم فــي الدولــة بما يواكــب طموحات 
دولــة اإلمــارات ويرســخ المســيرة التنموية 

خــالل األعــوام العشــر المقبلة.
ــه  ــن اختصاصات ــس ضم ــيضم المجل وس
ومهامــه وفــق المنظومــة الجديــدة وضــع 
رؤيــة التعليــم علــى مســتوى الدولــة، 
ــات  ــتهدفات مخرج ــداف ومس ــرار أه وإق
التعليــم لجميع المراحــل التعليمية، وإقرار 
اإلطــار العــام والسياســات واالســتراتيجيات 
والتشــريعات واألنظمــة التعليميــة لجميــع 
ــة، ومتابعــة أداء قطــاع  المراحــل التعليمي
للمخرجــات  تحقيقــه  ومــدى  التعليــم 
المطلوبــة وتوافقهــا مــع متطلبــات ســوق 
العمــل الحاليــة والمســتقبلية، إلــى جانــب 
اقتــراح برامــج إلعــداد جيــل مؤهــل قــادر 
على مواكبة التوجهات المســتقبلية لســوق 
العمــل، والعمــل علــى تعزيز التنســيق بين 
الجهــات التعليمية وجهات العمل االتحادية 
ــة. ــة والقطــاع الخــاص فــي الدول  والمحلي

إنشاء الهيئة االتحادية لجودة التعليم 
اســتحدثت الهيكليــة الجديــدة هيئــة 
مختصــة لجودة التعليم بحيث تتبع مجلس 
الوزراء، وســتكون مســؤولة بشــكل رئيسي 
عن قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء 
الطلبــة وكفاءة العمليــة التعليمية في كافة 
المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض 
األطفــال والتعليم العــام الحكومي والخاص 
لضمــان المواءمة مع أهداف ومســتهدفات 

مخرجــات التعليم المعتمدة.

ــي  ــا ف ــن مهامه ــة ضم ــتختص الهيئ وس
قيــاس جــودة المخرجــات التعليميــة وأداء 
ــي  ــة ف ــة التعليمي ــاءة العملي ــة وكف الطلب
كافــة المراحل المتعلقــة بالطفولة المبكرة 
وريــاض األطفــال والتعليــم العــام والعالــي 
الحكومــي والخــاص لضمــان المواءمــة مــع 
ــم  أهــداف ومســتهدفات مخرجــات التعلي
المعتمدة، والعمل على التطوير والتحديث 
المســتمر لــأدوات والمســوحات المناســبة 
لقيــاس جــودة المخرجــات التعليميــة فــي 
ــة  جميــع المراحــل التعليميــة مــن الطفول
المبكــرة إلــى التعليم العالــي، ورفع تقارير 
بالنتائــج والمقترحــات لتطويــر السياســات 
واالســتراتيجيات والتشــريعات والمناهــج.

تنفيــذ  علــى  الهيئــة  كمــا ستشــرف 
االختبارات الدولية ووضع وتنفيذ االختبارات 
والمســوحات المركزيــة والوطنيــة فــي 
مؤسسات التعليم العام )الحكومية والخاصة( 
لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير 
ــد  ــالت وتوحي ــة للمؤه ــة الوطني المنظوم
ــة  ــارات المطلوب ــر المؤهــالت والمه معايي
لجميــع المهــن والوظائــف فــي الدولــة 
ــم  ــراف بالتعل واالشــتراطات الالزمــة لالعت
والخبــرات الســابقة، بالتنســيق مــع كافــة 

الجهــات المعنيــة.
 تطوير وزارة التربية والتعليم

 وبحسب الهيكلية الجديدة سيتم تطوير 

وزارة التربيــة والتعليــم وتعديــل بعــض 
االختصاصــات والمهام المدرجــة لها، حيث 
ســتختص الوزارة بشــكل رئيسي في تطوير 
ــتراتيجيات والتشــريعات  ــات واالس السياس
واألنظمــة المتعلقــة بالمتطلبــات التعليمية 
الالزمــة للتعليــم العام )الحكومــي والخاص 
لمــا بعد مرحلة الطفولة المبكرة( والتعليم 
العالــي )الحكومــي والخــاص( فــي الدولــة، 
بمــا فيهــا التعليــم المهنــي والفنــي والتقني 

والخــاص والتعليم المســتمر.
كما ســتضم مهــام الــوزارة إدارة وتطوير 
ــام والمناهــج واألدوات  ــم الع ــار التعلي إط
ــي  ــي ف ــام الحكوم ــم الع ــدارس التعلي لم
الدولــة، وتطوير المناهــج للمواد التعليمية 
اإللزاميــة لمــدارس القطاع الخــاص، ووضع 
المعاييــر واألنظمــة وإصــدار التراخيــص 
الخاصــة  المــدارس  علــى  والرقابــة 
 بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة المختصة.

وســتعمل الــوزارة ضمــن مهامهــا علــى 
تطوير المعايير المهنيــة للكوادر والقيادات 
التعليميــة العاملــة في مجــال التعليم العام 
)الحكومي والخاص( بما فيها التعليم المهني 
والفني والتقني والخاص في الدولة وإصدار 
التراخيص لهم، وترخيص هيئات ومؤسسات 
التدريــب المهنــي والفنــي والتقنــي العاملة 
ــهادات  ــى الش ــق عل ــة والتصدي ــي الدول ف
والمؤهــالت الصادرة عنها، واالعتراف بتلك 

العاملــة خــارج الدولــة ومعادلة الشــهادات 
والمؤهــالت التــي تمنحها.

كمــا تضــم اختصاصــات الــوزارة ترخيص 
الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة 
والرقابة عليها واعتماد برامجهم األكاديمية، 
ــالت  ــهادات والمؤه ــى الش ــق عل والتصدي
الصادرة عنها، واالعتراف بالجامعات خارج 
الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهالت التي 
تمنحهــا، إلــى جانــب إدارة البعثات والمنح 
الدراســية لمرحلــة التعليــم العالــي داخــل 

وخــارج الدولة.
إنشاء الهيئة االتحادية      

للتعليم المبكر 
ــاع  ــدة لقط ــة الجدي ــتحدثت الهيكلي اس
التعليــم هيئــة مختصــة بالتعليــم المبكــر، 
تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل 
المالــي واإلداري، وتتبــع مجلــس الــوزراء، 
وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تطوير 
ــتراتيجيات والتشــريعات  ــات واالس السياس
واألنظمــة والبرامــج المتعلقــة بالمتطلبــات 
المبكــرة  الطفولــة  لمرحلــة  التعليميــة 
ــع شــاماًل  ــى الصــف الراب ــوالدة إل ــن ال )م
الحضانــات وريــاض األطفــال – األعمــار 
ــى  ــنوات(، إل ــان س ــى ثم ــوالدة إل ــن ال م
جانــب تطويــر األطــر والمتطلبــات الالزمــة 
لتطويــر مهــارات وشــخصية وخيــال وصحة 
وحمايــة الطفــل، واإلشــراف علــى تطويــر 
بيئــة التعليــم فــي هــذه المراحــل لتمكيــن 
ــه وشــخصيته. ــر مهارات ــن تطوي ــل م  الطف

كما تضــم اختصاصات الهيئة وضع المعايير 
واألنظمــة وإصدار التراخيــص والرقابة على 
الحضانــات الحكوميــة والخاصة فــي الدولة 
بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة المختصة، 
والعمــل مع أولياء األمور والمجتمع لتعزيز 

دورهــم في مرحلة الطفولــة المبكرة.
مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 

وتضــم المنظومة الجديــدة للتعليم كذلك 
مؤسســة اإلمــارات للتعليم المدرســي، والتي 
تأتــي تحــت مظلــة مجلــس الــوزراء، وتختص 
بشــكل رئيســي في إدارة وتشــغيل المدارس 
وريــاض األطفــال الحكوميــة، والرقابــة علــى 
المــدارس الحكومية في الدولة وتنفيذ برامج 
وخطط للتطوير والتحسين، وكذلك اإلشراف 
علــى إعــداد وتنفيــذ االختبــارات المســتمرة 
ــج  ــح النتائ ــة تصحي ــة وإدارة عملي والمركزي
وإصــدار الشــهادات فــي المــدارس الحكومية 
لكافــة الحلقــات والمراحــل الدراســية شــاماًل 
اختبــارات الثانويــة العامــة. كمــا ســتضم 
اختصاصات المؤسســة تطوير برامج وأنشطة 
الرعايــة الطالبيــة والفعاليــات فــي المــدارس 
الحكومية، واإلشــراف على تنفيذها، واقتراح 
نمــاذج مبتكــرة وجديــدة لتشــغيل المــدارس 
الحكوميــة لرفع كفاءتها )التعهيد، الشــراكات 
وغيرهــا(، وتعزيــز مراقبة تطبيــق نظم إدارة 
ــدارس  ــي الم ــالمة ف ــة والس ــة والصح البيئ

وام الحكومية. 

 محمد بن راشد: قطاع التعليم اليوم ليس 
كاألمس وطموحاتنا اليوم ليست كاألمس

 محمد بن راشد: نطلب من الجميع التعاون 
الجاد لتحقيق ذلك واهلل الموفق أواًل وأخيرًا

سموه: مهارات المستقبل ستكون مختلفة وهدفنا إعداد جيل 
يحمل الراية ويكمل المسيرة وينطلق للعالمية بكل ثقة 

إنشاء هيئة اتحادية جديدة »الهيئة االتحادية لجودة التعليم« تتبع 
مجلس الوزراء لمتابعة أداء التعليم وقياس جودة المخرجات التعليمية

نائب رئيس الدولة يوجه بمراجعة شاملة وتحديث للسياسات والتشريعات للقطاع التعليمي

تعيين 
أحمد بالهول 

الفالسي 
وزيرًا للتربية        

والتعليم

تعيين سارة األميري 
وزيرة دولة للتعليم العام 

والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة 
لمجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 

للتعليم المدرسي

تعيين سارة المسّلم وزيرة دولة 
للتعليم المبكر وإنشاء هيئة اتحادية 

جديدة »للتعليم المبكر« تختص بوضع 
وتنفيذ استراتيجية شاملة للطفولة 
المبكرة لتطوير مهارات وشخصية 

وحماية وتمكين الطفل

 إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة عبداهلل بن زايد 
ليشرف على مستقبل المنظومة والجهات التعليمية في الدولة

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني
بعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
ــة  ــه اهلل« برقي ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي

تهنئــة إلــى الدكتــور رشــاد محمــد العليمي رئيس 
ــبة  ــن بمناس ــي اليم ــادة الرئاســي ف ــس القي مجل

اليــوم الوطنــي لبــالده.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت راش
ــة  ــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« برقي مجلــس ال

تهنئــة مماثلــه إلــى الدكتــور رشــاد محمــد العليمي 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي فــي اليمــن. وام
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 أكــد معالــي زكــي أنــور نســيبة المستشــار الثقافــي لصاحــب 
الســمو رئيــس الدولة، الرئيس األعلــى لجامعة اإلمارات العربية 
المتحــدة أن معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب ٢٠٢٢ - الــذي 
ــرة  ــالل الفت ــارض خ ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب ــي مرك ــام ف يق
ــن  ــة م ــه نخب ــارك في ــاري.. ويش ــو الج ــى ٢9 ماي ــن ٢٣ حت م
الكتــاب والمثقفيــن مــن االمــارات وعــدد مــن دول العالــم الــى 
جانــب المئــات مــن دور النشــر اإلماراتيــة والعربيــة واألجنبية. 

يبــرز مكانــة اإلمــارات كمركــز لالمتيــاز المعرفــي والثقافــي.
وقــال في تصريح بهذه المناســبة إن معــرض أبوظبي الدولي 
للكتــاب يعــد القلــب النابــض لصناعــة النشــر في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، ويعكــس ريــادة اإلمــارات الثقافيــة 
ــور  ــن المغف ــة م ــة حكيم ــًا، برؤي ــذ ٣٠ عام ــدأت من ــي ب الت
ــراه«  ــب اهلل ث ــان »طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل
ــة  ــة ثقافي ــي كوجه ــارة أبوظب ــة إم ــيخ مكان ــي ترس ويســهم ف
علــى مســتوى العالــم، وكمثــال يحتــذى بــه لالبتــكار والتنــوع 

الثقافــي واإلبداعــي الــذي أصبــح ســمة أساســية لمجتمعنــا.
وأضــاف: »أكــد مؤســس الدولة المغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان أهميــة العلــم والثقافــة والمعرفــة، واعتبرها 
ركائــز أساســية للدولــة القويــة إليمانــه الراســخ بالــدور المهــم 
للثقافــة فــي التنميــة الشــاملة، وأن الهويــة الوطنيــة، الثقافــة 
والتــراث، ألي أمــة مــن األمم، تشــكل أحــد أهم األعمــدة التي 
يقــوم عليهــا تاريخهــا وحضارتهــا، باعتبارهــا الســمات العامــة 
التــي تميــز ذلــك التاريــخ وتلــك الحضــارة، والتــي يبنــى عليهــا 
المســتقبل الواعــد القائــم علــى أســس وقواعــد متينــة، تعطــي 

القــوة لأمــة وتدفــع أبناءهــا لمزيــد مــن البنــاء والتطــور«.
وأكــد معالــي زكــي نســيبة انــه بفضــل دعــم صاحــب الســمو 
ــه  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
اهلل« ورعايتــه للثقافــة. أصبــح معــرض أبوظبــي الدولــي للكتاب 

مهرجانــا احتفاليــا أدبيــا ســنويا ضخمــا، يســتقبل فــي كل عــام، 
أكثــر مــن ١5٠ ألــف من األدبــاء، صانعــي المحتــوى والمبدعين 
ومحبــي القــراءة، والشــغوفين باقتنــاء الكتــاب، فــي شــتى 
ــع  ــن جمي ــوم، م ــارف والعل ــة واآلداب والمع ــاالت الثقاف مج
ــا  ــا وفق ــم تصميمه ــرض ت ــة ع ــل ١٢ قاع ــم داخ ــاء العال أنح
ــة أبوظبــي كمركــز عالمــي  ــى مكان ألحــدث طــراز، ليؤكــد عل
ــة، ونقطــة التقــاء وســوقا  ــاء بالثقافــة واألدب والمعرف لالحتف
لصناعــة النشــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

ــي  ــرض أبوظب ــات مع ــي للفعالي ــتضافة أبوظب ــال إن اس وق
الدولــي للكتــاب، فــي دورتــه الحاديــة والثالثيــن، تبــرز مكانــة 
اإلمــارات كوجهــة أولــى لالمتيــاز المعرفي والثقافــي، ونموذجًا 

رائــدًا لمجتمــع يعتــز بهويتــه الوطنيــة وثقافتــه عالميــًا. وام

أكــدت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
عــن جاهزيــة القطــاع الصحــي للتعامــل مع 
جدري القردة من خالل االستعداد االستباقي 
للرصــد والتقصــي المبكــر لحــاالت جــدري 
القــردة فــي الدولــة وذلــك بعد ظهــور عدة 
تقاريــر حــول اكتشــاف حاالت فــي عدد من 

دول العالم .
ــرود  ــدري الق ــوزارة أن ج ــت ال وأوضح
يعتبر مرض حيواني المنشــأ يسببه فايروس 
ينتمي إلى فصيلة فيروســات الجدري حيث 
ينتشــر في المقام األول في مناطق الغابات 
االستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا 
ويتــم تصديــره أحيانــا إلــى مناطق أخــرى.. 
كمــا يحــدث انتقال محــدود من إنســان إلى 
آخــر من خالل االتصال المباشــر بالتقرحات 
الجلديــة وســوائل الجســم ورذاذ الجهــاز 
التنفســي والمــواد الملوثــة.. وحتــى اندالع 
هــذه الفاشــية لــم يكــن المــرض يحــدث إال 

في مجموعات صغيرة أو متوســطة الحجم، 
مــا يشــير إلــى انخفــاض قابلية االنتقــال بين 
البشــر.. فيمــا تكــون اإلصابة بالمــرض عادة 
خفيفة ولكن يمكن أن يكون المرض شديدًا 

في نســبة محــدودة مــن الحاالت.
ونوهــت إلــى أن فتــرة حضانــة المــرض 
ــى  ــد إل ــد تمت ــى ١٤ وق ــن 7 إل ــراوح بي تت
٢١ يومــا وفتــرة العــدوى مــن شــخص إلــى 
آخــر تبــدأ مــن بعــد ظهــور الطفــح الجلدي 
والــذي يظهــر عــادة بعــد حوالي ٣ أيــام من 
اإلصابــة بالحمــى.. وقــد يصاحــب المــرض 
أعــراض مثــل إرهــاق، صــداع وانتفــاخ فــي 

الغــدد اللمفاويــة.
وبــادرت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
بدراســة وتقييــم خطــر الوبــاء محليــاً وفــق 
حجم السفر الدولي وإصدار تعميم للكوادر 
الطبية العاملة بالدولة للعمل على اكتشــاف 
الحــاالت واإلبــالغ عنهــا للجهــات الصحيــة 

المعنيــة.. كما قامت الــوزارة بتطوير آليات 
التشــخيص المختبري للحاالت المشــتبه بها 

المطلوبة. بالسرعة 
االستشــاري  التقنــي  الفريــق  وقــام 
لمكافحــة الجائحــات بإعــداد دليــل الترصــد 
واالكتشــاف المبكر للمــرض وإدارة الحاالت 
 المصابــة إكلينيكيــا واإلجــراءات االحترازية.

كمــا تقــوم وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
والهيئــات الصحيــة بتعزيــز الترصــد الوبائي 
لضمــان ســرعة اكتشــاف الحــاالت والعمــل 
علــى عــدم االنتشــار المحلي لهــذا الفيروس 
ــه الطريقــة المثلــى للوقايــة مــن  حيــث إن

انتشــار المــرض.
وأهابت الوزارة بالجمهور أخذ المعلومات 
من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول 
الشــائعات والمعلومــات المغلوطة بإالضافة 
إلى أهمية متابعة المســتجدات واالرشادات 

التي ســتصدر من الجهات الصحية. وام

زكي نسيبة: معرض أبوظبي الدولي للكتاب يرسخ 
مكانة اإلمارات كمركز لالمتياز المعرفي والثقافي

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد جاهزية القطاع للتعامل مع جدري القردة

 قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس 
واجب  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة 
العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة هناء 
بنت حمد بن ماجد القاسمي حرم محمد 

بن حمدان بن خادم، وذلك خالل زيارته 
مجلس العزاء بمجلس الشيخ حمد بن ماجد 

القاسمي بمنطقة الطالع بالشارقة.
وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي 

عن صادق تعازيه ألسرة وذوي الفقيدة.. 
داعيًا اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان. وام

أكــدت قرينــة صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة ســمو الشــيخة جواهــر بنــت 
محمــد القاســمي أن الــدور الــذي تؤديــه 
إمــارة الشــارقة فــي المجــال البيئــي هــو 
ــي  ــي تبّن ــود المســتمرة ف ــكاس للجه انع
منهــج تنموي يعزز ممارســات االســتدامة 
ــًا فاالســتثمار فــي  ــًا وإقليمي ــة محلي البيئي
ــد  ــة تع ــي المتقدم ــل البيئ ــات العم تقني
ــر  ــى معايي ــق أعل ــق لتطبي ــة طري خارط
الجــودة فــي هــذا القطــاع وتوظيــف 
ــز  الطاقــات والتقنيــات الذكيــة فــي تعزي
مكانــة اإلمــارة في مســيرة اســتدامة مدن 
المســتقبل باإلضافــة للتصــدي للتحديــات 

ــة. ــة عالي ــتقبلية بجاهزي المس
جــاء ذلــك خــالل زيــارة ســموها للمقــر 
الرئيســي الجديــد لمجموعــة بيئــة الواقــع 
علــى طريــق الذيــد والــذي يعد أحــد أكثر 
المباني استدامًة وذكاًء على مستوى العالم 
ــق  ــة فــي تحقي ــا المتمثل واســتنادًا لرؤيته
الريادة في اســتدامة جودة الحياة بمنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وخارجها 
ــة  ــن الطاق ــة« م ــة »بيئ ــذت مجموع اتخ
ــق  ــة مراف ــوردًا رئيســيًا لكاف الشمســية م
المبنى عبــر تقنيات فائقة التطور ومواِكبة 
لخطــط التحــول الرقمي التــي تعتبر ركيزة 

رئيســية ضمــن اســتراتيجيات المجموعة.
وفــي هذا الســياق قالت ســموها: »إن 
الجهــود التــي ُتبــذل اآلن فــي خلــق بيئــة 
ــا  ــة ُتقطــف ثمارهــا عندم نظيفــة وصحي
نــرى أجيــال المســتقبل يمشــون على تلك 
الخطى التي نرســمها اليوم فمن الضروري 
غــرس الوعــي بقيم االســتدامة ومفاهيمها 
ــود  ــر الجه ــراد المجتمــع لتتضاف ــدى أف ل
وتتحقــق المــآرب فــي بنــاء أســاس قــوي 
لمســتقبل صحي ومســتدام فجهود األفراد 
ال تقــل أهميــة عن الجهود المؤسســية بل 

تتكامــل معهــا فــي الظــروف إننــا جميعــًا 
مســؤولون عــن أرض الشــارقة وبيئتهــا 
الطبيعيــة، هــذه األرض هي إحــدى النعم 
ــبحانة  ــا اهلل س ــا به ــي حبان ــة الت العظيم
وتعالــى فالبــد مــن الحــرص علــى غــرس 
هــذه المســؤولية لــدى األجــيال القادمــة 
بتشــجيع االلتزام بالســلوكيات السليمة في 
الحفــاظ على نظافة البيئــة وتقليل التلوث 
وااللتــزام بإعــادة التدويــر واللجــوء دائمــًا 
للخيــارات الصديقــة للبيئــة ليعــي أبنائنــا 
أهميــة هــذه النعمــة ويكونــوا علــى قــدر 

المســؤولية فــي صــون هــذه األمانة«.
وأضافت سموها أن ما تقدمه مجموعة 
»بيئــة« من مبــادرات ومشــاريع ُيطبق بها 
أفضــل الممارســات وأكثرهــا أمًنــا في هذا 
المجال ُيبشــر بإرث ثمين تقدمه الشــارقة 
لأجيــال القادمــة تضمــن بها اســتمرار هذا 
النهــج في رفع جودة الحيــاة وبذلك ُنثمن 
جهــود جميــع الفــرق والطاقــات البشــرية 
التــي تعمل باســتمرار لتقديــم حلول ذكية 

اإلمارة. الستدامة 
ــم يكــن  ــه ل ــى أن وأشــارت ســموها إل
لهــذا التحــول أن يتــم دون الرعاية الكاملة 
والمتابعــة الحثيثة لصاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ودعمــه 
لأفــكار والمشــاريع المبتكــرة حيــث يضع 
ــات خطــط  ــدأ االســتدامة ضمــن أولوي مب
التطويــر فــي اإلمــارة فقــد قدمــت دولــة 
اإلمارات للعالــم نموذجًا بارزًا في منهجية 
اســتثمار المــوارد البيئيــة بكافــة أشــكالها 
ومســيرة إمارة الشــارقة في توظيف هذه 
ــي مشــاريعها  ــرز بوضــوح ف ــة تب المنهجي
المســتمرة والمســتحدثة القــادرة علــى 

التعامــل مــع أي تحديــات مســتقبلية.
واطلعــت ســموها علــى أبــرز التقنيات 

التــي يتضمنها المبنى الجديد، والتي تعزز 
تجربــة الموظفيــن والــزوار عبــر أحــدث 
ــا زارت  ــي كم ــذكاء االصطناع ــات ال تقني
ســموها مركز الــزوار التفاعلي والمســرح 
المتطــور الــذي يعتبــر مــن أبــرز خصائص 

ــر الجديد. المق
ــرف  ــارة غ ــة أيضــًا زي وشــملت الجول
االجتماعــات التــي تقــدم الكثيــر مــن 

الخدمــات الذكيــة والمتميــزة.
الزيــارة  فــي  ســموها  رافــق 
المؤسســات  مديــرات  مــن  عــدد 
ســموها. ترأســها  التــي   المجتمعيــة 

ويعــد مقــر مجموعــة بيئــة الجديــد هــو 
أكثر المباني اإلدارية في الشــرق األوســط 
ــس  ــي ويعك ــذكاء االصطناع ــززة بال المع
انســجامًا خاصــًا بين االســتدامة والتقنيات 
 ”LEED“ ــر ــًا لمعايي ــي وفق ــه ُبن ــا أن كم
ــاس  ــي لقي ــام دول ــو نظ ــة »وه البالتيني
تصميــم وإنشــاء وتشــغيل مبــاٍن مراعيــة 
للبيئــة وعاليــة األداء« وبما يحقــق الحياد 

الكربونــي.
علــى صعيــد آخــر فــإن المبنــى ُيعتبــر 
أحــد آخر المباني التــي أبدعتها المصممة 
العالمية زها حديد والتي اســتوحت فكرة 
التصميــم مــن الكثبــان الرمليــة التــي هــي 
جــزء أصيــل مــن طبيعــة دولــة اإلمــارات 
منطقــة  وباألخــص  المتحــدة  العربيــة 
الصجعــة فــي إمــارة الشــارقة والتــي يقع 

بهــا المقــر الجديــد.
ويعكــس المبنــى الجديد التطــور الكبير 
الذي شــهدته مجموعة بيئة كما أنه عالمة 
فارقة في مســيرتها منذ انطالقتها كشــركة 
إدارة نفايــات بإمــارة الشــارقة إلــى أن 
تطــورت لتصبــح مجموعــة دوليــة قابضــة 
متعددة األعمال والقطاعات تسعى لتحقيق 

هدف مســتقبل مســتدام للجميع. وام

ــور  ــيخ الدكت ــد صاحــب الســمو الش أك
ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس 
األعلــى حاكــم الشــارقة، على الــدور الكبير 
والمهم لهيئة الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيون 
ــن  ــة ضم ــا المتنوع ــا وإذاعاته ــر قنواته عب
مشــروع الشــارقة الثقافــي الحضــاري الذي 
يشــمل كافــة عناصــر المجتمــع فــي بنائــه 
والمحافظــة علــى هويتــه وتعزيــز ترابطــه.

جــاء ذلــك فــي كلمة ســموه التــي ألقاها 
ــة  ــث لهيئ ــن الثال ــى اإلعالميي ــالل ملتق خ
الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيــون، بحضــور 
ســمو الشــيخ ســلطان بن أحمد بن ســلطان 
القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، رئيــس 
مجلــس الشــارقة لإلعــالم، وذلــك فــي دارة 

الدكتــور ســلطان القاســمي.
وأشــاد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
بجهــود العامليــن فــي هيئــة الشــارقة 
لإلذاعــة والتلفزيــون بكافــة اختصاصاتهــم، 
والتــي أســهمت فــي نقــل ومتابعــة العديد 
ــة فــي الشــارقة  مــن المشــروعات التنموي
وعكــس أنشــطتها وفعالياتها للمشــاهدين، 
باإلضافــة إلــى البرامــج المعرفيــة والثقافية 

واالجتماعيــة.
وتنــاول ســموه خــالل اللقاء، عــددًا من 
النقــاط الرئيســة لدعــم مســيرة وأدوار 
والتلفزيــون،  لإلذاعــة  الشــارقة  هيئــة 
وخصوصية المواد التي تقدمها للمستمعين 
والمشــاهدين، وذلــك عطفــًا علــى الخطط 
التــي تعمــل عليها الشــارقة ضمن جهودها 
فــي تنميــة األســرة والمجتمــع والحــرص 
 على هويتــه ولغته ودينه وتراثه وتاريخه.

واســتعرض صاحب الســمو حاكم الشــارقة 
مســيرة الثقافــة والمعرفــة فــي اإلمــارة، 
متنــاواًل جهــود ســموه فــي ترســيخ العلــم 
منــذ أكثــر من 5٠ عامًا وال يــزال على ذلك 
دون كلــٍل أو ملــل، مؤكــدًا علــى ضــرورة 
تقديــم المحتــوى الهــادف والصحيــح بمــا 
يســهم فــي تحصيــن المجتمــع مــن األفكار 

أو الظواهــر الدخيلــة.
كمــا تناول ســموه تاريخ هيئة الشــارقة 
لإلذاعة والتلفزيون منذ تأسيسها، ومتابعته 
لكل ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات، 
ومــا ظلــت تعمــل عليه مــن مهنيــٍة عالية، 
وبرامج تعكس وتسّلط الضوء على البرامج 
الثقافيــة والمجتمعيــة واألســرية العديــدة 
التي تقدمها كافة المؤسســات في اإلمارة.

ولفــت ســموه إلــى أهميــة حــرص 

اإلعالمــي علــى العلــم والثقافــة والمتابعــة 
والتواصــل والبحــث عــن مصــادر المعرفــة 
ألن  وذلــك  مــكان،  كل  فــي  والكتــب 
ــن  ــن م ــل بي ــة الوص ــو حلق ــي ه اإلعالم
يقــدم الفكــرة والمتلقــي، مشــيرًا ســموه 
إلــى أهميــة مراعــاة اســتيعاب المتابعيــن 
للمــادة المقدمــة عبــر االهتمــام باإلعــداد 
ــاعدة،  ــة المس ــات الحديث ــد، والتقني الجي
والتطويــر المســتمر عبــر التخصــص، ممــا 
يســهم فــي تقديــم مــواٍد تصّب فــي صالح 

ــال. المجتمــع ومســتقبل األجي
وقــدم ســموه خــالل اللقــاء عــددًا مــن 
النصائــح والتوجيهــات للعامليــن في الهيئة 
بالحرص على مواصلة تجويد األداء واللغة 
العربيــة والقــراءة المســتمرة عبــر البحــث 
والمعرفــة فــي مختلــف المجــاالت كــون 
اإلعالمي يشغل وظيفة هامة على مستوى 
البنــاء المجتمعــي، ويخاطــب كافــة أفــراد 
ــي يقــوم  األســرة، ممــا يجعــل األدوار الت

ــروع  ــع مش ــل م ــة تتكام ــا أدواٌر هام به
ــارقة الثقافي. الش

حضــر اللقــاء محمد حســن خلــف مدير 
عــام هيئــة الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيــون، 
وراشــد عبداهلل العوبد مدير هيئة الشــارقة 
لإلذاعــة والتلفزيــون، وحســن يعقــوب 
ــس الشــارقة  ــام مجل ــن ع المنصــوري أمي
لإلعــالم، ومديــرو القنــوات واإلذاعــات 
واإلدارات وعــدد من المقدمين والمعدين 

للبرامــج واألخبــار.
علــى صعيــد آخر وجــه صاحب الســمو 
الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة دائرة 
الثقافــة بتنظيــم ملتقيــات شــعرية دوريــة 

ــارة إفريقيا. في ق
وقال ســعادة عبداهلل بن محمد العويس 
رئيــس دائــرة الثقافــة إن مبــادرة صاحــب 

الســمو حاكم الشــارقة الجديدة في تنظيم 
ملتقيــات شــعرية دوريــة فــي افريقيا تأتي 
فــي إطار حــرص ســموه على رعايــة اللغة 
ــذه  ــتكمل ه ــث تس ــا حي ــة وآدابه العربي
المبــادرة األنشــطة الملتقيــات األدبيــة 
التــي تنظمهــا دائــرة الثقافــة فــي الوطــن 
العربــي فبعــد ملتقــى الشــارقة للشــعراء 
ــعر  ــوت الش ــاء بي ــادرة إنش ــباب ومب الش
ــارقة  ــى الش ــي وملتق ــن العرب ــي الوط ف
للســرد وجائــزة الشــارقة لالبــداع العربــي 
وملتقــى الشــارقة للتكريــم الثقافي ســتبدأ 
الدائــرة بتنفيــذ المرحلــة األولــى من هذه 
المبــادرة التــي ستشــمل تنظيــم ملتقيــات 
شــعرية في الســنغال وغينيا وساحل العاج 
ومالــي ونيجيريا وتشــاد وجنوب الســودان 
وذلــك بدءًا من يونيــو المقبل وفق جدول 
ــا  ــام ٢٠٢٢ كم ــالل ع ــطة خ ــي لأنش زمن
ســيتم طباعــة الدواوين الشــعرية لشــعراء 
هــذه الــدول تشــجيعًا لهــم وللتحفيــز إلى 

مزيــد مــن العطــاء الشــعري.
وأضاف أن مبادرة صاحب الســمو حاكم 
الشــارقة تشكل تجســيراً للعالقات الثقافية 
مــع المبدعيــن فــي كافــة الدول وهــذا نهج 
اتخذته الشارقة منذ بداية النشاط الثقافي، 
كمــا شــكل اختيار الشــارقة عاصمــة للثقافة 
العربية عام ١998 وعاصمة للثقافة اإلسالمية 
عــام ٢٠١5 وعاصمــة عالميــة للكتــاب عــام 
٢٠١9 محطــات دعم راســخة وأساســية في 
ســياق نهــج حــوار الثقافــات والحضــارات 
يتمثــل ذلــك فــي إســتضافة مبدعيــن مــن 
معظــم دول العالــم ســاهموا بفعاليــة فــي 
األنشــطة الكبــرى التــي تشــهدها الشــارقة 

بمجــاالت وحقول الثقافــة المتعددة.
وأوضح العويس أن الملتقيات الشــعرية 
ــًا للغــة  ــا تشــكل دعمــًا حقيقي فــي أفريقي
العربيــة حيــث تســتضيف جامعة الشــارقة 
و الجامعة القاســمية مئــات الطلبة األفارقة 
الذين تمكنوا من إكتساب المهارات اللغوية 
العربيــة أثناء حضورهــم الفعاليات الثقافية 
التــي تنظمهــا الدائــرة والتــي عــززت مــن 
المخــزون اللغــوي لديهــم كمــا أن بيــوت 
الشــعر فــي البلــدان العربيــة التــي ترعــى 
وتدعم أنشطتها الدائرة بتوجيه من صاحب 
السمو حاكم الشارقة شكلت منصة للشعراء 
األفارقــة خالل الســنوات الماضية من خالل 
ــات  مشــاركتهم فــي األمســيات والمهرجان

الشــعرية التــي نظمتهــا تلك البيــوت. وام

راشد النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة هناء القاسمي

جواهر القاسمي: نغرس ِقيم االستدامة البيئية 
اليوم لنرى ثمارها في أجيال المستقبل

وجه بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في إفريقيا
سلطان القاسمي يشهد ملتقى اإلعالميين الثالث 

لهيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون

راشد النعيمي خالل تقديم واجب العزاء 

سلطان القاسمي يشهد الملتقى بحضور سلطان بن أحمد القاسمي 

سموه يشيد بجهود 
العاملين في الهيئة التي 
أسهمت بنقل ومتابعة 
العديد من المشروعات 
التنموية في الشارقة

ــى  ــي عل ــة دب ــت ورشــة حكوم حصل
شهادة “ISO ٢7٠٠١” التي تمثل المعيار 
الدولــي المعتمــد لتحديــد وضــع نظــام 
إدارة أمــن المعلومــات ومــدى تطبيقــه 

والحفــاظ عليــه وتحســينه باســتمرار.
ــى هــذه  ــي حصــول الورشــة عل ويأت
ــة  ــار مســاعيها الدائم ــي إط الشــهادة ف
وتعزيــز  خدماتهــا  بجــودة  لالرتقــاء 

مســتويات أمــن المعلومــات لديهــا.
وأكــد عبــداهلل راشــد المهيــري مديــر 
مكتــب االســتراتيجية والتميز المؤسســي 
أن حصول الورشــة على الشهادة يعكس 
مــدى التزامهــا بتوفيــر أعلــى مســتويات 
الخدمــة للعمــالء وضمان الســرية التامة 
للبيانات وخصوصيتها. وأوضح الرئيســي 

أن ورشــة حكومــة دبــي تحــرص دومــًا 
ــر  ــول المبتكــرة لتطوي ــي الحل ــى تبن عل
عملياتها التشــغيلية وتحســين مســتويات 

الخدمــات التــي تقدمهــا لمتعامليهــا.
اإلنجــاز  بهــذا  »فخــورون  وقــال: 
الــذي يشــكل دافعــًا للمضــي قدمــًا فــي 
ــاء  ــا التشــغيلية واالرتق تحســين عملياتن
بمســتويات الخدمة المقدمة للمتعاملين 
ــازات  ــة لإلنج ــة نوعي ــل إضاف ــا يمث كم
التــي حققتهــا الورشــة لترســيخ مكانتهــا 
باعتبارهــا المــزود الرائــد لخدمات دعم 
حكومــة  مركبــات  أســطول  وإصــالح 
مــن  متكاملــة  منظومــة  عبــر  دبــي 
الحلــول وباالســتعانة بأحــدث ابتــكارات 

التكنولوجيــا«.

ــن  ــام إدارة أم ــر نظ ــت معايي وُطبق
 ”٢7٠٠١  ISO“ لشــهادة  المعلومــات 
ــة فــي  ــع الوحــدات التنظيمي علــى جمي
المؤسســة وتضمن هــذه المعايير اختيار 
ــة  ــبة والكفيل ــة المناس ــط األمني الضواب
بحمايــة أصــول البيانــات وترســيخ ثقــة 

ــة.  ــع األطــراف المعني جمي
كمــا تشــكل هــذه المعاييــر ُأُطــر 
عمــل إلدارة أمــن المعلومــات واالرتقاء 
وموثوقيــة  وأمــن  ســرية  بمســتويات 
ــل مــن  ــة للتقلي نظــم المعلومــات إضاف
احتمالية الوصول إلى البيانات الحساســة 
والســرية بشــكل غيــر قانونــي أو بــدون 
وتقليــل  المعلومــات  واســترداد  إذن 

ــة. وام ــات األمني الخروق

ورشة حكومة دبي تحصل على »ISO 27001« لنظام إدارة أمن المعلومات
صنفت جمعية تحسين االستدامة في التعليم 
بالواليات  العالي »AASHE« في فلوريدا 
المتحدة األمريكية، جامعة الشارقة ضمن 
الفئة الذهبية في نظام تتبع االستدامة والتقييم 
والتصنيف »STARS«، وهو تصنيف عالمي 
يعمل على قياس أداء االستدامة لدى الجامعات 
بطريقة تعددية وشاملة وكيفية ترجمة هذه 
الرؤية إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى 

الحرم الجامعي.
إلى  يضاف  الذي  الجديد  اإلنجاز  وبهذا 
سجل إنجازات جامعة الشارقة العامر.. تصبح 
جامعة الشارقة األولى في الوطن العربي التي 
تحصل على التصنيف الذهبي إلنجازاتها في 

مجال االستدامة.
وكانت جمعية تحسين االستدامة في التعليم 
العالي »AASHE« صنفت الجامعات المتقدمة 
لهذا التصنيف وعددها ١٠85 جامعة على 
مستوى جامعات العالم يمثلون ٤٠ دولة، 
وتم منح الفئة الذهبية إلى 8٢ جامعة عالمية 
فقط ومنها جامعة الشارقة، وتعمل الجمعية 

على تقييم الجامعات حسب إنجازاتها في 
االستدامة في خمسة مجاالت هي: المجال 
وإدارة  المجتمعية،  والشراكة  األكاديمي، 
الموارد، والتخطيط واإلدارة، واالبتكار والقيادة.

وأكد األستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي 
الجامعة عملت  الشارقة، أن  مدير جامعة 
على االهتمام بمجاالت التنمية المستدامة 
وااللتزام بمعايير البيئة النظيفة، ودعم مشاريع 
االستدامة فيها لمعالجة التحديات البيئية، 
وتوجيهات  لرؤية  تلبيتها  إطار  في  وذلك 
بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة، وتواصل 
هذا االهتمام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 
سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب 
حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة التي تهدف 
إلى أن تصبح جامعة الشارقة مرجعًا إقليميًا 
وعالميًا للتميز في االستدامة ونشر الوعي 
بين أفراد وشرائح المجتمع بأهمية مفهوم 
 االستدامة ومكوناتها في مختلف المجاالت.

من جانبه، عبر األستاذ الدكتور عماد السيوف 
مدير مكتب االستدامة بجامعة الشارقة، عن 
إعداد ملف  لجميع من ساهم في  شكره 
جامعة الشارقة للمشاركة في هذا التصنيف 
تحت إشراف وتوجيه األستاذ الدكتور معمر 
بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث 
العلمي والدراسات العليا، وأكد بأن إنشاء 
مكتب االستدامة في جامعة الشارقة منذ 
تعزيز  الكبير في  األثر  له  كان  عام ٢٠١7 
ثقافة  وتعزيز  االستدامة  بقضايا  الوعي 
االستدامة بين الطلبة والموظفين وأعضاء 
هيئة التدريس وكذلك المجتمع المحلي من 
البيئية  خالل تنفيذ العديد من المبادرات 
وتنظيم الحمالت والبرامج التوعوية المختلفة 
داخل الحرم الجامعي وخارجه، إلى جانب 
إنشاء دوائر االستدامة التابعة لهذا المكتب 
الجامعة  تميز  في  الفعال  دورها  وتعزيز 
االستدامة سعيًا ألن  في مختلف مجاالت 
تكون انموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال 

االستدامة واالبتكار. وام

األولى في الوطن العربي.. جامعة الشارقة تحصل على التصنيف الذهبي إلنجازاتها في مجال االستدامة
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نجح فريق جراحة األنف واألذن والحنجرة 
في مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة 
اإلمارات للخدمات الصحية في إجراء أول عملية 
جراحية نادرة ومعقدة الستئصال ورم من قاع 
الجمجمة لمريض أربعيني بعد أن تسبب الورم 
في فقدان سمع كامل في األذن اليسرى وشلل 

كامل لعصب الوجه السابع في الجهة ذاتها.
جاء تحقيق هذا اإلنجاز بالتعاون مع الدكتور 
حسن دياب رئيس قسم األذن في المركز الوطني 
للبحوث الطبية ألمراض األذن في موسكو ضمن 
برنامج األطباء الزائرين الذي اعتمدته المؤسسة 
بهدف تعزيز تبادل الخبرات مع أطباء في العديد 

من التخصصات.
وتمكن الفريق الجراحي من إزالة الورم بشكل 
كامل دون التضحية بالعصب الوجهي أو الشرايين 
الدماغية حيث أظهر المريض مؤشرات إيجابية 
ومبشرة في مرحلة ما بعد العملية الجراحية 
ويخضع حالياً لعالج تأهيل العصب الوجهي الذي 

يستمر حتى إتمام مرحلة التعافي.
وأكد الدكتور عصام حوير الزرعوني مدير إدارة 
المستشفيات في مؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحية حرص المؤسسة على توفير آخر ما 
توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجاالت 
والتخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تعزيز 
منشآتها الصحية في الدولة بالخدمات الطبية 
الذكية وبالكوادر الطبية والتمريضية التي تتمتع 
بقدرات وكفاءات متميزة وذلك انطالقاً من إيمانها 
بأهمية رفد القطاع الصحي بأطباء وممرضين 
ومتميزة. كبيرة  خبرات  يمتلكون   مؤهلين 

وقال إن تحقيق المنجزات الطبية في المؤسسة 
يأتي ترجمة لجهودها واستراتيجياتها الهادفة 

إلى بناء وتمكين العناصر البشرية األمر الذي 
يفسر توالي المنجزات على صعيد العمليات 
التقنيات  بأحدث  تتم  التي  النادرة  الجراحية 
التكنولوجية واألجهزة الطبية التي تعتمد على 
الذكاء االصطناعي وكفاءة األطباء ما يعزز من 
ريادة ومكانة قطاع الرعاية الصحية اإلماراتية 

على خارطة الصحة العالمية.
من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان الحواي 
رئيسة قسم األنف واألذن والحنجرة بمستشفى 
القاسمي أن تشريح الورم جراحياً كشف عن 
وصوله إلى قاع الجمجمة وتسببه في تآكل عظامها 
المبطنة باألغشية السحائية للدماغ إلى جانب 
وصوله إلى الشريان السباتي الداخلي بالدماغ 
ومغلف العصب الوجهي بشكل كامل  مشيرة 
إلى أن دعم مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
الالمحدود للمستشفى يمكنه من استقبال حاالت 
مشابهة في المستقبل، خاصة من خالل برامجها 

المتخصصة في إعداد الكوادر الطبية ذات الكفاءة 
العالية واستقدام الخبرات النادرة واالحترافية 

لخدمة مرضاها.
ويعد برنامج األطباء الزائرين أحد أبرز البرامج 
الهادفة إلى االرتقاء بالخدمات الصحية ورفع كفاءة 
الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الطبية 
واالطالع على أحدث الممارسات العالمية المتبعة 
فيما يتعلق بالعناية بالمرضى باإلضافة إلى استخدام 
أحدث االبتكارات والتقنيات الحديثة واألدلة 
العالجية الداعمة للممارسات الطبية العالمية.

يذكر أن جميع مستشفيات مؤسسة اإلمارات 
للخدمات الصحية حاصلة على االعتمادات وشهادات 
»اآليزو« الدولية باإلضافة إلى أنها باتت وجهة 
أولى إلجراء العمليات الجراحية المعقدة نظرًا 
للنجاحات واإلنجازات المتوالية التي تحققها في 
هذا الجانب فضاًل عن جودة األجهزة والخدمات 

الصحية التي توفرها للمتعاملين. وام

الدورة  فعاليات  أمس  دبي  في  اختتمت 
الثانية من ملتقى تخصصات المسالك البولية 
الذي نظمته جمعية اإلمارات لجراحة المسالك 
المسالك  لجراحة  العربية  والمدرسة  البولية 
البولية وشركة »اندكس« لتنظيم المؤتمرات 

والمعارض العضو في »اندكس القابضة«.
شارك في الملتقى - الذي أقيم تحت شعار 
»مرحلة ما بعد العالج، تشجيع اإلبداع واالبتكار 
في التكنولوجيا العالجية«.. نخبة من الخبراء 
والعالميين وجمع من األطباء المختصين من 

المنطقة وخارجها.
في  العالمي  الحدث  هذا  أهمية  وتكمن 
المكانة  تؤكد  والتي  ناقشها  التي  المواضيع 
العالمية الرائدة لدولة اإلمارات في المجاالت 
الصحية  والخدمات  الحياة  بجودة  المعنية 
الرعاية  المتقدمة في  التكنولوجيا  وتوظيف 
القطاع  الطبية بكافة مجاالتها حيث يواصل 
الصحي في الدولة المضي في التطور وخدمة 
المرضى من خالل توفير أفضل سبل الرعاية 

الطبية المتكاملة.
وتضمنت أجندة الملتقى عددًا من الجلسات 
الطبية والبث المباشر للعمليات الجراحية تطرق 
المشاركون فيها إلى مواضيع مختلفة تغطي 
في  والتخصصية  الدقيقة  التخصصات  جميع 
المرتبطة  واألمراض  البولية  المسالك  مجال 
بالجهاز البولي وأحدث التقنيات في وسائل 

التشخيص والعالج.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من ٤5٠ متخصصًا 
في الرعاية الصحية من ٢٠ دولة حول العالم 
وأكثر من 8٠ متحدثا قدموا ٣ ورش عمل و١٠ 

محاضرات علمية متخصصة باإلضافة إلى عرض 
١5 ملصق علمي احترافي.

وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس 
المسالك  اإلمارات ألمراض وجراحة  جمعية 
البولية إن ملتقى تخصصات المسالك البولية 
يهدف إلى تثقيف المصابين بأمراض المسالك 
البولية حول أهمية وفوائد العالج ومناقشة أخر 
سبل العالج التي توصل إليها الطب الحديث 
في هذا القطاع باإلضافة إلى تسليط الضوء 
على آفاق التطورات المستقبلية لدولة اإلمارات 
في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية 
والطبية لتلبية الحاجة المتسارعة للرعاية الصحية 
استجابة لحركة النمو المتواصلة في الدولة.

من جانبه قال الدكتور ياسر فرحات رئيس 
البولية:  المسالك  لطب  العربية  المدرسة 
»نعمل على سد ثغرات التوعية بتخصصات 
المسالك البولية واستكشاف التحديات التي 

أفضل خدمات  عليها  لتوفير  التغلب  يجب 
الوقاية والتشخيص والعالج وبناء الشراكات 
المؤسسات  مختلف  بين  التعاون  وجسور 
الصحية حيث يتعين علينا كمتخصصين في 
الرعاية الصحية توعية المرضى بسبل العالج 
الجديدة ورفع الوعي بين الجماهير وتوثيق 

العالقات«.
وأوضح الدكتور أحمد حمادي األمين العام 
في المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية 
أن الملتقى استعرض أهم وآخر المستجدات 
الطبية في تخصصات  والبحوث  والعالجات 
العلماء  حرص  يعكس  ما  البولية  المسالك 
واألطباء على حشد الجهود وتوحيد الرؤى 
تجاه التحديات الطبية المعاصرة والمستجدات 
العالمية المرتبطة بأمراض المسالك البولية 
وجميع األمراض والمشكالت الصحية المتصلة 

بها.وام

مستشفى القاسمي يجري جراحة نادرة ومعقدة الستئصال ورم من جمجمة أربعيني

ملتقى تخصصات المسالك البولية يختتم فعاليات دورته الثانية بدبي

أدانــت المحكمة الجزائية في أبوظبي، 
ــوال  ــم غســل األم ــر جرائ المختصــة بنظ
والتهــرب الضريبــي، جماعــة إجراميــة 
منظمــة مكونــة مــن 79 شــخصًا مــن 
جنســيات متعــددة، تخصصت في ارتكاب 
جرائــم االحتيال عبر الشــبكة المعلوماتية 
باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني 
ــن،  ــي الصي ــة ف ــهم بالبورص ــداول أس لت
وإيهــام المتعامليــن لالســتثمار فــي شــراء 
تلك األســهم علــى خــالف الحقيقة بغرض 
االســتيالء علــى مبالــغ ماليــة، إضافــة إلــى 
ــوال بقصــد  ــل األم ــة غس ــكاب جريم ارت

إخفــاء مصــدر تلــك المبالــغ المتحصلــة.
ــًا علــى 66  وقضــت المحكمــة حضوري
متهمــًا وغيابيًا علــى ١٣ متهمًا في التنظيم 
ــن  ــًا م ــذي ضــم 7٢ متهم ــي، وال اإلجرام
جنســيات متعــددة، وذلــك بمعاقبتهــم 
بالسجن لمدد تراوحت بين ٣ سنوات و١5 
ســنة مــع اإلبعاد عــن الدولة عقــب تنفيذ 
العقوبــة، والغرامة التــي تتراوح من ٢٠٠ 
ألــف إلــى ١٠ مالييــن درهــم لــكل متهم، 
ــة األمــوال المضبوطــة  مــع مصــادرة كاف
بحــوزة المتهمين، وكــذا مصادرة األموال 
الســائلة الموجــودة بحســابات كل منهــم 

والعقارات والســيارات والحواسيب اآللية 
والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات.

فــي  الدعــوى،  تفاصيــل  وتتلخــص 
اشــتراك المتهميــن مــع آخــر مجهــول 
بطريــق االتفــاق علــى التحايــل علــى 
العنوان البروتوكولي للشــبكة المعلوماتية 
ألحــد المواقع اإللكترونية الخاصة بتداول 
األســهم بالبورصــة فــي الصين، باســتخدام 
عنــوان وهمــي عائد للغيــر بقصد ارتكاب 

ــم  ــي عليه ــى المجن ــال عل ــة االحتي جريم
مــن المتعامليــن عبــر الموقــع اإللكتروني 
لالســتثمار فــي شــراء األســهم على خالف 
الحقيقــة، وذلك باســتخدام إحدى وســائل 
تقنية المعلومات، وبالتالي االســتيالء على 
ــكاب  ــب ارت ــى جان ــة، إل ــغ المالي المبال
ــه  جريمــة غســل األمــوال إلخفــاء وتموي
حقيقة ومصدر تلك المتحصالت بأســاليب 

غيــر مشــروعة. وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصالت بدبي بدء 
تنفيذ عناصر التنقل المرن في منطقتي البرشاء 
١ و٢ في الربع الثالث من العام الجاري واالنتهاء 
من المشروع في الربع الثالث من العام المقبل .

كما أعلنت الهيئة دراسة وتصميم التنقل المرن 
في 8 مناطق هي الراس والبطين والضغايا وعيال 
ناصر والسوق الكبير وهور العنز وأبوهيل والسبخة 
ليرتفع عدد المناطق التي يجري فيها تطبيق 
التنقل المرن إلى ٢9 منطقة في نهاية عام ٢٠٢6.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس 
مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت 
إن التوسع في مشروع توفير عناصر التنقل المرن 
يأتي تتويجاً للنتائج المتميزة التي أظهرتها المرحلة 
األولى من المشروع الذي ُنفذ في مناطق القصيص 
األولى والمنخول والكرامة حيث ارتفع عدد رحالت 
الدراجات الهوائية في منطقة القصيص األولى من 
١١7٣ رحلة في عام ٢٠٢٠ إلى ٢٣٤6 رحلة في 
عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة ١٠٠% فيما ارتفع عدد 
الرحالت في منطقة الكرامة بنسبة ٢٣% وفي 
منطقة المنخول بنسبة ١٢% خالل الفترة نفسها 
وبلغت نسبة رضا المشاة في المناطق الثالث 
عن مستوى التطوير في البنية التحتية وتوفير 
عناصر السالمة والتنقل المرن 88% فيما بلغت 
نسبة رضا مستخدمي الدراجات الهوائية %87.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة نفذت عددا من 
عناصر التنقل المرن لتحسين البنية التحتية في 
المناطق الثالث أهمها أكثر من ٣٠٠ مناطق عبور 
مشاة مرتفعة وقرابة ٣٣ كيلومتراً من مسارات 
الدراجات الهوائية المشتركة في بعض المناطق 
وحددت قرابة 5٢ كم من مسارات الطرق التي 
تشترك فيها وسائل التنقل المرن )دون محرك( 
إرشادية  لوحة  وأضافت ٢٠٠٠  المركبات  مع 
وتحذيرية عالوة على تعديل 77 ألف متر مربع 
من األرصفة وتنفيذ ٢١ منطقة استراحة وسبع 
مناطق ومسارات مظللة وتوفير متطلبات أصحاب 
الهمم ..مؤكداً أن المشروع ساهم في ارتفاع 
مجمل عدد رحالت الدراجات الهوائية في إمارة 
دبي خالل عام ٢٠٢١ إلى ٣6 مليون رحلة مقارنة 

بنحو ٢٠ مليون رحلة في عام ٢٠٢٠.
وأوضح ان خطة التنقل المرن تهدف إلى تطوير 
بنية تحتية صديقة للجميع ومتكاملة من خالل 
تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق 
الجذب ومحطات النقل الجماعي باستخدام وسائل 
التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية 
و)السكوتر الكهربائي( وتطوير متطلبات الميل 
األول واألخير من خالل توفير مجموعة عناصر 
مسارات  مثل  المواصالت  تكامل  ومتطلبات 
الدراجات الهوائية ومعابر واستراحات المشاة 
والمناطق والمسارات المظللة والزراعة التجميلية 
ومواقف المركبات ومواقع صعود ونزول الركاب 

ومواقف الدراجات الهوائية.
تجدر اإلشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصالت 
أجرت دراسة شاملة لبناء خطة هيكلية للتنقل دون 

مركبات في إمارة دبي ركزت على توفير البنية 
التحتية المناسبة للرحالت الطويلة والمتوسطة 
نسبيا لضمان تنقل آمن وسهل للجميع ووضع 
استراتيجية التوسع في استخدام وسائل تنقل 
غير تقليدية )دون محركات(، وتهدف الدراسة 
إلى إنشاء بنية تحتية صديقة للسكان وتوفير 
بيئة مؤهلة ألصحاب الهمم ضمن حرم الطريق 
وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة من خالل 
تسهيل إمكانية التنقل بين المشاريع التطويرية 
ومناطق الجذب وتطوير معايير ومتطلبات الميل 
األول والميل األخير وزيادة نسبة استخدام وسائل 
النقل غير التقليدية )دون محركات( مثل المشي 
وركوب الدراجات وتطوير دليل متطلبات ومعايير 
تكامل المواصالت وتطبيقها على جميع مشاريع 

هيئة الطرق والمواصالت.
ويشتمل مشروع التنقل المرن على تطوير 
عناصر تكامل المواصالت وهي متطلبات أصحاب 
الهمم ومناطق عبور المشاة المرتفعة ووسائل 

الدراجات  مسارات  وتحديد  السرعة  تهدئة 
الهوائية بمختلف انواعها ومواقف الدراجات 
الهوائية إضافة إلى تركيب اللوحات اإلرشادية 
األرصفة  وتعديالت  التحذيرية  والعالمات 
المركبات  بين  المشتركة  الطرق  ومسارات 
ووسائل النقل غير التقليدية وتنفيذ مناطق 
االستراحة التي تشمل على مسطحات خضراء 
وأماكن للجلوس وكذلك تنفيذ مناطق وممرات 
مظللة تشجع السكان على التنقل المرن باإلضافة 
الى توفير مواقف للمركبات ومواقع لصعود 

ونزول الركاب.
ويستند اختيار المناطق التي ينفذ فيها مشروع 
التنقل المرن إلى عدد من األولويات منها توفر 
وسائل النقل الجماعي ووجود نسبة عالية من 
مستخدميها إلى جانب الكثافة السكانية في تلك 
المناطق ونوعية استعماالت األراضي: )سكنية 
تجارية سكنية/ تجارية( والوضع القائم للبنية 
التحتية للمشاة والدراجات في المنطقة. وام

أحكام بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة وغرامات تصل لـ10 ماليين درهم
إدانة 79 متهمًا بارتكاب جرائم االحتيال وغسل األموال باستخدام 

عناوين وهمية لموقع إلكتروني للتداول باألسهم

»طرق دبي« ُتنفذ مشروع التنقل المرن في منطقتي 
البرشاء 1 و2 وعدد المناطق يرتفع لـ29 في 2026

مطر الطاير: المشروع 
يعزز ترابط مكونات 

المدينة ويشجع 
السكان على استخدام 
وسائل النقل الجماعي 

ارتفاع عدد رحالت الدراجات الهوائية بدبي إلى 36 
مليون رحلة في 2021 مقارنة بـ20 مليون في 2020

تسجيل 356 حالة شفاء وال وفيات خالل 24 ساعة
232385 فحصًا جديدًا لـ»كورونا« في الدولة تكشف عن 364 إصابة 

الصحــة  وزارة  خطــة  مــع    تماشــيًا 
وزيــادة  لتوســيع  المجتمــع  ووقايــة 
ــة بهــدف  ــي الدول نطــاق الفحوصــات ف
الحــاالت  وحصــر  المبكــر  االكتشــاف 
المصابــة بفيــروس »كورونــا« المســتجد 
»كوفيــد١9«، والمخالطيــن لها وعزلهم.. 
أعلنت الوزارة عن إجراء ٢٣٢.٣85 فحصًا 
جديدًا خالل الساعات الـ٢٤ الماضية على 
فئــات مختلفــة فــي المجتمــع باســتخدام 
أفضــل وأحــدث تقنيــات الفحــص الطبي.

ــي  ــراءات التقص ــف إج ــهم تكثي   وأس
ــاق  ــيع نط ــة وتوس ــي الدول والفحــص ف
ــة فــي  ــى مســتوى الدول الفحوصــات عل
الكشــف عــن ٣6٤ حالــة إصابــة جديــدة 
مــن  المســتجد  »كورونــا«  بفيــروس 
جنســيات مختلفــة، وجميعهــا حــاالت 
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، 
وبذلــك يبلغ مجمــوع الحاالت المســجلة 

ــة. 9٠٤.8٣٠ حال
ووقايــة  الصحــة  وزارة  دوأعلنــت 
المجتمــع عــدم تســجيل أي حالــة وفــاة 
فــي األربــع والعشــرين ســاعة الماضيــة، 
وبذلــك يبلــغ عــدد الوفيــات فــي الدولــة 

ــة. ٢.٣٠٢ حال
  كمــا أعلنــت الــوزارة عن شــفاء ٣56 

حالــة جديــدة لمصابيــن بالفيــروس، 
ــرض  ــراض الم ــن أع ــام م ــا الت وتعافيه
ــة الالزمــة  ــة الصحي بعــد تلقيهــا الرعاي

منــذ دخولها المستشــفى، وبذلك يكون 
 888.58٤ الشــفاء  حــاالت  مجمــوع 

ــة. وام حال

جانب من فعاليات الملتقى

أوصــى االجتمــاع الخامــس للجنــة العليــا 
لخدمــات أصحاب الهمم الذي عقد عبر تقنية 
االتصــال المرئــي وترأســته معالــي حصة بنت 
عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بضرورة 
وجــود اســتراتيجية متكاملــة لتمكين أصحاب 
الهمــم في مختلف المجاالت ووضع »مؤشــر 
وطنــي« لضمان تنفيذ المبــادرات الواردة في 
االســتراتيجية وتعميمــه علــى الجهــات ذات 
العالقة إلى جانب إطار حوكمة لمتابعة تنفيذ 
االســتراتيجية بمــا يضمــن االلتــزام بتوصيــات 

المجلس االستشــاري ألصحاب الهمم.
واســتعرض االجتماع متابعة إنجاز سياســة 
النفــاذ اإللكترونــي ألصحــاب الهمــم بالتعاون 
بيــن وزارة تنميــة المجتمــع وهيئــة تنظيــم 
االتصــاالت والحكومــة الرقميــة إضافــة إلــى 
متابعــة إعــداد سياســة للتعليم الدامج شــاملة 
التعليــم العــام والخاص والعالــي بالتعاون مع 

وزارة تنميــة المجتمع.
وناقشت معالي حصة بنت عيسى بوحميد 
ــا ألصحــاب الهمــم  ــة العلي مــع أعضــاء اللجن

وممثلي الوزارات واإلدارات والهيئات المعنية 
بتقديم خدمات ألصحاب الهمم.. مقترح إدراج 

لغــة اإلشــارة ضمن مناهج التعليــم العام.
واســتعرض االجتمــاع مــا تم إنجازه بشــأن 
ترخيــص مزاولة مهنــة مترجمي لغة اإلشــارة 

مــع وزارة العدل.
ــة  ــح سياس ــى مالم ــا إل ــت معاليه وتعّرف
النفــاذ اإللكترونــي ومســتوى اإلنجــاز وخطــة 
التنفيذ ومراحل إنجاز سياســة التعليم الدامج 
ومحتويات السياسة األساسية وموّجهات تعليم 
الطلبــة أصحــاب الهمــم فــي التعليــم العالي.

وأوصــى االجتمــاع بتفعيل القــرار الوزاري 
بشــأن اعتمــاد كود اإلمــارات للبيئــة المؤهلة 

والجهــة المعنيــة لمتابعة االلتــزام به.
يذكــر أن اللجنــة العليــا لخدمــات أصحاب 
الهمــم تشــكلت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 
لســنة ٢٠١9 لتمثل جميع الوزارات واإلدارات 
والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة 
فــي إطار توفيــر أفضل الخدمات بحيث تكون 
شــاملة وتغطــي جميــع احتياجــات أصحــاب 

الهمــم تحــت مظلــة وزارة تنميــة المجتمــع 
كجهــة مســؤولة للتأكــد مــن أداء الخدمــات 

علــى أكمــل وجه.
وتختــص اللجنــة العليــا لخدمــات أصحاب 
الحالــي  الواقــع  ودراســة  بتقييــم  الهمــم 
ــم  ــاب الهم ــه أصح ــي تواج ــات الت والتحدي
واقتراح التشــريعات والسياســات والمبادرات 
ومتابعــة تنفيــذ خطــط ومبــادرات السياســة 
ــن أصحــاب الهمــم واعتمــاد  ــة لتمكي الوطني
ــة  ــات المتعلق ــط واألولوي ــد والضواب القواع
باالحتياجات األساســية الالزمة لرعاية وتأهيل 
أصحاب الهمــم ودمجهم في المجتمع وإقرار 
أطــر التعاون والتنســيق بيــن الجهات المعنية 
ــر  ــة تقري ــم ومراجع ــاب الهم ــؤون أصح بش
الدولــة بخصــوص االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
األشــخاص »ذوي اإلعاقة« ومتابعة التوصيات 
الصــادرة بشــأنه. إضافــة استشــراف مســتقبل 
واحتياجــات األشــخاص مــن أصحــاب الهمــم 
وإيجــاد الحلــول االســتباقية التي تعــزز جودة 

حيــاة أصحــاب الهمــم. وام

اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم توصي بوضع استراتيجية 
و»مؤشر وطني« لضمان تنفيذ المبادرات

حصة بوحميد خالل ترؤسها االجتماع 

9301 جرعة منها ُقدمت خالل 24 ساعة
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في اإلمارات تتجاوز 24.8 مليون 

ووقايــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
ــة  ــم 9٣٠١ جرع ــن تقدي ــع ع المجتم
مــن لقاح »كوفيد١9« خالل الســاعات 
الـــ٢٤ الماضيــة، وبذلــك يبلــغ مجموع 
ــى  ــا حت ــم تقديمه ــي ت ــات الت الجرع
ــدل  ــة، ومع ــس ٢٤.85٤.١٠7 جرع أم
ــكل  ــة ل ــاح ٢5١.٣٠ جرع ــع اللق توزي

ــخص. ١٠٠ ش
يأتــي ذلك تماشــيًا مع خطة الوزارة 
لتوفيــر لقاح »كوفيد١9«، وســعيًا إلى 
الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة 
ــي  ــي ستســاعد ف ــم، والت عــن التطعي
تقليــل أعداد الحاالت والســيطرة على 

فيروس »كوفيد١9«. وام



05العدد )٣7٤7( االثنين ٢٢ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢م

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: ياسر علي برمان محمد الخزيمي/ 
االمارات، صاحب الرخصة التجارية »النورين لتنجيد المفروشات« يرغب 
بالتنازل للسيد: صرف الدين ماثيالكات فيتيل شمس الدين/ الهند، ووكيل 
خدماته السيد: ياسر علي برمان محمد الخزيمي/ اإلمارات، بنفس االسم 

التجاري والنشاط والموقع وتغيير الشكل القانوني.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء 

المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة:
١- علي عبيد علي أحمد الخديم- اإلمارات
٢- خليفة راشد خلفان الظنحاني/ االمارات

اصحاب الرخصة التجارية »عاشوق لآليسكريم والعصائر« يرغبان بالغاء 
الرخصة المذكورة، الواقعة في منطقة دبا. 

فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء 

المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: سليمان محمد راشد الذخيري الظنحاني/ 
االمارات، صاحب الرخصة التجارية »اشرف الصالح االجهزة الكهربائية« 
يرغب بالتنازل للسيد: محمد عزيم محمد اشرف/ باكستان، ووكيل خدماته 
السيد: سليمان محمد راشد الذخيري الظنحاني/ اإلمارات، بنفس االسم 

التجاري والنشاط والموقع وتغيير الشكل القانوني.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء 

المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: سعيد علي عبيد مخلوف 
لتصليح  »القوة  التجارية  الرخصة  صاحب  اإلمارات،  النقبي/ 

الدراجات النارية« يرغب بتغيير الموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة:
١- هشام صالح بصمه جي- سوريا

٢- ووكيل خدماته السيد: نوح حمدان محمد سالم الحمودي/ االمارات
يرغبون  والديكور«  لالصباغ  الملكي  »الركن  التجارية  الرخصة  اصحاب 

بتغيير الموقع. 
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء 

المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة:
١- سالم حمدان علي الزيودي الزيودي- اإلمارات
٢- احمد راشد سعيد رحمة الحنطوبي/ االمارات

٣- ورثة/ سعيد احمد ربيعة سعيد راشد رحمة/ اإلمارات
لديهم الرخصة التجارية »المحطة الوطنية لغسيل وتشحيم السيارات« يرغبون 

بالغاء الرخصة التجارية والغاء عقد الشراكة القائم بينهم. 
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه 
وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة:
١- ثاني محمد ثاني محمد المنصوري - اإلمارات

٢- سيباستيان فرجيس/ الهند
لإلنشاء  الشام  التجارية »بالد  الرخصة  اصحاب  الهند  ايساك/  ايسياك م ك  بيجو   -٣
المنصوري/  محمد  ثاني  محمد  ثاني  السيد:  يرغب  م« حيث  م  ذ   ١ فرع  والتعمير 
اإلمارات، بالتنازل عن حصته للسيدة: خديجة علي ثاني المنصوري/ اإلمارات، بنفس 

االسم التجاري والنشاط والموقع وتعديل عقد الشراكة.. 
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه وإال فإن 

البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

راشد  سعيد  عبداهلل  فيصل  السيد:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
الحمودي/ اإلمارات صاحب الرخصة التجارية »الحصن لالستشارات 

الهندسية« يرغب بتغيير الموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى 

بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: عبداهلل راشد مصبح خميس 
اليماحي/ اإلمارات صاحب الرخصة التجارية »صالون الجماهير فرع ١« 
يرغب بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد: عبداهلل علي محمد 

خميس الظنحاني/ اإلمارات، وبتغيير االسم التجاري.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى 

بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: سليم مياه الت أبو صديق/ بنغالديش، ووكيل 
خدماته السيد: عوض سعيد محمد احمد اليماحي/ اإلمارات، اصحاب الرخصة 
التجارية »الورشة المميزة لتصليح السيارات« يرغبون بالتنازل للسيد: محمد 
فرهاد الدين غالم مصطفى/ بنغالديش، ووكيل خدماته السيد: جمال سعيد علي 
احمد الحمودي/ اإلمارات، بنفس االسم التجاري والنشاط والشكل القانوني.

فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه 
وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيدة: طيف سالم محمد الناعور 
النقبي/ االمارات، صاحبة الرخصة التجارية »مطعم ركن الهند« 
ترغب بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد: سعيد علي علي خصيف 

الحنطوبي/ اإلمارات، بنفس االسم التجاري والنشاط والموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى 

بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: محمد عبيد علي محمد 
الظنحاني/ اإلمارات، صاحب الرخص التجارية »نور دبا للصيانه 
العامة« يرغب بالغاء الرخصة المذكورة، الواقعة في منطقة دبا.

فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

عبداهلل  علي  غريب  خالد  السيد:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
اليماحي/ اإلمارات، صاحب الرخصة التجارية »األنوار العمال الكهرباء 

والسيراميك واألصباغ« يرغب بتغيير االسم التجاري والنشاط.
البلدية خالل خمسة  مراجعة  ذلك  على  اعتراض  له  من  فعلى 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو 

دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن

مدير البلدية

المرفوعة من: المدعي: االساس الذهبي لتجارة مواد البناء
ثيرد  كونستركشن  شينا  اوف  ليمتد  كو  كونستركشن  سكوند  ذا  عليه:  المدعى  ضد: 

انجينيرينج بيورو )فرع دبي(
المدعى عليه: ذا سكوند كونستركشن كو ليمتد اوف شينا كونستركشن ثيرد انجينيرينج 
بيورو )فرع دبي(، مدعو للحضور شخصيًا أو بواسطة ممثل معتمد إلجتماع الخبرة األول 
، وذلك وفقًا لما يلي: تاريخ اإلجتماع : يوم االثنين الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ ، الساعة ٣ 

عصرًا ، عن طريق برنامج زووم
)Passcode: 860420( )MeetingID: 820 0862 4324( )ZOOM(

 h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / i / 8 2 0 0 8 6 2 4 3 2 4 ? p w d =
eh7JSAvzrB2LkpysToe_7KoATTxSC. 1

وعليه يرجى الحضور في الموعد المحدد أعاله أو من ينوب عنكم قانونًا وإرسال الهوية 
اإلماراتية والتفويض للشخص الذي سيحضر اإلجتماع ودخول رابط اإلجتماع قبل الموعد 
بعشر دقائق. للتواصل واالستفسار بخصوص اإلجتماع يتم التواصل مع مكتب الخبير 
الهندسي )دكتور مهندس / سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم ٠5٢/99٤٤٤٤٠ وعلى 

expertise@jic.ae البريد اإللكتروني

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن بالنشر في  الدعوى رقم 917 لسنة 2022 
محاكم دبي االبتدائية – تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير الهندسي المنتدب بالدعوى / دكتور مهندس / سيف حمدان الكعبي

المعلن إليه/ المدعى عليه/ محمد أحمد رمضان محمود. في الدعوى 
رقم ٢٠٢٢/٣٣٣ تجاري جزئي- دبي بناء على تكليفنا من قبل محكمة 
دبي الموقرة ألعمال الخبرة في الدعوى أعاله فقد حددنا يوم األربعاء 
الموافق ٢٠٢٢/٠5/٢5 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لعقد االجتماع األول 
للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم برابط االجتماع على 
العناوين التالية Email:expert@alsharid.com تليفون:٠٤٢555١55

لذا يطلب حضوركم أو من يمثلكم قانونا لحضور اإلجتماع المذكور 
مع ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى،وعليكم مراجعة الخبير 
تنفيذ  إجراءات  إستفسارات ولمتابعة تطورات  أية  بأول بشأن  أواًل 

المأمورية واستالم المستندات والتعقيب عليها. 

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 2022/333 تجاري جزئي - دبي

إجتماع خبرة

الخبير/عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن آل محمد - رقم القيد بمحاكم دبي195

نظــم »ملتقــى جائــزة الشــارقة لــأدب المكتبــي« ضمــن فعاليــات 
الــدورة الـــ٢٢ للجائــزة جلســة نقاشــية بعنــوان »المكتبــات األكاديمية 
ودورهــا فــي دعــم التعليــم والبحــث العلمي« تحــدث خاللهــا الدكتور 
خالــد عبدالفتــاح مستشــار الحلــول الرقميــة والمعرفيــة فــي مؤسســة 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة.
وأكــد الدكتــور خالــد عبــد الفتــاح أن حاجــة المؤسســات التعليميــة 
والبحثيــة إلــى المكتبــات ينبــع مــن الحاجــة الماســة إليهــا مــن قبــل 
ــون  ــن يمثل ــة والذي ــراد وبرامــج دراســية وبحثي المســتفيدين مــن أف
العنصــر الرئيســي الذيــن تلبــي المكتبــات احتياجاتهــم المعرفيــة وهم 
الطــرف األهــم الداعــم لوجــود وتطويــر المكتبــات األكاديميــة وكلمــا 
ازدادت حاجــة المســتفيدين كانــت الحاجــة إلــى المكتبــات أكبــر؛ وأن 
المكتبــات تعــد عنصــرا مــن عناصــر قيــاس قــوة البرامــج التــي تقدمهــا 

المؤسســات األكاديميــة.
وأشــار إلــى أن مســؤول المكتبــة األكاديميــة ينبغــي أن يكــون لــه 
مهــارات تمكنــه من إعطاء المعلومات التي يحتاجها الباحثون والطالب 
علــى اختــالف تخصصاتهــم وإن لــم يكــن متخصصــا في واحــد من تلك 
القطاعــات العلميــة وأن كتابــا ينصــح بــه مســؤول المكتبــة المحتــرف 
ــدا  ــة بعي ــة والعلمي ــه األكاديمي ــر مســار حيات ألحــد الطــالب قــد يغي

عــن المقــررات التقليديــة المقررة.
مــن جانبــه اســتعراض الدكتور ثــروت العليمي بحثه الفائــز بالمركز 
الثاني ضمن جائزة الشارقة لأدب المكتبي« »الرشاقة التنظيمية مدخل 
إلدارة التغييــر ومواجهة األزمات بالمكتبات ومؤسســات المعلومات... 
مكتبــات جامعــة الشــارقة أنموذجــا« الفتــا إلــى أن الرشــاقة التنظيمية 
تشــير إلــى قــدرة المؤسســة علــى التكيــف بســرعة مــع التغيــرات فــي 
الســوق والتغيــرات البيئيــة بطــرق إنتاجيــة وفاعلــة من حيــث التكلفة 
واالســتجابة الســريعة للتغييــر وأن مــن أهــداف دراســته تحديــد تأثيــر 
الرشــاقة التنظيميــة علــى إدارة األزمــات ودراســة طبيعــة تطبيقهــا في 

مكتبــات جامعة الشــارقة.
وحــول العمليــات الرشــيقة التي تتميــز بها مكتبات جامعة الشــارقة 
أشــار إلــى تميزهــا فــي خدمــة البحــث والوصول إلــى مصــادر المكتبة 

اإللكترونيــة علــى مــدار الســاعة وتقديــم الخدمــات بشــكل شــخصي 
مــع مراعــاة اإلجــراءات الصحيــة المعتــادة إضافــة إلــى ورش العمــل 
ــة  ــر الفهرســة األصلي ــات مــع توفي ــا المكتب ــي نظمته ــات الت والملتقي

للكتــب مــن المنــزل عبــر نظــام المكتبــة المتكامــل علــى الويــب.
وتحدثــت الدكتــور مــروة زكــي توفيــق عــن بحثهــا الفائــز بالمركــز 
الثالــث فــي »جائــزة الشــارقة لــأدب المكتبــي« الــذي يهــدف الــى 
الكشــف عــن التأثيــرات الكميــة الخاصــة ببوابــة المكتبــة العميقة على 
طــالب جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن حيــث االنخــراط فــي المصادر 
المكتبيــة وتحديــد التأثيــرات النوعيــة مــن وجهــة نظــر الطالب بشــأن 

تأثيــر البوابــة علــى االنخــراط فــي المصــادر المكتبيــة.
وأوصــت دراســة الدكتــور زكي بضرورة توجه المؤسســات المكتبية 
نحــو التوســع فــي اســتخدام بوابــات المعرفــة العميقــة حيــث يمكــن 
االعتمــاد عليهــا كأداة فاعلــة فــي مواجهــة اآلثــار المترتبة علــى جائحة 
كوفيــد – ١9، كمــا أوصــت الجهــات المعنيــة بالعمل على إعــادة النظر 
فــي كيفيــة توظيــف بعــض المتغيــرات الوســيطة بالبيئــات المكتبيــة 

بغــرض زيــادة فاعليــة المكتبــات الجامعية.وام

»ملتقى جائزة الشارقة لألدب المكتبي« يؤكد دور 
»المكتبات األكاديمية« في دعم البحث العلمي

جانب من الملتقى

أعلنــت الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة، أمس، عن فــوز رواية 
»خبــز علــى طاولــة الخــال ميــالد« للكاتــب محمــد النّعــاس بالــدورة 

الخامســة عشــرة مــن الجائزة لعــام ٢٠٢٢.
ــم، عــن اســم  ــة التحكي ــس لجن وكشــف شــكري المبخــوت، رئي
ــع،  ــزة والصــادرة عــن رشــم للنشــر والتوزي ــزة بالجائ ــة الفائ الرواي
خــالل فعاليــة نظمــت فــي أبوظبــي، والتــي حصــل محمــد النّعــاس 
ــف دوالر  ــا 5٠ أل ــة قيمته ــة البالغ ــزة النقدي ــى الجائ ــا عل بموجبه
أمريكــي، وضمــان تمويــل ترجمــة روايتــه إلــى اللغــة اإلنجليزيــة، 
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــه عل ــج لروايت ــة التروي ــى فرص ــة إل باإلضاف

ــا. ــادة فــي مبيعاته ــق زي وتحقي
وقال شــكري المبخوت، ».. إّنها رواية تقع في صلب التســاؤالت 
ــي آن  ــة، ف ــا منغرس ــدر لكّنه ــا الجن ــول قضاي ــة ح ــة الكونّي الثقافّي
واحــد، فــي بيئتهــا المحّلّية والعربّية بعيــدًا عن التنــاول اإليديولوجّي 

المســيء لنســبّية الروايــة وحوارّيتها«.
وبدوره، قال ياســر ســليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية 
ــالد  ــة الخــال مي ــى طاول ــز عل ــة خب ــة: »تســرد رواي ــة العربي للرواي
قصــة حيــاة شــخصيتها الرئيســة، ميــالد، فــي عالقاتهــا التــي تتقاطــع، 
بتوّتــر جنــدري، مــع محيطهــا االجتماعــي.. بــكل توّقعاتــه المتوارثــة 

فــي المجتمــع الليبــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين«.
ــد عــام  ــي مــن موالي ــب صحفــي ليب ــاص وكات ــاس ق محمــد النّع
ــة مــن جامعــة  ١99١. حصــل علــى بكالورويــس الهندســة الكهربائي
طرابلــس، عــام ٢٠١٤، وصــدر لــه »دم أزرق« - مجموعــة قصصيــة- 

فــي عــام ٢٠٢٠. »خبــز علــى طاولــة الخال ميــالد« ٢٠٢١ هــي روايته 
األولــى وكتبهــا فــي ســتة أشــهر أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي، عندمــا 
ــار  ــة، تحــت القصــف وأخب ــس الليبي ــة طرابل ــي مدين ــًا ف كان مقيم
المــوت عــن المــرض والحــرب، وكانــت كتابــة الروايــة »حصنــه مــن 

الدخــول إلــى مرحلــة الجنــون« علــى حــد تعبيــره.
ــاز  ــب ف ــر كات ــي أصغ ــًا – ثان ــره ٣١ عام ــاس – وعم ــر النّع يعتب
بالجائــزة فــي تاريخهــا وأول كاتــب ليبــي. صدرت »خبز علــى طاولة 

الخــال ميــالد« بدعــم مــن مؤسســة آريتــي الليبيــة.
ــل  ــن قب ــالد« م ــال مي ــة الخ ــى طاول ــز عل ــة »خب ــرت رواي اختي
لجنــة التحكيــم باعتبارهــا أفضــل عمــل روائــي ُنشــر بيــن ١ يوليــو 
٢٠٢٠ و٣٠ يونيــو ٢٠٢١، وجــرى اختيارهــا مــن بيــن ســت روايــات 
فــي القائمــة القصيــرة لكّتــاب مــن اإلمــارات ألول مرة، ُعمــان، ليبيا، 
الكويــت، مصــر، والمغرب. حيث كان الكّتاب الذين ترشــحوا للقائمة 
ــد  ــي، وخال ــم الكمال ــرة، طــارق إمــام، وبشــرى خلفــان، وري القصي
النصــراهلل، ومحمــد النّعــاس، ومحســن الوكيلــي. وتلقــى المرشــحون 

الســتة جائــزة تبلــغ قيمتهــا عشــرة آالف دوالر أميركــي.
ــة  ــم مكون ــة تحكي ــل لجن ــزة مــن قب ــة الفائ ــار الرواي جــرى اختي
مــن خمســة أعضــاء، برئاســة الروائــي واألكاديمــي التونســي شــكري 
المبخــوت، الــذي فــاز بالجائــزة عــام ٢٠١5 عــن روايتــه »الطلياني«، 
ــة  ــو الهيئ ــة وعض ــة لبناني ــدان، كاتب ــان حمي ــن إيم ــة كل م وعضوي
اإلداريــة لنــادي القلــم العالمي؛ وبيــان ريحانوفــا، أكاديمية ومترجمة 

بلغاريــة؛ وعاشــور الطويبــي، طبيــب، شــاعر.وام

فوز »خبز على طاولة الخال ميالد« لمحمد الّنعاس 
بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022

زار وفــد وكالــة أنبــاء اإلمــارات »وام« 
ــي  ــالل الريس ــد ج ــعادة محم ــة س برئاس
مديــر عــام الوكالــة، عددا من المؤسســات 
اإلعالمية في جمهوريتي تشيلي واألرجنتين 
بهدف تعزيز التعاون المشترك على صعيد 

التبــادل اإلخباري .
وتأتــي هــذه الزيــارة فــي إطــار حــرص 
وكالــة أنباء اإلمارات على تعزيز شــراكاتها 
مــع وســائل اإلعــالم فــي أمريــكا الالتينيــة 
، وبنــاء شــبكة واســعة مــن العالقــات 
ــة  االســتراتيجية مــع المؤسســات اإلعالمي

العالميــة.
ــة تشــيلي، زار  ــارة جمهوري وخــالل زي
الوفــد مقــر قنــاة canal ١٣، والتــي تعــد 
ثانــي أقــدم قنــاة فــي البــالد ويقــع مقرها 

الرئيســي فــي ســانتياغو.
واطلــع الوفــد علــى دورة العمــل فــي 
القنــاة التــي بــدأت بثها عــام ١959 ، وتعد 
المحطــة التلفزيونيــة الوحيدة مــن أمريكا 
الجنوبية التي أصبحت حاليا عضوا منتســبا 

فــي اتحــاد البــث األوروبي.
 TVN National كمــا زار الوفــد مقــر
Television of Chile القنــاة التليفزيونية 
التــي تشــكل الخدمــة التليفزيونيــة العامــة 

فــي البــالد، وبــدأت البــث عــام ١969.
 La وشــملت الزيــارة أيضا مقــر صحيفة
Tercera التــي تأسســت فــي العــام ١95٠ 
ــخ  ــى تاري ــد »وام« عل ــع وف ــث اطل ، حي
الصحيفــة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون 
المشــترك علــى صعيــد التبــادل اإلخباري.

 Mega كمــا زار وفــد »وام« مقر شــبكة
Tv التليفزيونية في تشــيلي ، وجرى أيضا 
التعــرف علــى برنامــج العمــل في الشــبكة 
باإلضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون 

المشــترك بين الجانبين.
وتعــرف وفــد »وام« خــالل زيارتــه إلى 
مقــر قنــاة تشــيليفزيون فــي تشــيلي إلــى 
تاريــخ هذه المؤسســات اإلعالمية العريقة 

التي تأسســت عــام ١959.
ــارة توقيــع اتفاقيــة  وجــرى خــالل الزي
ــاة تشــيليفزيون  ــن قن ــاون مشــترك بي تع
ــز  ــارات ، بهــدف تعزي ــاء اإلم ــة أنب ووكال
ــادل  ــد التب ــى صعي التعــاون المشــترك عل

ــاري. اإلخب
 Biobio ــو ــد »وام« مقــر رادي وزار وف
ــى دورة العمــل فــي هــذه  ، وتعــرف عل
المؤسســة اإلعالميــة ، كمــا جــرى بحــث 
الفــرص المتاحة لتعزيز التعاون المشــترك 
فــي عدة جوانــب متعلقة بالعمل اإلعالمي 

المشترك.
وفــي جمهوريــة األرجنتيــن ، زار وفــد 
 »TVP« وكالــة أنبــاء اإلمارات مقر شــبكة
التليفزيونيــة التــي بــدأت بثهــا عــام ١95١ 
، ومقــر صحيفــة كالريــن األرجنتينيــة التي 
تأسســت عام ١9٤5 وتعد أكبر صحيفة في 
األرجنتيــن وثانــي أكثــر الصحــف الناطقــة 
ــم ،  ــي العال ــارا ف ــبانية انتش ــة اإلس باللغ
ــة  ــر صحيف ــه مق ــع خــالل زيارت ــا أطل كم
ــدة  ــة الرائ ــة الرقمي Redaccion الصحيف
باللغــة اإلســبانية علــى دوره العمــل فــي 
ــة  ــى اتفاقي ــع عل ــم التوقي ــة ، وت الصحيف
تعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجــال التبــادل 

اإلخبــاري.
كمــا تــم التوقيــع علــى اتفاقيتــي تعاون 
مــع وكالــة أنبــاء أمريــكا الالتينيــة وقنــاة 
C5N التلفزيونية اإلخبارية في األرجنتين.

 9 Canal ــاة ــد »وام« مقــر قن وزار وف

التليفزيونيــة التــي تقــع في مدينــة بوينس 
آيــرس، وتــم التوقيــع علــى اتفاقيــة تعاون 

ــن الجانبين. بي
وشــملت زيارة وفــد »وام« مقار وكالة 
األنبــاء الوطنيــة األرجنتينيــة »تيــالم« التي 
 »Telefe « تأسســت عــام ١9٤5، ومحطــة
التلفزيونية التي تأسست عام ١99٠ وكذلك 
» Infobae » البوابــة إخباريــة لصحيفة » 
Buenos Aires Economico« األرجنتينية.

 Artear « كمــا زار الوفــد مقــر شــركة
ــي  ــرس الت ــس آي ــي بوين ــة ف »التليفزيوني
ــع أنحــاء  ــج وتبــث البرامــج فــي جمي تنت

ــا. ــدول المجــاورة له ــن وال األرجنتي
ــد جــالل الريســي  ــعادة محم ــد س وأك
أهميــة الزيــارة التــي شــملت نخبــة مــن 
المؤسســات اإلعالميــة الرائدة في تشــيلي 
واألرجنتين ، وتمتلك مســيرة مهنية حافلة 
باإلنجــازات ، الفتا إلــى الحرص على وضع 
أســس راسخة لشــراكات مثمرة ومستدامة 
مع وســائل اإلعالم في تشيلي واألرجنتين.

وقــال إن وكالــة أنبــاء اإلمــارات تمضــي 
قدما في تعزيز عالقات التعاون والشــراكة 
مع المؤسســات اإلعالمية العالمية ، مشيرا 
إلــى أن دول أمريــكا الالتينيــة تزخر بنخبة 
ــع  ــدة ، ونتطل ــالم الرائ ــائل اإلع ــن وس م
إلــى تبــادل الخبــرات والتجــارب المختلفة 
معهــا ، وكذلــك االســتفادة مــن منصاتهــا 
اإلعالميــة إلبراز الصــورة الحضارية للدولة 
وتســليط الضــوء علــى إنجازاتهــا الرائــدة 

فــي المجــاالت كافــة.
وأضــاف أن هــذه الزيــارة شــكلت أيضا 
فرصــة مميزة لتوجيه الدعوة للمؤسســات 
اإلعالمية في تشيلي واألرجنتين للمشاركة 
فــي الكونجــرس العالمــي لإلعــالم ، الــذي 
تنظــم دولــة اإلمــارات نســخته األولــى في 
ــر  ــل ، ويوف ــر المقب ــي شــهر نوفمب أبوظب
منصــة مهمــة الستشــراف مســتقبل قطــاع 

اإلعــالم فــي المنطقــة والعالم.وام

لتعزيز التعاون المشترك على صعيد التبادل اإلخباري
وفد »وام« يزور مؤسسات إعالمية في األرجنتين وتشيلي

محمد جالل الريسي خالل الزيارة

اتفاقيات تعاون ودعوة 
وسائل اإلعالم في البلدين 
للمشاركة في الكونجرس 
العالمي لإلعالم بأبوظبي



العدد )٣7٤7( االثنين ٢٢ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢م 06

اقتصاد

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: سايبر للخدمات األمنية ذ.م.م 

 , مبنى   ,  47 , ق   37 م   , المصفح  الشركة:  عنوان 
المالك: خليفة مطر خميس المزروعي

CN-2822743 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  ميرال   / الساده  تعيين   -٢
واالستشارات االدارية ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 10/05/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205017760

تاريخ التعديل 21/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
حملة الشاعر للحج والعمرة

رخصة   رقم:  CN-1028295  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
محمد  حمدان  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالرحيم الشاعر المرزوقى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالرحيم 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيفتي بلس ألعمال االلمنيوم والزجاج

رخصة   رقم:  CN-1995542  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سينغ  ناريندر  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

بالويندر سينغ %100 
تعديل وكيل خدمات / إضافة طارق عوض عمر عوض سميدع 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف طارق عوض عمر 

عوض سميدع 
تعديل نوع الرخصة / من تجارية إلى مهنية 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
حتا لتأجير المعدات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3876678  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد ادريس مهر بخش 

تعديل مدير / إضافة مطلوب جنيد محمد اسماعيل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / خليفه حمد خليفه سلطان الشامسى 

من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / خليفه حمد خليفه سلطان الشامسى 

من 51% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عدنان خان خادم حسين 

تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ حتا لتأجير المعدات ذ.م.م
HATTA EQUIPMENT RENTAL L.L.C

إلى / حتا لتأجير المعدات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 HATTA EQUIPMENT RENTAL

- 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.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: المعهد الفيكتوري للدراسات اإلدارية ذ.م.م 

عنوان الشركة: رخصة فورية
CN-2975977 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / اكتيف دايريكتوري للتدقيق - شركة الشخص 
الواحد ذ م م ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 18/05/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019078

تاريخ التعديل 22/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 

ام هرير لصيانة التكييف المركزي

رخصة   رقم:  CN-2966764  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد احمد مير محمد %100 

تعديل وكيل خدمات / إضافة سلطان حسن احمد سالم المنصورى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف شكيل احمد مير محمد 

تعديل وكيل خدمات / حذف سلطان حسن احمد سالم المنصورى

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بازار للتصميم الداخلي

رخصة   رقم:  CN-4334582  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل نوع الرخصة / من حرفية إلى تجارية 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ بازار للتصميم الداخلي
BAZAAR FOR INTERIOR DESIGN

إلى / بازار للتصميم الداخلي - شركة الشخص الواحد ذ م م
 BAZAAR FOR INTERIOR DESIGN

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
احمد الحق للصيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م
رخصة   رقم:  CN-1194154  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل نسب الشركاء / شيخ احمد بن احمد الحق من 16% إلى %25 
تعديل نسب الشركاء / احمد الحق حاجى عبدالجليل من 17% إلى %50 
تعديل نسب الشركاء / زاهد الحق احمد الحق من 16% إلى %25 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سالم سعيد عيظه العامرى
تعديل إسم تجاري من/ احمد الحق للصيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م

 AHAMED UL HOQUE GENERAL MAINTENANCE &
REAL ESTATES L.L.C

إلى / احمد الحق للصيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م
 AHMED UL HOQUE GENERAL MAINTENANCE &

REAL ESTATES 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.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فيون كافيه

رخصة رقم: CN-3674928 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا ترافيك برجر

رخصة   رقم:  CN-1032089  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة على عبدالغفار عبدالخالق 

عبداهلل الخورى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف وليد صالح مبارك النهدى 
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر محمد حمد عبداهلل المهرى

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كورونك الصالح الدراجات

رخصة   رقم:  CN-3879814  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فياج الدين شيخ خاجا بير شيخ %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد سالم راشد سالم الزعابى 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ كورونك الصالح الدراجات
CHRONIC MOTORCYCLES REPAIRING

إلى / كورونك الصالح الدراجات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 CHRONIC MOTORCYCLES REPAIRING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مخبز نان واي برد

رخصة   رقم:  CN-4168581  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد فرحان غالم رسول %70 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عفراء سعيد من مالك إلى شريك 

تعديل نسب الشركاء / عفراء سعيد من 100% إلى %30 
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد صقر حمدان صقر الفالحى 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ مخبز نان واي برد
NAN WAY BREAD BAKERY

إلى / مخبز نان واي برد ذ.م.م
NAN WAY BREAD BAKERY L.L.C
تعديل نشاط / إضافة استيراد )4610008(

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

هيفاء للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2750258 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ملحمة هاشل

رخصة   رقم:  CN-1041821  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خليفه هاشل سعيد 

هاشل المغيرى %100
سعيد  هاشل  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: نكست الرحلة القادمة - شركة الشخص 

الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: رخصة فورية

CN-2926331 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / مكتب دلتا لتدقيق الحسابات ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 20/05/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019468

تاريخ التعديل 20/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3747 تاريخ 2022/05/23
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سباركس لاللكترونيات

رخصة رقم: CN-3711043 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.

المنذر: عبدالرحمن محمد طاهر محمد ولى
المنذر اليه: شعيب سعدى سعدى حسونه

»مجهولي محل االقامة«
- تعاقد المنذر اليه على ايجار شقه رقم ١٠٣ مبنى ART IX باالرض المبينة 
اعاله للفترة من ٢٠٢١/8/١5 وحتى ٢٠٢٢/8/١٤ بمبلغ 5799٠ درهم وارتجعت 
الشيكات التي أصدرها للمنذر بمبلغ وقدره 965٠ درهم الشيك رقم 66٠59٢ 
المسحوب من حساب المنذر اليه لدى اف اى بي اإلسالمي واصبح اجمالي 

المترصد حتى االن مبلغ 965٠ درهم بخالف ما يستجد شهريًا.
- وحيث انه وعمال بنص المرسوم رقم ٢6 لسنة ٢٠٠7 لذلك فاننا نخطركم 
بضرورة سداد االيجار المتأخر وسداد المبلغ المستحق عليك وذلك خالل شهر 
من تاريخ استالمكم االنذار واعتبار هذا االنذار بالسداد تجنبا التخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار المستأجر لعدم تجديد العقد ولعدم 

السداد مع تحميلكم كافة االضرار والرسوم.
- كما نخطركم بضرورة سداد االيجار المترصد بذمتكم خالل المهلة القانونية 

من تاريخه.
الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق االخرى من اى نوع كانت.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/109802«
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: مؤسسة ديرة اورينت العقارية  ويمثلها محمد سيف محمد بن شعفار
المنذر اليه: اتحاد الصقور للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية ش ذ م م

»مجهولي محل االقامة«
  - floor 17.18.19.20.21.22.27.28 flat 807 - تعاقد المنذر اليه على ايجار الطوابق -
مبنى labor camp Mohd Saif باالرض المبينة اعاله للفترة من ٢٠٢٠/9/7 وحتى 
٢٠٢١/9/6 بمبلغ ١9٢٠٠٠ درهم ورغم انتهاء العالقة اإليجارية لم يلتزم المنذر إليه 
يلتزم بسداد اإليجارات  الجديدة وتجديد عقد اإليجار وكذلك لم  الشيكات  بتقديم 

المتأخرة عليه من العام الماضي.
- وحيث انه وعمال بنص المرسوم رقم ٢6 لسنة ٢٠٠7 لذلك فاننا نخطركم بضرورة 
سداد االيجار المتأخر وسداد المبلغ المستحق عليك وذلك خالل شهر من تاريخ 
القانونية  االجراءات  التخاذ  تجنبا  بالسداد  االنذار  واعتبار هذا  االنذار  استالمكم 
الالزمة ومنها طلب اخالء العقار المستأجر لعدم تجديد العقد ولعدم السداد مع 

تحميلكم كافة االضرار والرسوم.
القانونية  المهلة  بذمتكم خالل  المترصد  االيجار  بضرورة سداد  نخطركم  كما   -

من تاريخه.
الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق االخرى من اى نوع كانت.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/109810«
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: مؤسسة ديرة اورينت العقارية
المنذر اليه: سميرة محمد على حسن تهلك

»مجهولي محل االقامة«
 Naema Ali Buamim تعاقد المنذر اليه على ايجار شقه رقم ٣١٠ مبنى -
بمبلغ   ٢٠٢٢/٣/9 وحتى   ٢٠٢١/٢/١٠ من  للفترة  اعاله  المبينة  باالرض 
٤٣٠٠٠ درهم ورغم انتهاء العالقة اإليجارية لم يلتزم المنذر إليه بتقديم 
الشيكات الجديدة وتجديد عقد اإليجار وكذلك لم يلتزم بسداد اإليجارات 

المتأخرة عليه من العام الماضي.
- وحيث انه وعمال بنص المرسوم رقم ٢6 لسنة ٢٠٠7 لذلك فاننا نخطركم 
بضرورة سداد االيجار المتأخر وسداد المبلغ المستحق عليك وذلك خالل 
شهر من تاريخ استالمكم االنذار واعتبار هذا االنذار بالسداد تجنبا التخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار المستأجر لعدم تجديد 

العقد ولعدم السداد مع تحميلكم كافة االضرار والرسوم.
المهلة  خالل  بذمتكم  المترصد  االيجار  سداد  بضرورة  نخطركم  كما   -

القانونية من تاريخه.
الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق االخرى من اى نوع كانت.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/109808«
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذرة/ مدينة دبي الصناعية ذ.م.م
ضد/ المنذر إليها/ نيوكاسل للنجارة ذ م م

تخطر المنذرة المنـذر إليهـا بضرورة سداد متأخرات االيجـار المترصـد بـذمتها 
للمستودع رقـم  WARHOUSE-P1-BLOCK  B-06B- سـيح شعيب ٢ ، 
للفترة االيجاريـة مـن ٢٠٢٠/٠6/٢6 حتـى ٢٠٢١/٠6/٢5 مقابـل القيمة االيجاريـة 
للفترة  االيجـار حيـث قد ترصـد بذمته مبلغ 98.5٢6 درهم  المبينة بعقد 
االيجاريـة مـن ٢٠٢١/٠6/٢6 حتـى ٢٠٢٢/٠٤/١١ باإلضـافة إلى مـا يستجد 
حتى تـاريخ اإلخـالء الفعلـي ومبلغ 9٫٣9٣ غرامة تأخير في السداد لـذات 
الفتـرة المشار اليهـا اعـاله ومبلغ ٤.9٢6 ضـريبة قيمـة مضافة لذات الفترة 
المشـار اليهـا اعـاله باالضافة الـي مـا يستجد حتـى تـمـام االخالء باالضافة 
الـى مـا يسـتجد مـن اى غرامـات او مخالفات او اى مستحقات، وذلـك فـي 
إلـى  المنـذرة  وإال ستضطر  اإلعـالن  نشـر  تـاريخ  مـن  يومـا  ثالثين  غضون 
والمستأجرين  المـؤجرين  بين  بالمنازعـات  الخاصة  القضائية  للجنـة  اللجوء 
بإمارة دبـي بـغـرض الـزام المنـذر إليهـا بـإخالء العـين المـؤجرة وبـراءة ذمة 
العـين المـؤجرة مـن رسـوم االستهالك المـاء والكهربـاء واالتصاالت وتسليم 
العـين ومفاتيحهـا للمنـذرة خاليـة مـن األشخاص والشواغل وبالحالـة الـتي 
كـانـت عليهـا عند التعاقد وسداد متأخرات اإليجـار المترتبة عليهـا حـتـى 
تـاريخ اإلخـالء الفعلـي مـع إلزامها بالرسـوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المنذرة األخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/109913«
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
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اقتصاد

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

مساهمة خاصة،  القابضة  حيدر  بن  عمر  محمد  مجموعة  الثانية:  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
امريكي »اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر امريكي 
و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار وستمائة 
وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة وعشرون 
درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك قطر الوطني 
»ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، وفي حال اخفاق 
المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما المذكورة، فان المخطر 
سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة االرض رقم 
»6٣5« والبالغ مساحتها »١8٫٠٠٠ قدم مربع« والكائنة في منطقة المرقبات، امارة 
دبي، االمارات العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »6٠٫٠٠٠٫٠٠٠« 
درهم اماراتي »ستون مليون درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون 

الكاتب العدلرقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110075 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

مساهمة خاصة،  القابضة  حيدر  بن  عمر  محمد  مجموعة  الثانية:  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
امريكي »اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر امريكي 
و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار وستمائة 
وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة وعشرون 
درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك قطر الوطني 
»ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، وفي حال اخفاق 
المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما المذكورة، فان المخطر 
سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة االرض رقم 
»٢٤« والبالغ مساحتها »٤6٫6٢٢ قدم مربع« والكائنة في منطقة البدع، امارة دبي، 
االمارات العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤7٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم 
اماراتي »سبعة واربعون مليون درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون 

الكاتب العدلرقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110097 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
ملكية قطعة االرض رقم »56٢« والبالغ مساحتها »٤٤٫٣٢8 قدم مربع« والكائنة 
لصالح  والمرهونة  المتحدة،  العربية  االمارات  دبي،  امارة  منخول،  منطقة  في 
المخطر بقيمة »٣89٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم اماراتي »ثالثمائة وتسعة وثمانون مليون 
درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن 

الكاتب العدلالرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110085 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
ملكية قطعة االرض رقم »٤8٣« والبالغ مساحتها »٣5٫996 قدم مربع« والكائنة 
والمرهونة  المتحدة،  العربية  االمارات  دبي،  امارة  االولى،  البرشاء  منطقة  في 
درهم  مليون  »ثالثمائة  اماراتي  درهم   »٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠« بقيمة  المخطر  لصالح 
إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110066 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: ستاندرد تشارترد بنك
المخطر إليه: كيشان غيريشباهي باتافيا - هندي الجنسية

»مجهول محل اإلقامة«
إلى المخطر إليه/ كيشان غيريشباهي باتافيا، يكلفك المخطر/ ستاندرد 
كما هو في ٢٠٢٢/٠٤/١٢ وقدره  المديونية  مبلغ  بسداد  بنك  تشارترد 
٣٫666٫٤١٤٫٣٣ درهم إماراتي »ثالثة ماليين وستمائة وستة وستون ألف 
اتفاقية  بموجب  فلس«   ٣٣ و  إماراتي  درهم  عشر  وأربعة  وأربعمائة 
التسهيالت المؤرخة في ٢٠١٤/٠١/٣٠ خالل ثالثين »٣٠« يومًا من تاريخ 
نشر هذا اإلخطار، وفي حال إخفاق المخطر إليه في سداد المبلغ خالل 
مدة الثالثين »٣٠« يومًا المذكورة، فإن المخطر سيتخذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة لمباشرة إجراءات نزع ملكية قطعة األرض رقم »٢١5٣« وما عليها 
من بناء »فيال«، والبالغ مساحتها 7٤٠ متر مربع، منطقة الثنية الخامسة، 
إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة«، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة 
٤٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم إماراتي وحجزها وبيعها وفق أحكام القانون رقم ٤ 

لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم »2022/110117«
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: بنك دبي االسالمي ش.م.ع
المنذر اليه: اسماعيل غالم حسين، مجهول محل االقامة

المديونية والبالغ  باالتي: اوال: سداد مبلغ  اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
قيمته ٣6١١9٫7٢ درهم في خالل المواعيد القانونية. ثانيا: اذا لم تقم 
المنذر اليه بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة 
المختصة لالذن ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي االسالمي رقم 
7٣٣٤5 خصوصي  R دبي ماركة تويوتا راف ٤، استيشن، موديل ٢٠١٢ 
ابيض لؤلؤي له وفاءا للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته 
٣6١١9٫7٢ درهم. وعليه فان البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية 
قد تكون موجودة بالسيارة التي تم الحجز عليها لصالح البنك وانه غير 
مسئول ويخلي طرفه عن فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية 
الراجع ملكيتها للمحجوز عليه من تاريخ استالم السيارة وحتى تاريخ 

تسليمها الى االمارات للمزادات وانتهاء كافة اجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 125685 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
اجراءات  لمباشرة  الالزمة  القانونية  االجراءات  سيتخذ  المخطر  فان  المذكورة، 
نزع ملكية قطعة االرض رقم »٣٣٢« رقم البلدية »٢58- ١٢٤« والبالغ مساحتها 
»9٫١6٢٫99 قدم مربع« والكائنة في منطقة المرقبات، امارة دبي، االمارات العربية 
المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »55٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم اماراتي »خمسة 
وخمسون مليون درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة 

الكاتب العدل٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110046 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣9٤  -56٢١« البلدية  رقم   »756« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»6٫5٠٠ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنيه الرابعة، امارة دبي، االمارات العربية 
المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »5٫75١٫5٠٣« درهم اماراتي »خمسة 
ماليين وسبعمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وثالثة دراهم إماراتية« وحجزها 
وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

الكاتب العدلكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 109995 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
اجراءات  لمباشرة  الالزمة  القانونية  االجراءات  سيتخذ  المخطر  فان  المذكورة، 
نزع ملكية قطعة االرض رقم »١١6« رقم البلدية »١٣٢- ١٢٤« والبالغ مساحتها 
االمارات  دبي،  امارة  المرقبات،  منطقة  في  والكائنة  مربع«  قدم   ١٣٫٣5٣٫٤9«
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »55٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم اماراتي 
»خمسة وخمسون مليون درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون 

الكاتب العدلرقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110059 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
اجراءات  لمباشرة  الالزمة  القانونية  االجراءات  سيتخذ  المخطر  فان  المذكورة، 
نزع ملكية قطعة االرض رقم »٣٣٤« رقم البلدية »١5٠- ١٢٤« والبالغ مساحتها 
»١6٫٠٠٠٫٠١ قدم مربع« والكائنة في منطقة المرقبات، امارة دبي، االمارات العربية 
المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »١5٠٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم اماراتي »مائة 
القانون رقم ١٤  إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام  وخمسون مليون درهم 

الكاتب العدللسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110038 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
اجراءات  لمباشرة  الالزمة  القانونية  االجراءات  سيتخذ  المخطر  فان  المذكورة، 
نزع ملكية قطعة االرض رقم »٢٠8« رقم البلدية »6١٣- ٣56« والبالغ مساحتها 
»٤٤٫١65٫9٤ قدم مربع« والكائنة في منطقة ام سقيم االولى، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٢8٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم اماراتي 
»ثمانية وعشرون مليون درهم إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم 

الكاتب العدل١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110008 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/8 وقدره »٤6٢٫76٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫699٫68٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣9٤  -55٠8« البلدية  رقم   »7٤5« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»5٫67٤٫٤١ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫9٣٤٫١5٤« درهم اماراتي 
درهم  واربعة وخمسون  ومائة  الف  وثالثون  واربعة  وتسعمائة  ماليين  »اربعة 
إماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110109 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: بنك دبي االسالمي ش.م.ع
المنذر اليه: نواراج بهانداري، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر المنذر اليه باالتي: اوال: سداد مبلغ المديونية والبالغ 
لم  اذا  ثانيا:  القانونية.  المواعيد  قيمته 6١٤١9 درهم في خالل 
الى  باللجوء  المنذر  يقوم  سوف  المبلغ  بسداد  اليه  المنذر  تقم 
المحكمة المختصة لالذن ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي 
االسالمي رقم ١٣٢٠5 خصوصي  W دبي ماركة هيونداي كريتا، 
استيشن، موديل ٢٠٢٠ ابيض له وفاءا للدين المستحق على المنذر 
اليه والبالغ قيمته 6١٤١9 درهم. وعليه فان البنك غير مسئول عن 
اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة التي تم الحجز 
عليها لصالح البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن فقدان او 
تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه من 
تاريخ استالم السيارة وحتى تاريخ تسليمها الى االمارات للمزادات 

الكاتب العدلوانتهاء كافة اجراءات البيع.

إنذار عدلي بالنشر 125722 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: بنك دبي االسالمي ش.م.ع
المنذر اليه: سمير كوتوت فاالبيل، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر المنذر اليه باالتي: اوال: سداد مبلغ المديونية والبالغ 
قيمته ١١8٠٤٣ درهم في خالل المواعيد القانونية. ثانيا: اذا لم 
الى  باللجوء  المنذر  يقوم  سوف  المبلغ  بسداد  اليه  المنذر  تقم 
المحكمة المختصة لالذن ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي 
االسالمي رقم 69٢5 خصوصي L دبي ماركة جيب رانجلر، صالون، 
اليه  المنذر  على  المستحق  للدين  وفاءا  له  ابيض   ٢٠٢٠ موديل 
والبالغ قيمته ١١8٠٤٣ درهم. وعليه فان البنك غير مسئول عن 
اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة التي تم الحجز 
عليها لصالح البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن فقدان او 
تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه من 
تاريخ استالم السيارة وحتى تاريخ تسليمها الى االمارات للمزادات 

الكاتب العدلوانتهاء كافة اجراءات البيع.

إنذار عدلي بالنشر 125658 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: بنك دبي االسالمي ش.م.ع
المنذر اليه: تيالهون امانشي هايلي، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر المنذر اليه باالتي: اوال: سداد مبلغ المديونية والبالغ 
اذا  ثانيا:  القانونية.  المواعيد  قيمته ٢8٤75٫87 درهم في خالل 
لم تقم المنذر اليه بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى 
المحكمة المختصة لالذن ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي 
االسالمي رقم 65٤7٤ خصوصي U دبي ماركة كيا ريو، هاتشباك، 
اليه  المنذر  على  المستحق  للدين  وفاءا  له  فضي   ٢٠١٤ موديل 
والبالغ قيمته ٢8٤75٫87 درهم. وعليه فان البنك غير مسئول عن 
اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة التي تم الحجز 
عليها لصالح البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن فقدان او 
تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه من 
تاريخ استالم السيارة وحتى تاريخ تسليمها الى االمارات للمزادات 

الكاتب العدلوانتهاء كافة اجراءات البيع.

إنذار عدلي بالنشر 125698 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنذر: بنك دبي االسالمي ش.م.ع
المنذر اليه: كارين ميرلوزاجادر، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر المنذر اليه باالتي: اوال: سداد مبلغ المديونية والبالغ 
لم  اذا  ثانيا:  القانونية.  المواعيد  قيمته ٤٢١٤٤ درهم في خالل 
الى  باللجوء  المنذر  يقوم  سوف  المبلغ  بسداد  اليه  المنذر  تقم 
المحكمة المختصة لالذن ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي 
سيمبول،  رينو  ماركة  دبي   N خصوصي   5١٣57 رقم  االسالمي 
صالون، موديل ٢٠٢٠ رمادي له وفاءا للدين المستحق على المنذر 
اليه والبالغ قيمته ٤٢١٤٤ درهم. وعليه فان البنك غير مسئول عن 
اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة التي تم الحجز 
عليها لصالح البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن فقدان او 
تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه من 
تاريخ استالم السيارة وحتى تاريخ تسليمها الى االمارات للمزادات 

الكاتب العدلوانتهاء كافة اجراءات البيع.

إنذار عدلي بالنشر 125711 / 2022
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اسم الشركة: احمد محيايى لتجارة االقمشة والخياطة التطريز ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٣7٠67  العنوان: محل S#41-S# 42 ملك حسن محمد 

حسن بن الشيخ المزروعي- ديره- نايف 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤١97١6 

اسم المصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون 
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: ٢٠٢٢/٠5/١7  تاريخ تصديق القرار: ١7/٢٠٢٢/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم A . 3401- 8B- 3401 ملك سعيد سهيل سعيد - 

بردبي- المركز التجاري االول  
الهاتف: ٣٢١5٣55-٤-97١ الفاكس: ٣٢١5٣56-٤-97١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اســـــم الشركـة : جيه اس دي ريتيل تريدينغ ذ.م.م
رقم الرخصة : 77٠١٠٠

العنوان: محل رقم SS09 -ملك كورتيلي ريتيل - سيح شعيب ١
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢559٠٠
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١9 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١9

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

ملك   6٠٢ رقم  مكتب  العنوان:  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   ٤5
عبدالرحيم محمد الزرعوني - ديرة - المرقبات

الهاتف: ٢5١77٢٠-٤-97١ الفاكس: ٢5١77٢١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اسـم الشركـة : اكسباند لحلول تقنية المعلومات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة : 89٠99٤

Bالعنوان: طابق رقم ٤١ و٤٢ جميرا ابراج االمارات شارع الشيخ زايد استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤97٤٣٠
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار:٢٠٢٢/٠5/١٢ تاريخ تصديق القرار: ١٢/٢٠٢٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢8898٢-٠٤-97١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اسم الشركة: احمد محيايى لتجارة االقمشة والخياطة التطريز ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٣7٠67  العنوان: محل S#41-S# 42 ملك حسن محمد 

حسن بن الشيخ المزروعي- ديره- نايف 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤١97١6 

اسم المصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون 
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: ٢٠٢٢/٠5/١7  تاريخ تصديق القرار: ١7/٢٠٢٢/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم A . 3401- 8B- 3401 ملك سعيد سهيل سعيد - 

بردبي- المركز التجاري االول  
الهاتف: ٣٢١5٣55-٤-97١ الفاكس: ٣٢١5٣56-٤-97١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اســـــم الشركـة : جيه اس دي ريتيل تريدينغ ذ.م.م
رقم الرخصة : 77٠١٠٠

العنوان: محل رقم SS09 -ملك كورتيلي ريتيل - سيح شعيب ١
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢559٠٠
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١9 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١9

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

ملك   6٠٢ رقم  مكتب  العنوان:  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   ٤5
عبدالرحيم محمد الزرعوني - ديرة - المرقبات

الهاتف: ٢5١77٢٠-٤-97١ الفاكس: ٢5١77٢١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اسـم الشركـة : اكسباند لحلول تقنية المعلومات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة : 89٠99٤

Bالعنوان: طابق رقم ٤١ و٤٢ جميرا ابراج االمارات شارع الشيخ زايد استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤97٤٣٠
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار:٢٠٢٢/٠5/١٢ تاريخ تصديق القرار: ١٢/٢٠٢٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢8898٢-٠٤-97١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اســــــم الشركــة : عشر نجوم للتجارة العامة لمالكها نركس آقانور شركة
الشخص الواحد ش.ذ.م.م   رقم الرخصة : 59٣9٠٣

العنوان: مكتب رقم 5٠6 ملك سعيد بن دليوى الكتبي - المركز التجاري ١
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م.(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢567٢٢
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار:  ٢٠٢٢/٠٣/١7 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٣/١7

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك 
عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز

الهاتف: ٢٣897٢١-٤-97١ الفاكس: ٢٣897٢٢-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اســــــم الشركــة : عشر نجوم للتجارة العامة لمالكها نركس آقانور شركة
الشخص الواحد ش.ذ.م.م   رقم الرخصة : 59٣9٠٣

العنوان: مكتب رقم 5٠6 ملك سعيد بن دليوى الكتبي - المركز التجاري ١
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م.(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢567٢٢
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره أعاله وبتعيين

المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار:  ٢٠٢٢/٠٣/١7 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٣/١7

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل

٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك 
عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز

الهاتف: ٢٣897٢١-٤-97١ الفاكس: ٢٣897٢٢-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
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اقتصاد
العدد 3747 تاريخ 2022/05/23

إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: فري الين للهواتف المتحركة ذ م م 

عنوان الشركة: ,أبوظبي - شارع الدفاع - بناية: ورثة 
عيسى عبيد المنصوري

CN-1157072 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / ستاندرد منتورز للتدقيق و المراجعة 

، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 17/05/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
22FFB9D4EB728E6495C الموثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل 22/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة/ شركة بنك جوليس بير آند 
كومباني ليمتد )الجنسية: سويسرا( قد تقدمت بطلب شطب 
قيد فرع الشركة في إمارة أبوظبي )العنوان: ص.ب: 111182 
األول- أبوظبي،  الخليج  بنك  بناية/   - بينونة  شارع   -
سجل  رقم )2149( في   تحت  ص.ب: 11182( والمقيدة 

الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيذًا ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في 
الــوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الشركات  شأن 
رقم )377( لسنة 2010 م في شأن اعتماد دليل إجراءات 
بالخارج  المؤسسة  المنشآت  ومكاتب  لفروع  الترخيص 

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

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

بطاقة هوية رقم   ، االمـــارات   : الجنسيــة  الحواي -  / طالب جاسم عبداهلل  المنـذر 
)٤-٠58٢٠85-١9٣8-78٤( ويمثله بالتوقيع السيد / حسن محمد رضي احمد علي - 
بموجب وكالة مصدقة برقم ٢٠٢١/١/٢٢788١ العنوان : دبي - شارع الشيخ زايد – برج 

الحواي – مكتب رقم ١١٠٢ - الهاتف / ٠5٠٤٢٤١587
ضد المنذر إليه / شركة السيراميك الحديث ش ذ م م - رخصة رقم )5٣٢٤9١( 

بصفته: المستاجر العنوان /- محل رقم S03 - بمنطقة ام رمول – دبي - كائنة على 
االرض رقم ١٢٢-٢١5 رقم مكاني ٣5١799٢١9٠ هاتف رقم : ٠٤٢٢67755

الموضوع / اإلنذار القانوني بضرورة سداد قيمة االيجار المتبقى و المتاخر عن الفترة من 
٢٠١7/٠١/٠١ وحتى ٢٠١7/١٢/٣١ بقيمة اجمالية قدرها 78٠.٠٠٠ درهم باالضافة الى قيمة 
االيجار المتبقى عن الفترة من ٢٠١8/٠١/٠١ وحتى ٢٠١8/١٢/٣١ بمبلغ وقدره 78٠.٠٠٠ 
درهم ومبلغ ٣9٠٠٠ درهم قيمة الضريبة المضافة عن تلك المدة باالضافة الى قيمة 
االيجار عن الفترة من ٢٠١9/٠١/٠١ وحتى ٢٠١9/١٢/٣١ بمبلغ وقدره 65٠.٠٠٠ درهم 
ومبلغ وقدره ٣٢5٠٠ درهم قيمة الضريبة المضافة باالضافة الى قيمة االيجار عن الفترة 
من ٢٠٢٠/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ وقدره 65٠.٠٠٠ درهم ومبلغ وقدره ٣٢5٠٠ 
درهم قيمة الضريبة المضافة باالضافة الى الشيكات المرتجعة بمبلغ وقدره 5١٠.٠٠٠.١ 
درهم او االخالء الفوري للماجور لعدم السداد ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد قيمة 
االيجار المتاخر بقيمة ٢.9٠٣.٠٠٠.٠٠ درهم درهم وذلك - محل رقم S03 - بمنطقة ام 
رمول - دبي - كائنة على االرض رقم ١٢٢-٢١5 رقم مكاني ٣5١799٢١9٠ – وذلك في 
خالل مدة اقصاها ٣٠ يوما من تاريخ استالمه االنذار العدلي واال سيقوم المنذر باتخاذ 
االجراءات القانونية لتحصيل المبلغ والمطالبة باالخالء الفوري للعين المؤجرة لعدم السداد 
لذلك ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد قيمة االيجار المتاخر بقيمة 9٠٣.٠٠٠.٠٠.٢ 
درهم درهم وذلك - محل رقم S03 - بمنطقة ام رمول – دبي - كائنة على االرض رقم 
١٢٢-٢١5 رقم مكاني ٣5١799٢١9٠ – وذلك في خالل مدة اقصاها ٣٠ يوما من تاريخ 
استالمه االنذار العدلي واال سيقوم المنذر باتخاذ االجراءات القانونية لتحصيل المبلغ 

الكاتب العدلوالمطالبة باالخالء الفوري للعين المؤجرة لعدم السداد

انذار عدلي برقم المحرر 2022/1/118843
العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ /٤١١9 تجاري 
جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  957587.5٠ درهم  ، شاماًل للرسوم 

والمصاريف و وشاملة رسوم المحكمة الموقرة
مؤسسة  مالك  الزهراني  بن  رمضان  بن  يحيى  بن  اهلل  عبد  التنفيذ:  طالب 
عبداهلل يحيى رمضان الزهراني للخضار و الفاكهه عنوانه : اإلمارات - إمارة 
M01 دبي - الخبيصي - ديره - دبي - شارع صالح الدين - مبنى ساره -شقة

المطلوب إعالنه : ١- رواسي لتجارة األعالف ش ذ م م وفقًا للرخصة التجارية 
رقم 8٣9٠8٢ صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكمـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكمـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 957587.5٠ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 3012 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم 758
موضوع المنازعة : إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 8٢٣٠ 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة حتى السداد 

التام مع إلزام المدعى عليها المصروفات القضائية.
المتنازع: الدولية لأجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م( عنوانه : اإلمارات، إمارة دبي 
، ديرة، منطقة الممزر، مكتب رقم ٣٠8، بناية ملك قاسم سلطان عبدالرحمن 

البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث، رقم مكاني: ٣٤69٣977٤9
المطلوب إعالنه : ١- فاطمه كيديه ابراهيم رحمه صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليها بأن 
تؤدى للمدعية مبلغ 8٢٣٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ 
المطالبة حتى السداد التام مع إلزام المدعى عليها المصروفات القضائية.

العالن المتنازع ضده بالقرار المنهي للخصومة
للمتنازعة  تؤدى  بان  ضدها  المتنازع  بالزام   : الحضورى  بمثابة  قررنا 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  وثالثين  ومائتى  االف  ثمانية  مبلغ 
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢١/١/6 وحتى تمام السداد 

وبالزامها بالمصروفات.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 465 / 2022 / 40 - نزاع تجاري

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في الدائرة الكلية التجارية األولى رقم ٣١
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليهم بمبلغ وقدره ) ١٣9٠7٣6٢.٢٤درهم( و الرسوم و 
المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية ١٢ % من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام

المدعى بنك دبي التجاري ش.م.ع عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي- شارع شارع 
برج خليفة-مبنى اسبكت تاور - شقة الطابق الرابع

المطلوب إعالنهم ١- ندهي جيمز م د م س صفته: مدعى عليه
٢- جلوبكس جولز ش ذ م م صفته: مدعى عليه

٣- النيل للمجوهرات و االلماس ش ذ م م صفته: مدعى عليه
٤- كونسبت للمجوهرات م م ح صفته: الخصم المدخل

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح / بنك دبي التجاري ش.م.ع بالزام المدعى عليها الثانية بان 
تؤدي للمدعى عليها االولى مبلغ 9.٢5٠.755.٣7 دوالر أمريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي 
الثالثة بان تؤدي للمدعى عليها األولى مبلغ 8.٤7٠.٢58.96 دوالر  ، وبالزام المدعى عليها 
أمريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي ، و بالزام الخصم المدخل بان يؤدي الى المدعى عليها 
األولى مبلغ 8.١67.975.٤١ دوالر أمريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد عن جميع المبالغ والزمت المدعى عليهما 
األولى والثانية والثالثة والخصم المدخل بالمناسب من الرسوم والمصاريف والف درهم مقابل 
اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف 
خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 20 / 2020 / 930 - تجاري كلي

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠56 (والمسحوب 
وثمانمائة  )اربعة ماليين  بقيمة ٤.8٠٠.٠٠٠ درهم  التجاري  دبي  بنك  علي 
الف درهما( ليكون شامال الرسوم والمصروفات والفائده القانونية بواقع %5 
الف  وثمانون  وثمانمائه خمسون  ماليين  اربعة   ( درهم   ٤.885.6٢٠ مبلغ 

وستمائه وعشرون درهما (
طالب التنفيذ شركة ريفا للتعمير ش.ذ.م.م السعودية عنوانه وعنوانها المختار - 
مكتب الماسة للمحاماة - االمارات - إمارة دبي القرهود - ديره - دبي - شارع 
القرهود-مبنى ليبرتي -شقة ٣٠5-بنك الشارقة - هاتف رقم ٠5٠8٠5877٠ 

- ارضي رقم ٠٤٢8٢٢٢78 - فاكس رقم ٠٤٢8٢96٢٢ -
المطلوب إعالنهما ١- محمد رزق نهار شخاتره صفته: منفذ ضده

٢- ام ار اف وسيط تمويل ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٤8٠٠١٠5 الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار 

المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 2914 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بقيمة الفواتير 
وعددها ١٠ و البالغ قيمتها االجمالي مبلغ وقدره ٣9866.١6 درهم ) فقط تسعة وثالثون ألف 
درهم وثمانمائة وستة وستون درهمًا وستة عشرة فلسًا ال غير ( إضافة الى الفائدة القانونية بواقع 
١٢% من تاريخ االستحقاق إلى تاريخ السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

المدعي خاور زمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة ش. ذ. م .م عنوانه االمارات العربية 
المتحدة ، امارة الشارقة ? ميدان الحكومة ? بناية داماس ? بلوك c? الطابق ١٣ ? مكتب رقم 

  wael@alsuwaidi-advo.com . ٠5٠٤٢٢6٠٤9 ١٣٤9 هاتف متحرك
ويمثله عبداهلل علي عبدالوهاب عبد اهلل السويدي

المطلوب إعالنهما ١- إي سي سي إيجل لمقاوالت البناء ذ م م )فرع ايجل لمقاوالت البناء 
ذ.م.م()فرع دبي( صفته: مدعى عليه

٢- ايجل لمقاوالت البناء)ذ.م.م( صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠٢٢ 
بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديوا للمدعية مبلغ وقدره ٣9866.١6 درهم ) فقط 
تسعة وثالثون ألف درهم وثمانمائة وستة وستون درهما وستة عشرة فلسًا والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم 
مقابل اتعاب المحاماه. ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام 

الواردة في المادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 971 - امر أداء

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

إلى المتنازع ضده ١- اماني سمير طياره ، مجهول محل اإلقامة
بما أن المتنازع شركة كريم الدار للتجارة »ذ.م.م«

ويمثله هند علي سعيد حام عبداهلل
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضدها 
بمبلغ وقدره ٢6٫٤5٤٫١5 درهم »ستة وعشرون ألف وأربعمائة 

وأربعة وخمسون درهم وخمسة عشر فلسًا«
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠5/٢٣ الساعة 
٠9:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا 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 في الدعوى 
رقم 695/2022/465 نزاع تجاري

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

طالب االعالن: ليلى جاسم محمد الهيدوس
المطلوب اعالنه: الماسة انترناشيونال للوساطة العقارية ش.ذ.م.م- 

صفته: الخصم المدخل
عنوانه: امارة دبي، بردبي، ابراج بحيرات الجميرا، برج الريف، 
بناية  امام  كالستر،   تي  ال  من جي  بالقرب   ،١ الطابق جي 

مستر بيكر
موضوع االعالن: حيث اصدرت المحكمة حكمها في الدعوى 

المذكورة اعاله بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢7 
لذلك التمس من سيادتكم اعالن المحكوم عليه بالحكم الصادر 

ضده بمثابة الحضوري

اعالن حكم بمثابة الحضوري
رقم 1546/2021/18 عقاري جزئي

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١87
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠٠٤« والموقع 
من المنفذ ضده الثاني »بريماناندان كوالنجادا باتينهارى فيتيل« و الصادر 
من »هوسكون للمقاوالت ش.ذم.م« لمديرها المنفذ ضده الثالث )مانوج 
تاندشيري دهار مان(بقيمة ١٠٠٫٠٠٠ درهم شامال للرسوم و المصاريف.

 - دبي  إمارة  عنوانه  للمقاوالت »ذم.م«  النابوده  التنفيذ شركة  طالب 
بردبي - شاع الشيخ زايد - برج الصقر لالعمال - مكتب 9٠٢ - هاتف 
info@alsaffarlegal.com ٠5٠658٠٤٠٠ - مكاني ٣66٢٣96٤٤١، إيميل

المطلوب إعالنه ١- هوسكون للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٠٫٠٠٠ درهم شامال للرسوم والمصاريف 

الى طالب التنفيذ أو في خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 2112/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في دائرة إدارة الطعون األولى رقم ٢٣٢
موضوع الطعن الحكم المطعون فيه: - هو الحكم رقم ٢١٤9/٢٠٢١٠ استئناف 
حضوريا  المحكمة  »حكمت  بـ  والقاضي   ٢٠٢١/٣/9 بتاريخ  الصادر  تجارى 
للمستأنف ضده األول وبمثابة الحضوري لباقي المستأنف وفي موضوع االستئناف 
ببطالن »سند خطاب ضمان مستمر وتعويض« المنسوب صدوره للمستأنف 
تيرينسي بول وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف 
بالتضامن والقضاء مجددا برفض الدعوى قبله وبتأييد باقي الحكم المستأنف 

وبإلزام المستأنف ضده األول بمصاريف
االستئناف ومبلغ ألف درهم مقابال ألتعاب المحاماة وبرد التأمين«

الطاعن بنك المشرق ش م ع عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج 
التجاري - دبي -  اسبكت تاور - الطابق الرابع، مكتب ٤٠٤

ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه   ١- ساسكس للتجارة العامة »ذ.م.م« صفته: مطعون ضده

موضوع اإلعالن نبلغكم بنسخة من صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن ولكم 
الحق في تقديم مذكرة بالدفاع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

إعالن صحيفة طعن بالنشر في الطعن 
رقم 504/2022/445 - طعن تجاري

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

المنظورة في دائرة التنقيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم »٢٠١9/565٤ عمالي 
جزئي« بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٠٢٢٣9 درهم« لصالح العامل. 
ومبلغ  الحكم  تنفيذ  رسوم  درهم«   ٢٠65« وقدره  مبلغ  إلى  باالضافه 

»٤7٤٢ درهم« رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ عمر فائق توفيق علي اغا عنوانه إمارة أبوظبي - الخالدية 

- شارع دائرة الميناء - بناية السلطان - شقة رقم ١ - دائرة الميناء
المطلوب إعالنه ١- ابتسام محمد عيسى لخدمات متابعة المعامالت ش ذ 
م م »شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد« صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »99٢٣9« درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ »68٠7« درهم رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 209 / 2021 / 4198 - تنفيذ عمالي

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - ايرويل كير اتش في ايه سي سيستيمز م.م.ح ويمثلها قانونًا: 

توماس جيورج جيورج توماس توماس جيورج جيورج توماس
إلى المحكوم عليه: ١- ايرويل كير اتش في ايه سي سيستيمز م.م.ح ويمثلها 
قانونًا: توماس جيورج جيورج توماس، ٢- توماس جيورج جيورج توماس

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني ش م ع - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢7٢٠5٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حال 
تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2022 /0000077 - تجاري »جزئي«

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - طوني جوزاف عاقله

إلى المحكوم عليه: طوني جوزاف عاقله  العنوان: العنوان: إمارة الشارقة. 
شارع الملك بن عبد العزيز. شقة رقم ١٠٠٣، هاتف رقم ٠5٠7٣7٠٤7٣

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مصرف الهالل ش م ع - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٤٣6٢٣٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حال 
تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2022 /0002413 - تجاري »جزئي«

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: مؤمنة عبدالرحيم
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - - ش.م.ع  التكافلي  للتأمين  ميثاق  شركة  المنفذ 

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 شاماًل الرسوم والمصاريف: ١68٠7٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2022 /0001168 - مدني »جزئي«

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: النسمة الستقدام األيدي العاملة
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ أحمد عبود صالح البعسي اليافعي، الجنسية يمني - 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 شاماًل الرسوم والمصاريف: 9٤٣7٫٠  
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية
رقم AJCEXCIREA2022 /0001474 - مدني »جزئي«

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليها »القبضة العالمية لمقاوالت البناء ذ.م.م« نعلمكم 
بأنه قد تم تكليفنا بمهمة الخبرة الحسابية في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٢7٢5 
تجاري جزئي بمحكمة الشارقة االتحادية االبتدائية والمقامة ضدكم من 
المدعية/ اف اس اى ام ئى للمقاوالت ذ.م.م ندعوكم بصفتكم طرفًا في 
القضية المشار اليها اعاله وإعالمكم بشأن أعمال الخبرة الحسابية في 
الدعوى بأنه تقرر اإلجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠٢٢/٠5/٢٤ في تمام الساعة ٠٤:٣٠ مساًء لذا يرجى التواصل معنا 
 INFO@SHAKERZAINAL.CA.COM عن طريق البريد اإللكتروني
وذلك لموافتكم برابط االجتماع أو الحضور إلى مقر مكتبنا بالموعد 
المحدد وفي حال تخلفكم حضور االجتماع عن تزويدنا بدفوعكم في 
الوقت المحدد فإننا سنباشر إجراءات الخبرة ونقدم تقريرنا للمحكمة 

من واقع المستندات المتاحة.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

تبليغ بشأن أعمال الخبرة الحسابية في الدعوى رقم 
2022/2725 تجاري جزئي محكمة الشارقة االتحادية االبتدائية

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ شاكر فريد عبدالرحمن زينل

أطراف الدعوى
المدعية الصفة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م بوكالة / آل عمر و الصباح للمحاماة 

arb.cases@oghlegal.com اإلمارات
MIKECOSTRA@GMAIL.COM المدعى عليه / كوسترا للدعاية واالعالن - ش.ذ.م.م

بوكالة/الرشيد  فرع  عامة  مساهمة  )شركة  الوطني  القيوين  أم  بنك  المدخل  الخصم  
dubai@alrasheed.ae ومشاركوه دبي

بناء على تكليفنا من قبل اللجنة القضائية بندب خبير محاسبي في الدعوى رقم )6٢/٢٠٢١(
يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠5/٢5 الساعة ١:٣٠ ظهرا موعدا 
الجتماع الخبرة المزمع عقده عن بعد من خالل منظومة االتصال المرئي مايكروسوفت 

راجين التسجيل على منظومة االتصال
المرئي للتواجد في الموعد المحدد والدخول من خالل الرابط الذي سيرسل عن طريق 
البريد اإللكتروني الحقا وعليه يرجي تزويد الخبرة باسم ورقم الهاتف والبريد االلكتروني 

لأشخاص المعنيين بحضور االجتماع حتى يتم اضافتهم في أجندة االجتماع.
الخبير المحاسبي/ موزة الشامسي
Mozaalshamsi@yahoo.com

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اعالن لحضور اجتماع الخبرة الحسابي في الدعوى 
رقم 2021/62 لجان عقارية

إجتماع خبرة

المدعي: بنك االمارات دبي الوطني
إلى المدعى عليه: كريشنابهاسكار مانجاالسيري كيسافان نايرمانيكاندان 
لقـد  دبـي   - تجاري مصارف جزئي  رقـم ٢٠٢٢/٤6١  الـدعوى  في 
تقـرر عقـد جلسـة الخبـرة المصـرفية فـي الـدعوى اعــاله يــــوم 
الخمــــيس الموافـق ٢٠٢٢/٠6/٢6 الساعة١١:٠٠ صباحا وذلـك بمكتبنـا 
الكـائن ببنايـة االتحـاد )بنايـة ســيراميك سـيتي-الصياد ألدوات الصـيد(

خلـف سـيتي سنتر ديـرة-  الطابق الثالـث-مكتـــــب رقــــــم ٣٠١ 
،هــاتف رقــم ٠٤/٢5889٠٠ وفـــــــاكس رقـم ٠٤/٢58١٠55 ،لـذا 
يرجـى مـنكم الحضـور او مـن يـمـثلكم فـي الموعـد المـذكور أعـاله 
مـع احضـار كافة دفوعكم ومستنداتكم وما ترونه مناسبا لتيسير أعمال 

الخبرة في الدعوى(.

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5

اعالن اجتماع الخبرة المصرفية األول في القضية 
رقم: 2022/461 تجارى مصارف جزئي

إجتماع خبرة

الخبيرالمحاسبي/المصرفي عبداهلل فايز الشامسي

إلى:المحكوم عليه: سعيد ناصر الحميري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ فلك لتجارة الديزل ش .ذ.م.م – 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 كاالتي:
لذلك   ٣7١97.٠: والمصاريف  الرسوم  شاماًل  الكلي  المجموع 
أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل]١5[ يوما من تاريخ إعالنك/إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي 
حالة تخلفك)م(عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIPOR2022/ 0001218 - تجاري )جزئي(

العدد ٣7٤7 تاريخ ٢٣/٢٠٢٢/٠5
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية



09العدد )٣7٤7( االثنين ٢٢ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢م

اقتصاد

الجيش العراقي يعتقل   
إرهابي في نينوى

4 قتلى و900 ألف منزل بدون 
كهرباء جراء عواصف في كندا

ــام  ــي، قي ــي العراق ــالم األمن ــة اإلع ــت خلي أعلن
قــوة أمنيــة بمداهمــة منــزل إرهابــي واعتقالــه فــي 

ــوى. محافظــة نين
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة )السومرية 
نيــوز( اإلخباريــة العراقية - أنه بعمليــة أمنية نفذت 
اســتنادا إلــى معلومــات دقيقــة لشــعبة اســتخبارات 
الفرقــة ١5 والتــي أكــدت تواجد أحــد اإلرهابيين في 

منزلــه بناحيــة تــل عبطة غربــي نينوى”.
وأضافــت : »أنــه علــى ضــوء ذلــك وبالتعــاون مع 
اســتخبارات الفــوج الثالث لواء المشــاة ٢١ وقوة من 
الفــوج تمــت محاصــرة منــزل اإلرهابــي - المطلوب 
للقضــاء - الــذي حــاول الهــرب وتمكنــت مــن إلقــاء 

القبــض عليه”.
وتشــن القوات األمنية العراقية بين الحين واآلخر 
عمليــات أمنيــة لمتابعــة بقايــا خاليا تنظيــم “داعش” 

اإلرهابــي في ربــوع البالد.
وعلــى صعيــٍد متصــل، أعلنــت قيــادة العمليــات 
المشــتركة العراقية مقتل تســعة إرهابيين في ضربة 
جويــة علــى أحــد األوكار فــي سلســلة جبــال عدايــة 
جنــوب غــرب الموصــل بينهــم قيــادات فــي تنظيــم 

ــش” اإلرهابي. “داع
وقــال اللــواء تحســين الخفاجــي المتحــدث باســم 
القيــادةـ  فــي تصريــح لقناة اإلخباريــة العراقية أمس 
ـ إنــه بعــد ورود معلومــات اســتخبارية دقيقــة عــن 
تواجــد عناصــر للتنظيــم اإلرهابــي فــي جبــال عدايــة 
صــدرت األوامــر علــى الفــور بتنفيــذ ضربــات جويــة 
نوعيــة وكذلــك عمليــات إنــزال جــوي دقيقــة ضــد 

التنظيــم اإلرهابــي فــي المنطقــة.
وأشــار الخفاجــي إلى أنــه خالل األســبوع الماضي 
ســقط عشــرات القتلــى مــن التنظيــم اإلرهابي خالل 
عمليــات أمنيــة نوعيــة أســهمت فــي خلــق حالــة من 

ــم اإلرهابي. االرتباك للتنظي
على صعيٍد منفصل، أعلنت وزارة الصحة العراقية 
ــة،  ــى النزفي ــرض الحم ــة بم ــاالت اإلصاب ــد ح تصاع

واعتبــرت الوضــع »خطيرا”.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة، ســيف البدر، 
ــات  ــرًا بإصاب ــدًا خطي ــك تصاع ــان إن »هنال ــي بي ف
الحمــى النزفيــة فــي العــراق«، مشــيرًا إلــى »ارتفاع 

أعــداد اإلصابــات بالمــرض إلــى 96 حالــة”.
وأضــاف البــدر أن »حــاالت الوفــاة جــراء الحمــى 
النزفيــة قــد بلغــت ١8 حالــة لغايــة اآلن فــي عمــوم 
محافظــات البــالد«، مشــيرا إلــى أنــه »مــن المحتمل 
أن تكــون هناك زيادة أخرى بأعداد اإلصابات لوجود 
حــاالت مشــتبه بهــا”. يأتــي ذلــك بعــد أن اتخــذت 
محافظــات البــالد كافــة، إجــراءات وقائيــة وتدابيــر 
محكمــة لمواجهــة »الحمــى النزفيــة«، ومحاولة منع 

ظهــوره فــي عــدد منهــا.وكاالت

ــل أربعــة  ــة أمــس مقت ــت الســلطات الكندي أعلن
أشــخاص فــي شــرق البــالد جــراء عواصــف عنيفــة 
حرمــت أيًضــا مــا يقــرب مــن 9٠٠ ألــف منــزل فــي 

مقاطعتــي أونتاريــو وكيبيــك مــن الكهربــاء.
وأعلنــت شــرطة أونتاريــو عبر تويتر ســقوط ثالثة 
قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة.

وقالــت الشــرطة إن شــخًصا قتــل عندمــا ســقطت 
ــت  ــي بران ــه ف ــت تؤوي ــى مقطــورة كان شــجرة عل
بجنــوب تورنتــو. وفــي هــذه المنطقة نفســها، قتلت 
امــرأة تجــاوز عمرهــا 7٠ عاًمــا، كانــت تســير خــالل 
العاصفة، جراء ســقوط شــجرة وفًقا للمصدر نفســه.

ــاوا،  ــة أوت ــي العاصمــة الفدرالي ــى الشــمال، ف إل
ــة. قضــى شــخص بســبب العواصــف الرعدي

كمــا غرقــت امــرأة فــي الخمســينات مــن عمرهــا 
جــراء انقــالب قارب بفعــل العاصفة، فــي نهر يفصل 
ــت  ــا نقل ــق م ــك، وف ــي كيبي ــو ف ــن غاتين ــاوا ع أوت

إذاعــة كنــدا عــن الشــرطة المحليــة.
إلى ذلك، كان نحو 9٠٠ ألف منزل في شرق كندا 
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لتعزيز دور واشنطن في شرق آسيا
بايدن يتوّجه إلى اليابان بعد التحذير من كوريا الشمالية

أوكرانيا تشدد على الدبلوماسية كحل وحيد إلنهاء الحرب

اليمن: 4276 خرقًا حوثيًا للهدنة األممية 

»الصحة العالمية« تحذر من االستخفاف بـ»جدري القرود« 

ليبيا: البرلمان ومجلس الدولة يتفقان على مشروع الدستور

5 قتلى بتحطم طائرة سياحية جنوب شرق فرنسا 

زلزال بقـوة 6.1 يضــرب الفـلبيـن

البحرين والمغرب يبحثان تعزيز التعاون 

قتيل و3 جرحى بإطالق نار في نيو أورليانز األمريكية

ــس  ــدن أم ــو باي ــي ج ــس األميرك ــه الرئي تّوج
األحــد إلــى اليابــان، المحّطــة الثانيــة ضمــن جولــة 
تهــدف لتعزيــز الــدور الرائــد للواليــات المتحــدة 
ــّلحة  ــمالية المس ــا الش ــة كوري ــيا بمواجه ــي آس ف
ــام  ــا القي ــا يمكنه ــؤ بم ــب التنّب ــي يصع ــا الت نووي

بــه مــن جهــة أخــرى.
وســيغادر بايــدن كوريــا الجنوبيــة حيــث عقــد 
سلســلة اجتماعــات مــع رئيســها المنتخــب حديثــا 
يــوم ســوك-يول، وناقشــا مســائل عــدة مــن بينهــا 
توسيع التدريبات العسكرية المشتركة في مواجهة 

اســتعراض كيــم جونــغ أون قّوته.
وبينما حّذر مســؤولون مــن البلدين من إمكانية 
ــار  ــر إجــراء اختب ــر عب ــم مســتوى التوت ــادة كي زي
نــووي تزامنــا مــع جولــة بايــدن فــي المنطقة، قال 
الرئيــس األميركــي إن علــى البلديــن الحليفيــن 

تعميــق العالقــات.
وأثنــاء مؤتمــر صحافــي مشــترك مع يون، أشــار 
بايــدن إلــى »تنافــس عالمــي بيــن الديموقراطيات 
واألنظمة االســتبدادية« ولفت إلى أن منطقة آســيا 

والهــادئ مهمــة للغايــة فــي إطــار هــذه المعركة.
ــة  ــن الحاج ــّوال ع ــا مط ــدن »تحّدثن ــال باي وق
لتوســيع األمــر ليتجــاوز الواليات المتحــدة واليابان 
وكوريــا ويشــمل منطقــة الهــادئ بأســرها وجنــوب 

الهــادئ والهندي-الهــادئ. أعتقــد أنهــا فرصــة”.
ــر  ــى التحــدي الخطي ــدن الضــوء عل ــّلط باي وس
مــن روســيا عندمــا وّقــع فــي وقــت متأخر الســبت 
ــص ٤٠  ــى تخصي ــص عل ــون ين ــروع قان ــى مش عل

ــا. ــار دوالر لمســاعدة أوكراني ملي
مــرره  الــذي  القانــون  مشــروع  نقــل  وتــم 
الكونغــرس فــي وقــت ســابق إلــى ســيول بالطائرة 
ليكــون بإمــكان بايــدن التوقيــع عليه ليصبــح قانونا 
مــن دون الحاجــة النتظــار عودتــه إلــى واشــنطن 

فــي وقــت متأخــر الثالثــاء المقبــل.
وقبــل مغادرتــه كوريــا الجنوبيــة، ســيلتقي بادن 
مــع رئيــس »هيونــداي« لالحتفال بقــرار مجموعة 
الســيارات العمالقــة اســتثمار مبلــغ قــدره 5.5 
مليــارات دوالر فــي مصنــع للســيارات الكهربائيــة 

فــي واليــة جورجيــا األميركيــة.
كما ســيلتقي مــع الجنود األميركييــن والكوريين 
ــون، فــي إطــار جــدول  ــى جانــب ي الجنوبييــن إل
ــه  ــض إن ــت األبي ــي البي ــؤول ف ــال مس ــال ق أعم
»يعكــس طبيعــة اإلندمــاج الحقيقــي« الــذي يمّيــز 

التحالــف االقتصــادي والعســكري بيــن البلديــن.

ــس  ــدن برئي ــيلتقي باي ــان، فس ــي الياب ــا ف وأم
ــو  ــور ناروهيت ــيدا واالمبراط ــو كيش ــوزراء فومي ال
االثنيــن قبيــل قمة تحالف »كــواد« )الرباعي( التي 
تجمــع قــادة أســتراليا والهنــد واليابــان والواليــات 
المتحــدة. كما سيكشــف بايــدن االثنين عن مبادرة 
أميركيــة جديــدة كبــرى للتجــارة اإلقليمية و«إطار 
العمــل االقتصــادي لمنطقــة الهندي-الهــادئ مــن 

أجــل االزدهار”.
ــر  ــه »بالنظ ــان أن ــي بي ــون ف ــدن وي ــر باي وذك
إلــى التهديــد المتصاعــد مــن كوريــا الشــمالية، تــم 
ــى إطــالق مشــاورات لتوســيع نطــاق  االتفــاق عل
وحجم التدريبات العســكرية المشــتركة والتدريب 

فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة وحولهــا”.
ويأتــي التعزيــز المحتمــل للتدريبات العســكرية 
بيــن الواليات المتحــدة وكوريا والجنوبية ردا على 
سلســلة اختبارات لأســلحة أجرتها كوريا الشــمالية 
هــذا العــام فــي تحــد للعقوبــات الدوليــة، بينمــا 
تســود مخــاوف مــن أن عمليــة إطــالق الصــاروخ 

المقبلــة قــد تكــون وشــيكة.
وأفــاد يون الذي انُتخب بفضل رســالته المؤّيدة 
بقــوة للواليــات المتحــدة، بأنــه وبايــدن »ناقشــا 
إن كنــا ســنحتاج ألنــواع مختلفــة مــن التدريبــات 

لالســتعداد لهجــوم نووي”.
وشــدد علــى الحاجــة خصوصــا إلــى »طائــرات 
مقاتلــة وصواريــخ خالفــا لمــا كان عليــه الحــال في 
ــة  ــة نووي ــر فقــط بمظل ــا نفّك ــا كن الماضــي عندم

ألغــراض الــردع”.
من شــأن أي حشد للقوات أو توسيع للتدريبات 
العســكرية المشــتركة األميركية-الكورية الشــمالية 
أن يثيــر حفيظــة بوينــع يانــغ التــي تــرى فــي 
التمرينــات المشــتركة تدريبــات على غــزو محتمل 

ألراضيها.
فــي األثنــاء، عرض بايــدن ويون مســاعدة بيونغ 
ــيا  ــهد تفش ــا تش ــرا بأنه ــت مؤخ ــي أعلن ــغ الت يان
ــة  ــن الدول ــود م ــر معه ــرار غي ــي إق ــد، ف لكوفي
ــة.أ.ف.ب ــا تواجــه مشــاكل داخلي ــة بأنه المنغلق

حّذر الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينســكي 
مــن أّن المرحلــة الحالّيــة مــن الحــرب ســتكون 
دموّيــة، لكــن فــي النهايــة ســيتعّين حّلهــا عبــر 

الدبلوماسّية.
وأّكــد زيلينســكي فــي مقابلة مــع محّطة »آي 
ســي تي في« المحّلية »ســتجري حتًما محادثات 

بين أوكرانيا وروســيا”.
وأبدى اســتعداده مجّدًدا عقــد لقاء إن تطّلب 
األمــر »علــى المســتوى الرئاســي« مــع نظيــره 

الروســي فالديميــر بوتين.
وقــال زيلينســكي فــي رســالته المعتــادة عبــر 
الفيديــو مســاء إّن الوضــع العســكري »لــم يتغّير 

بشــكل كبيــر لكّنــه كان صعًبــا جــًدا”.
وشــّدد علــى أّن »الوضــع فــي دونبــاس فــي 
منتهى الصعوبة«، لكّن أّكد أّن الجيش األوكراني 

»يصــّد هــذا الهجوم”.
ومــع تواصــل الحــرب، وّقع الرئيــس األميركي 
جــو بايــدن، خــالل زيارتــه ســيول، قانوًنــا أقــّره 
الكونغــرس الخميــس ينــّص علــى تخصيــص مبلغ 
ــح  ــا، ُيتي ــار دوالر ألوكراني ــدره ٤٠ ملي ضخــم ق
لهــا خصوصــا الحصــول علــى مدّرعــات وتعزيــز 

دفاعهــا الجــّوي.
ورّحب زيلينســكي بالمســاعدة التــي اعتبر أّن 

»لهــا ضــرورة اآلن أكثــر من أّي وقــت مضى”.
هذا وأعلن النائب والمفاوض الروســي ليونيد 
سلوتســكي أن بــالده تنظــر فــي إمــكان مبادلــة 
ــن مقاتلــي كتيبــة آزوف االوكرانيــة  ــرى م أس

بفيكتــور ميدفيتشــوك.
وقــال سلوتكســي عضــو الوفــد الروســي خالل 
ــرة مــع كييــف، بحســب مــا  المفاوضــات االخي
نقلــت عنــه وكالة ريا نوفوســتي لالنبــاء ردا على 

ســؤال فــي هذا الصــدد، »ســندرس المســألة”.
دونيتســك  مدينــة  مــن  متحدثــا  وأوضــح 
االنفصاليــة فــي جنوب شــرق أوكرانيــا أن امكان 
حصــول هذا التبادل سيناقشــه في موســكو »من 

يملكــون صالحيــات« القيــام بذلــك.
وفيكتــور مديفيتشــوك )67 عامــا( سياســي 

ــي. ــال أوكران ــل أعم ورج
وكان قيــد االقامــة الجبريــة منــذ مايــو ٢٠٢١ 
بعد اتهامه ب«الخيانة العظمى« و«محاولة نهب 
المــوارد الطبيعيــة فــي القــرم«، شــبه الجزيــرة 

التــي ضمتها روســيا فــي ٢٠١٤.
واعلن الجيش الروسي الجمعة أن آخر الجنود 
االوكرانييــن فــي مدينــة ماريوبول االســتراتيجية 
والمتحصنيــن فــي مجمــع آزوفســتال المترامــي 

قد استســلموا.أ.ف.ب

كشــف الجيــش اليمني، عن ارتكاب ميليشــيا 
الحوثــي اإلرهابيــة، ٤٢76 خرقــًا للهدنة األممية 
منــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ فــي مطلــع ابريــل 
الماضــي وحتــى اآلن، في كافــة جبهات ومحاور 
القتــال بمحافظات مــأرب وتعز والجوف وحجة 

والضالع وصعــدة والحديدة.
واتهــم الناطــق الرســمي للجيــش اليمنــي 
ــي،  ــاز صحاف ــي إيج ــي، ف ــده مجل ــد عب العمي
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة بمواصلــة تصعيدها 
وخروقاتهــا للهدنــة األمميــة المعلنــة فــي ظــل 
االلتــزام التــام والكامــل لقــوات الجيــش بوقــف 

إطــالق النــار.
واســتعرض خروقــات وانتهــاكات الميليشــيا 
الحوثيــة اإلرهابيــة في كافة الجبهات والمحاور 
القتاليــة واالســتهدافات المتكــررة للمناطــق 
اآلهلــة بالســكان واألعيــان المدنيــة فــي مأرب 
وتعــز والجــوف وحجــة والضالــع وصعــدة 

والحديــدة.
وأفــاد أنــه تــم رصــد ارتــكاب ميليشــيا 
الحوثــي اإلرهابيــة ٢5٤ خرقــًا للهدنــة فــي 
الجبهــات الجنوبية والشــمالية الغربية بمحافظة 
ــة، موضحــا  ــًا الماضي مــأرب خــالل الـــ ٢٠ يوم
أن الخروقــات تنّوعــت فــي اســتحداث متــارس 
وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسالح 
المدفعيــة واألســلحة المتوســطة وبالعيــارات 

المتفجــرة  المســّيرة  والطائــرات  المختلفــة، 
والحاملة للقذائف والقنابل وكذا نشر قناصين.

وأكــد العميــد مجلــي أن الميليشــيا الحوثيــة 
اإلرهابيــة تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف 
الجنوبيــة  الجبهــات  فــي  القتاليــة  مواقعهــا 

والشــمالية الغربيــة لمــأرب.
وأضاف: »كما اســتهدفت الميليشــيا الحوثية 
ــي  ــة وف ــان المدني ــوان األعي ــة رغ ــي منطق ف
ــفر  ــخ أس ــأرب بالصواري ــة م ــي محافظ ضواح
ــي  ــى ف ــات والجرح ــن اإلصاب ــد م ــن العدي ع
صفــوف المدنييــن وأضــرار ماديــة بممتلــكات 
المواطنين، باإلضافة إلى قيام الطيران المســير 
االســتطالعي المعــادي بالتحليق المســتمر فوق 

مدينــة مــأرب وضواحيهــا”.
وأشــار إلى مواصلة ميليشــيا الحوثي اإلرهابية 
ــى  ــخ الكاتيوشــا عل ــد مــن صواري إطــالق العدي
مواقــع قــوات الجيــش فــي الجبهــات الشــمالية 
والغربيــة والجنوبيــة أســفرت عــن مقتــل وجرح 
عــدد مــن أفراد الجيش، مؤكــدا أن قوات الجيش 
تمكنــت مــن كســر جميــع العمليــات الهجوميــة 
الحوثيــة اإلرهابيــة جنــوب وشــمال غــرب مأرب 
ــاد،  ــي األرواح والعت ــرة ف ــا خســائر كبي وكبدته
وإســقاط ثالث طائرات مســيرة كانت تســتهدف 
مواقــع الجيــش فــي جبهــات البلــق والمشــجح 

وصرواح.وكاالت

أكــدت منظمــة الصحــة العالميــة إنهــا تتوقــع 
رصــد المزيد من حاالت اإلصابة بجدري القرود، 
فــي الوقــت الــذي توســع نطــاق المراقبــة فــي 

البلــدان التــي ال يوجــد فيهــا المــرض عادة.
وقالــت المنظمــة التابعــة لأمــم المتحــدة إنه 
ــة  ــدة و٢8 حال ــة مؤك ــن 9٢ حال ــالغ ع ــم اإلب ت
يشــتبه بإصابتهــا بجــدري القــرود مــن ١٢ دولــة 
عضــو ال يتوطــن فيهــا الفيــروس، مضيفــة أنهــا 
ســتقدم مزيــدا مــن اإلرشــادات والتوصيــات فــي 
األيــام المقبلــة للــدول حــول كيفيــة الحــد مــن 

انتشــار جــدرى القــرود.
ــة أن »المعلومــات المتاحــة  وأضافــت الوكال
تشــير إلــى أن انتقــال العــدوى مــن إنســان آلخر 
يحــدث بين أشــخاص علــى اتصال جســدي وثيق 

مــع الحــاالت التــي تظهــر عليها أعــراض”.
ويعــد جــدرى القــرود مــن األمــراض المعدية 
ــي  ــة ف ــة ومتوطن ــون خفيف ــا تك ــادة م ــي ع الت

أجــزاء مــن غــرب ووســط أفريقيــا.
وينتشــر عــن طريــق االتصــال الوثيــق، لذلــك 
يمكــن احتواؤه بســهولة نســبيا من خــالل تدابير 

مثــل العزلــة الذاتيــة والنظافة الشــخصية.
وقال ديفيد هيمان المســؤول بمنظمة الصحة 
العالميــة إن لجنــة دوليــة مــن الخبــراء اجتمعت 
عبــر مؤتمــر مرئــي للنظــر فــي مــا يلزم دراســته 

حــول تفشــي المــرض وإبالغــه للجمهــور، بمــا 
ــاك أي انتشــار بــدون  فــي ذلــك مــا إذا كان هن
أعــراض، ومن هم األكثر عرضة للخطر، والطرق 

المختلفــة لالنتقال.
وقال إن االتصال الوثيق هو الطريق الرئيســي 
النتقــال المــرض، ألن اآلفــات النمطيــة للمــرض 
معدية للغاية. على سبيل المثال، اآلباء واألمهات 
الذيــن يعتنون بأطفال مرضــى معرضون للخطر، 
ــذا  ــال الصحــة، وله ــي مج ــون ف ــك العامل وكذل
الســبب بــدأت بعــض البلــدان فــي تطعيــم فــرق 
عــالج مرضــى جدري القــرود باســتخدام لقاحات 

الجــدري، وهــو فيــروس مرتبــط به.
ويشــير التسلســل الجيني المبكــر لعدد قليل 
مــن الحــاالت فــي أوروبــا إلــى وجــود تشــابه 
مــع الســاللة التــي انتشــرت بطريقــة محــدودة 

فــي بريطانيــا وســنغافورة فــي عــام ٢٠١8.
قــال هيمــان إنــه »مــن المعقــول بيولوجيا« 
أن الفيــروس كان ينتشــر خــارج البلــدان التــي 
ــى  ــؤد إل ــم ي ــه ل ــروس، لكن ــا الفي يتوطــن فيه
تفــش كبير نتيجــة إلجراءات اإلغــالق المتعلقة 
بمكافحــة كوفيــد والتباعــد االجتماعــي وقيــود 

. لسفر ا
ــى أن تفشــي جــدري القــرود ال  وشــدد عل
يشــبه األيام األولى لجائحة كوفيد -١9.وكاالت

ضــرب زلــزال بقوة 6.١ درجــة على مقياس 
ريختــر أمــس إقليــم »باتانجــاس« جنــوب 
العاصمــة الفلبينيــة »مانيــال« فــي جزيــرة 
ــول  ــر ح ــية دون ورود تقاري ــوزون الرئيس ل

ــات. ــوع أضــرار أو إصاب وق
ــن  ــوم البراكي ــي لعل ــد الفلبين ــر المعه وذك
والــزالزل إن مركــز الزلــزال حــدد علــى عمــق 
١٣٢ كيلومتــرا وعلى بعــد حوالي ٢١ كيلومترا 

شــمال غربــي بلــدة »كاالتاجان”.
وتقــع الفلبيــن فــي منطقــة »حــزام النــار« 
فــي المحيــط الهــادئ التــي تشــهد نحــو 9٠ % 

مــن الــزالزل فــي العالــم.
وعلــى صعيٍد متصــل، أعلنت وكالة األرصاد 
اليابانيــة أن زلــزاال بلغــت قوتــه األوليــة 5.8 
درجــات علــى مقيــاس ريختــر ضــرب محافظة 
فوكوشيما ومحافظات أخرى في شرق وشمال 
شــرق اليابــان أمــس األحــد، غيــر أنــه لــم يتم 

الشــعور حتــى اآلن بإمكانيــة وقــوع موجــات 
مــد عاتية »تســونامي”.

وقالــت الوكالــة فــي بيــان، نشــرته وكالــة 
ــم  ــه ل ــة الرســمية، إن ــاء »كيــودو« الياباني أنب
ــات أو  ــوع إصاب ــة حــول وق ــاء فوري ــرد أنب ت
ــزال  ــكات عقــب الزل أضــرار جســيمة بالممتل
ظهــرا   ١٢:٢٤ الســاعة  قرابــة  وقــع  الــذي 

ــي. ــت المحل بالتوقي
ــن 5  ــل م ــجل أق ــزال س ــت أن الزل وأضاف
درجــات علــى مقيــاس شــدة الــزالزل اليابانــي 
ــي  ــي ف ــة إيواك ــي مدين ــات ف ــغ 7 درج البال
فوكوشيما، وكان تركيزه على عمق حوالي ٣٠ 
كيلومتــًرا فــي المحيــط الهــادئ قبالــة محافظة 
إيباراكــي، وســجل أيًضــا ٤ درجــات فــي بعض 
األجــزاء األخــرى مــن فوكوشــيما و ٣ فــي 
وياماجاتــا  مياجــي  المجــاورة  المحافظــات 

ــا وتوتشــيجي.وام وإيباراكــي ونيجات

اقتــرب البرلمــان الليبــي والمجلــس األعلى 
للدولــة، مــن االتفــاق علــى صياغة الدســتور، 
ــات  ــراء االنتخاب ــم وإج ــيمهّد لتنظي ــذي س ال
علــى أســس دســتورية صحيحــة، وذلــك بعــد 
نجاحهمــا فــي إزالــة الخالفــات حــول أغلــب 
ــبوع،  ــدت ألس ــات امت ــالل مباحث ــواده، خ م

جــرت بالعاصمــة المصريــة القاهــرة.
ــن  ــف م ــة المكل ــس الحكوم ــب رئي ورح
البرلمــان الليبــي فتحــي باشــاغا بالتقارب بين 
مجلســي النــواب والدولــة بشــأن االســتحقاق 

الدســتوري.
ــر  ــى تويت ــابه عل ــر حس ــاغا عب ــال باش وق
إن هــذا التقــارب »ســيكفل انتقــال الســلطة 
وفــق انتخابــات تتجســد فيهــا إرادة الشــعب 
ــق يحصــل  ــدا دعمــه ألي تواف ــي«، مؤك الليب

ــة. ــريعية المعني ــلطات التش ــن الس بي
وأعلنــت المستشــارة الخاصــة لأمين العام 

بشــأن ليبيــا، ســتيفانى ويليامــز، أن لجنــة 
المســار الدســتوري المشــتركة بيــن البرلمــان 
ومجلــس الدولــة، تمكنــت مــن التوصــل إلــى 
ــي حــول ١٣7 مــادة مــن أصــل  توافــق مبدئ
١97 مــادة مــن مــواد مشــروع الدســتور، إلى 
جانــب البابيــن الخاصين بالســلطة التشــريعية 
والقضائيــة، داعيــة أعضــاء لجنــة المســار 
الدســتوري الليبــي للتوصــل إلى توافــق نهائي 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة م ــواد المتبقي ــأن الم بش
ــات  ــراء انتخاب ــن إج ــن م ــل يمّك ــاق كام اتف
ــت  ــرب وق ــي أق ــاملة ف ــة وش ــة جامع وطني

ــن. ــا كل الليبيي ــن، ينتظره ممك
ــات  ــام اجتماع ــي خت ــز ف ــددت ويليام وش
ــرة  ــاء هــذه الفت ــى الحاجــة إلنه ــة، عل اللجن
االنتقاليــة الطويلــة التــي شــهدتها ليبيــا طــوال 
الســنوات الماضيــة، داعية للقيــام بذلك ضمن 

إطــار دســتوري ثابــت.وكاالت

قضــى خمســة أشــخاص، أربعــة منهــم مــن 
ــرة ســياحية  ــة نفســها، فــي تحطــم طائ العائل
أمــس فــي جبــال األلــب الفرنســية، وفــق مــا 

أعلنــت أجهــزة الطــوارئ.
ــالع  ــد إق ــر بعي ــد الظه ــادث بع ــع الح ووق
ــة  ــرب مدين ــود ق ــار فيرس ــن مط ــرة م الطائ
ــاء  ــا، أثن ــرق فرنس ــوب ش ــي جن ــل ف غرونوب

ــاعة. ــف س ــا نص ــة مّدته ــا برحل قيامه

الطــوارئ  أجهــزة  عيــان  شــهود  وأبلــغ 
بالحــادث. وعثــرت فــرق اإلنقــاذ علــى جثــث 
أربعــة أشــخاص وطفــل داخــل حطــام الطائــرة 

ــم. المتفّح
ــع  ــي موق ــاء ف وُنشــر نحــو 6٠ عنصــر إطف

ــران. ــاد الني الحــادث إلخم
وأمــر مدعــو غرونوبــل بفتــح تحقيــق فــي 

الحــادث، وفــق مســؤولين محلييــن.أ.ف.ب

والرياضــة  الشــباب  شــئون  وزيــر  بحــث 
البحرينــي أيمــن بــن توفيــق المؤيــد، مــع 
وزيــر الشــباب والثقافــة والتواصــل بالمملكــة 
المغربيــة محمــد مهــدي بــن ســعيد، ســبل 
التعاون المشــترك في المجال الشــبابي وتبادل 

ــارب. ــرات والتج الخب

جــاء ذلك خالل اجتماع جمع بين الوزيرين، 
ــة  ــا لوكال ــي، وفق ــال المرئ ــة االتص ــر تقني عب

األنبــاء البحرينيــة “بنــا«.
المبــادرات  أهــم  الوزيــران  واســتعرض 
والبرامــج التــي يتــم تقديمهــا للقطاع الشــبابي 

ــن.وكاالت ــي البلدي ف

لقــى شــخص مصرعــه وأصيــب ٣ آخريــن فــى 
إطــالق نــار بواليــة نيــو أورليانــز األمريكيــة، وفقــا 
لمــا قالتــه الشــرطة األمريكيــة أمــس، مشــيرة إلى 

أنهــا فتحــت تحقيقــا فــى الحــادث.
ونقلــت وســائل إعــالم أمريكيــة عــن تغريــدة 
للشــرطة جــاء فيهــا »يحقــق أعضاء قســم شــرطة 
نيــو أورليانــز فــى جريمــة قتــل بالرصاص أســفرت 
عــن مقتــل رجل يبلغ مــن العمر ٤٣ عامــا، وإصابة 
امــرأة تبلــغ ٢9 عامــا وامــرأة تبلــغ 5٠ عامــا ورجل 

يبلــغ 59 عاما”.
وقالت الشــرطة أن إطالق النار وقع فى محطة 

وقود فى منطقة لور ناينث وارد. ولم يتم الكشف 
حتــى اآلن عــن مســتوى إصابات الجرحــى الثالثة، 

لكنه جرى نقلهم إلى مستشــفيات لتلقى العالج.
يذكــر أن، أعلنــت الســلطات األميركيــة مقتــل 
شــخصين وإصابــة 8 آخريــن، بحــادث إطــالق نــار 
فــى شــيكاغو، ووقــع إطــالق النــار حوالى الســاعة 
١٠:٤٠ مســاء الخميــس قرب مطعــم على الجانب 

الشــمالى القريــب مــن المدينة.
وقالــت الشــرطة فــى بيــان أن شــخصا اعتقــل 
وعثــر معــه علــى  ســالح، فيمــا لــم تنشــر أســماء 

أو أعمــار القتلــى.وكاالت

بايدن خالل مؤتمر صحفي                              أ ف ب

جانب من الجيش في اليمن                   وكاالت

آثار الكارثة                                               وكاالت

¢¢ توسيع التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيؤل
¢¢ بايدن يعرض مساعدة بيونغ يانغ لوقف تفشي »كوفيد 19«
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 49121٧9/ 050

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54040 ص.ب:  أبوظبــي 
02-44٨6000 هـاتـــف: 
02-44٨5400 فاكــس: 

03 -٧٨49616 فاكس:    03 -٧655000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
04 -395٧1 1 1 فاكس:     04 -395٧000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
02 -44٨5450 02  فاكس:   -44٨5000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
02 -44٨24٨6 فاكس:    02 -44٨6000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

برؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، تواصــل اإلمــارات طريقهــا إلــى 
المســتقبل بثقــة عبــر امتــالك مفاتيــح القــوة والبناء في اإلنســان 
وتمكينــه، وكان طبيعيــًا أن تكــون أولى قــرارات الحكومة خالل 
تدشــين اإلمــارات لحقبــًة جديــدة مــن االزدهــار برئاســة ســموه 
حــول التعليــم الــذي يتصــدر دائمــًا اهتمامــات ومتابعــة ســموه 
وتأكيــده أن »التعليــم أواًل«، وأنــه الرهــان لتحقيــق التطلعــات 
ــي  ــة الت ــات واألهــداف العصري ــة الطموح المســتقبلية ومواكب
تعمــل عليهــا الدولــة كما قال ســموه فــي إحدى المناســبات إن: 
»رهــان دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ســيكون في الســنوات 
المقبلــة االســتثمار فــي التعليــم، ألنــه القاعدة الصلبــة لالنطالق 
فــي مرحلــة ما بعــد النفط«، وانعكســت هذه الجهــود المباركة 
علــى مســيرة اإلنجــازات فتعــززت المكتســبات إذ أن االســتثمار 
فــي التعليــم هــو اســتثمار فــي اإلنســان وبالتالــي اســتثمار فــي 
الحياة والمســتقبل، ألنه رافعة الشــعوب وبوصلة الغد المشــرق 
وأداة التعامــل مــع المتغيــرات ومواجهــة التحديــات، ومــن أبرز 
مقومــات النهضــة وتقدم األمم، وألن طموحات وطننا اســتثنائية 
علــى الصعــد كافــة مــن خالل رؤيــة قائد مســيرة الخيــر والعطاء 
ــًا ويحظــى باهتمــام  ــدو مضاعف ــم يب ــى التعلي ــإن الرهــان عل ف
ــًا  ــره ليكــون عصري ــر وخطــط اســتراتيجية الســتدامة تطوي كبي
ويضمــن خــوض الوطن للســباق الحضــاري، وبالتالــي تعزيز قوة 
الدولــة بالعلــوم والمعارف، فالمســتقبل لمن يعمل ويســتعد له 
ويتســلح بالعلــم ويمتلــك طموحــات وعزيمة ال تعــرف الحدود.

..بمباركــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل ورعاه«، يشــكل إعالن صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« عــن »هيكلة رئيســية 
جديــدة لمنظومــة التعليــم فــي اإلمــارات، والتوجيــه بمراجعــة 
ــي«،..  ــاع التعليم ــات القط ــريعات وسياس ــم وتش ــاملة لنظ ش
تجســيدًا لجهــود االرتقــاء بجودة التعليــم ليكون مواكبــًا للتطور 
الــذي يشــهده العالــم كمــا أكد ســموه بالقــول: »قطــاع التعليم 
اليــوم ليــس كاألمــس .. وطموحاتنــا اليــوم ليســت كاألمــس .. 
ــا  ــارات المســتقبل ســتكون مختلفــة ومتجــددة .. وهدفن ومه
ــة .. ويكمــل المســيرة .. ويتمســك  ــل يحمــل الراي إعــداد جي
بالهويــة .. وينطلــق للعالميــة بــكل ثقــة .. ونطلب مــن الجميع 

التعــاون الجــاد لتحقيــق ذلــك .. واهلل الموفــق أواًل وأخيــرًا«.
تؤمــن دولــة اإلمــارات بالشــراكات البنــاءة والمثمــرة، لكــن 
قناعاتهــا راســخة بــأن التقــدم وتعزيــز زخــم المســيرة ال 
يكــون إال بجهــود وطنيــة خالصــة ومتســلحة بأحــدث العلــوم 
والتكنولوجيــا، لذلــك تشــكل التوجهــات الجديــدة تأكيــدًا لمــا 
تحظــى بــه المنظومــة التعليميــة مــن اهتمــام ودعــم القيــادة 
الرشــيدة بهــدف التطويــر الشــامل مــن خــالل قــدرات أجيــال 
واعيــة ومتعلمــة لتأديــة واجبهــا علــى أكمــل وجــه، وبقيــادة 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
ــار  ــن الكب ــا ســنكون بي ــق أنن ــة »حفظــه اهلل ورعــاه« نث الدول

ــًا للتقــدم واســتباق المســتقبل. ــًا وعنوان دائم

ينتشــر فــي الكــرة األرضيــة عدد 
كبيــر من األوبئــة واألمراض، والتي 
ألجلهــا يعمــل عــدد مــن المنظمات 
الصحيــة حــول العالــم لدراســتها 
وتحليلهــا، والعمــل علــى ابتــكار 
أدويــة مضــادة لهــا، للحــد مــن 

ــارها. انتش
عــن  المعلومــات  جمــع  يعــد 
ــى للتصــدي  ــة الخطــوة األول األوبئ
لهــا، إذ يمكــن بتحليــل التقاريــر 
الطبيــة للمرضــى معرفــة األمــراض 
التــي قد تكون بدأت في االنتشــار، 
إذ إن التحديد المبكر لتلك األمراض 
ــد  ــي الح ــي ف ــك األساس ــو المح ه
مــن توســع انتشــار تلــك األمــراض، 
فقــد قامت منظمــة الصحة العالمية 
بالعمــل علــى نظــام تصنيــف رقمي 
ــرات  ــراض والمؤش ــراض واألع لأم
تصنيــف  عليــه  يطلــق  وغيرهــا، 
األوبئــة الدولــي )ICD(، حيث يتم 
إعطــاء كل مــرض رقــم كــود محدد 
فــي تصنيــف شــجري، يمكــن مــن 
خاللــه معرفة ذلك الوبــاء أيًا كانت 
اللغــة المكتوب بهــا التقرير الطبي.

غيــر أن تصنيــف األوبئــة الدولي 
ليتــم تطبيقــه علــى جميــع التقاريــر 
الطبيــة، فهــي عمليــة قــد تســتنزف 
كالوقــت  المــوارد،  مــن  كثيــرا 
والجهــد والمــال، وهــذا يعنــي أن 
تطبيــق التصنيف في المستشــفيات 
ــة ســيكون مكلفــًا  والمراكــر الصحي
ــدى  ــدر إح ــر، إذ تق ــد كبي ــى ح إل
الدراســات الصــادرة عــن مركــز 
أطفــال كنكيناتــي الطبــي بالواليات 
المتحــدة أن تكلفــة تحليــل التقارير 
الطبيــة حــول العالــم قــد تصــل إلى 
٢5 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا، 
ويعــزى ذلــك إلــى ســببين، أولهمــا 
ــال  ــي المج ــن ف ــدرة المتخصصي ن
ــة  ــون المعرف ــن يملك ــي الذي الطب
ــة،  ــر الطبي ــل التقاري الالزمــة لتحلي
واســتخراج كل مــا ذكــر فيهــا مــن 

أمــراض وأوبئــة، ومــن ثــم تطبيــق 
ــا أن  ــا، وثانيه ــف ICD عليه تصني
عــدد األكــواد فــي التصنيــف ذاتــه 
يعــد كبيــرًا جــدًا، إذ يصــل فــي 
نســخته العاشــرة إلى 6٠ ألف كود.

ــف  ــق تصني ــة تطبي نظــرًا لصعوب
ــز  ــن المراك ــر م ــدت كثي ICD عم
ــث  الصحيــة والجامعــات إلــى بح
تحليــل  عمليــة  أتمتــة  إمكانيــة 
التقاريــر الطبيــة، واســتخراج مــا 
يذكــر فيهــا مــن أوبئــة، ومــن ثــم 
تصنيفهــا بحســب أكواد ICD، ومن 
أحــدث األبحــاث فــي هــذا المجــال 
مــا نشــره عدد مــن معامل األبحاث 
بجامعــة األكاديميــة الصينية للعلوم 
 University of Chinese Academy(
of Sciences(، حيث نشر الباحثون 
اختباراتهــم لنظــام ذكاء اصطناعــي 
يمكنــه اســتخراج األوبئــة الــواردة 
ــم  ــن ث ــة، وم ــر الطبي ــي التقاري ف
تصنيفها بحســب أكواد ICD وذلك 

بشــكل آلــي.
النظــام المطــور المبتكــر تمكــن 
مــن التفــوق علــى نظرائــه مــن 
األنظمــة، وذلــك ألنــه يعمــل علــى 
توظيــف بعــض المعلومــات الطبية، 
والتــي منها أن تحديــد األوبئة التي 
ال يمكــن أن تظهــر فــي مريــض 
فــي نفــس الوقــت، وأيضــًا تحديــد 
ــل أن  ــن المحتم ــي م ــراض الت األم
يصــاب بهــا الشــخص إذا أصيــب 
ــن  ــن المعلومتي ــا، وبهاتي بمــرض م
الطبيتيــن، تمكــن الباحثــون مــن 
ــي  ــج مبشــرة ف ــى نتائ الوصــول إل
مجــال تصنيــف األوبئة فــي التقارير 

ــة. الطبي
عن »الوطن الســعودية«

ــد أســابيع  ــارس ٢٠٢٠، بع ــي م ف
قليلــة فقــط مــن إعــالن أن فيــروس 
وبــاًء،  يمثــل  المســتجد  كورونــا 
ــر  ــة، ظه ــي أزم ــم ف ــول العال ودخ
كبيــر خبــراء األمــراض المعديــة فــي 
الواليــات المتحــدة الدكتــور أنتونــي 
فاوتشــي، على شــبكة »ســي إن إن« 
اإلخباريــة، إلعــداد األميركييــن لمــا 
ــه الســيناريو األســوأ. كان يعتقــد أن

ــى الرغــم مــن وجــود  ــه عل إذ إن
نحــو ١٢5 ألــف حالــة مؤكــدة فقــط 
فــي البــالد فــي تلــك المرحلــة، فإنه 
حــذر مــن أن الوبــاء قــد يــؤدي فــي 
نهايــة المطــاف لوفــاة مــا بيــن ١٠٠ 
ألــف و٢٠٠ ألــف أميركــي، وهــو 
ــات  ــدد الوفي ــر ع ــاوز بكثي ــا يتج م
الســنوية بســبب اإلنفلونــزا حتــى 

فــي أشــد ســنواتها.
ــدد  ــات ع ــض التوقع ــدرت بع وق
الوفيــات المحتملــة بســبب »كوفيــد 
- ١9« بأنهــا ســتكون أعلــى بكثيــر، 
ــن كان  ــر، ولك ــون أو أكث ــو ملي بنح
فاوتشــي، مــن بيــن آخريــن فــي 
مجالــه، الذيــن اعتقــدوا أن مثــل 
ــاًل:  ــق، قائ ــن تتحق ــام ل ــذه األرق ه
ــا  ــح ليســت مســتحيلة ولكنه »صحي

ــة«. ــة للغاي ــر محتمل غي
ــذه  ــن ه ــن م ــد عامي ــه بع إال أن
التصريحــات حــدث مــا هــو كان غير 
ُمحتمــل للغاية، مــع تجاوز الواليات 
المتحــدة العتبــة المروعــة المتمثلــة 
ــبب  ــخص بس ــون ش ــاة ملي ــي وف ف

»كوفيــد – ١9«.
عــام، طــرح  مــن  أكثــر  ومنــذ 
أليكســيس مادريجــال مــن مجلة »ذا 
أتالنتــك« ســؤااًل بســيطًا ولكنه ذكي، 
وهــو: متــى بالضبــط يمكــن اعتبــار 
»مرحلة الطــوارئ« المتعلقة بالوباء 
قــد انتهت؟ وكانــت إحدى اإلجابات 
التــي توصل إليها هو وخبراء الصحة 
العامــة هــي أن يصــل إلــى مرحلــة 
اإلنفلونــزا، أي عندمــا ينخفــض عدد 
وفيــات »كوفيــد - ١9« اليوميــة في 
الواليــات المتحدة إلى ١٠٠ شــخص، 
ــن  ــن الذي ــدد األميركيي ــس ع أو لنف
كانــوا يموتــون بســبب اإلنفلونزا كل 
يــوم، فــي المتوســط، قبــل الوبــاء، 
ولكــن بالنظر لمعيار اإلنفلونزا، فإنه 
ال تــزال مرحلــة الطــوارئ المتعلقــة 

بوبــاء كورونــا بعيــدة عــن االنتهــاء 
فــي الواليــات المتحدة.

ثــم هنــاك أعــراض كورونــا طويلة 
األمــد، إذ إنــه كمــا يقــول جوناثــان 
»نيويــورك  فــي صحيفــة  وولــف 
ــدر أن  ــات تق ــإن الدراس ــز«، ف تايم
ــي  ــى ٣٠ ف ــة إل ــي المائ ــن ١٠ ف م
بفيــروس  المصابيــن  مــن  المائــة 
يصابــون  قــد  المســتجد  كورونــا 
بأعــراض طويلــة األمــد، بما في ذلك 
الخلــل اإلدراكــي، وفقــدان أو تغيــر 
حاســة الشــم والتــذوق، واإلرهــاق، 
وصعوبــة التنفــس، وعلــى الرغم من 
ــد  ــة ض ــر الحماي ــات توف أن اللقاح
أعراض »كوفيد - ١9« طويلة األمد، 
فــإن مــدة هــذه الحمايــة تظــل غيــر 

مؤكــدة.
وبعــد ســتة أشــهر مــن اكتشــاف 
ــوب  ــي جن ــرون« ف ــر »أوميك متغي
مــن  مجموعــة  أدت  أفريقيــا، 
 »٢.BA« المتغيــرات الفرعيــة وهي
الواليــات  فــي   »BAو»٢.١٢.١
 »5.BA«و  »٤.BA«و المتحــدة، 
ــى موجــات  ــا إل ــوب أفريقي ــي جن ف
جديــدة مــن الحــاالت، كمــا يوضــح 
ــي مــن »التايمــز«،  ــا ماندافيل أبورف
فإن »أوميكرون« ومتغيراته الفرعية 
قــد تطــورت للتهــرب، جزئيــًا، مــن 
المناعــة، مــا يزيد من خطــر اإلصابة 

ــرة. ــر مــن م ــا أكث بكورون
ولكــن ليســت كل األخبــار ســيئة، 
إذ إنــه نظرًا الزديــاد المناعة الناتجة 

عــن اللقاحــات والعدوى، إلى جانب 
ظهــور عالجــات جديــدة، فإنــه لــم 
تعــد معــدالت الحــاالت أو الوفيــات 
مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا كمــا كانــت 
مــن قبــل، كمــا أن معــدل اإلصابــة 
بالمــرض الحــاد قــد بــات أيضــًا أقــل 

ممــا تشــير إليــه األرقــام الرســمية.
وكتــب إويــن كاالواي فــي مجلــة 
ــابقة  ــرات الس ــر«، أن المتغي »نيتش
ذلــك  فــي  بمــا  للقلــق،  المثيــرة 
»ألفــا« و»دلتــا«، والشــكل األولــي 
ألوميكــرون، ظهرت جميعها بشــكل 
مســتقل عن الفروع البعيدة للشجرة 
ــن  ــا، ولك ــروس كورون ــة لفي الجيني
يبــدو أن »أوميكــرون« يتبــع نمطــًا 
متغيــرات  يطــور  مختلفــًا، حيــث 
فرعيــة جديــدة تتهــرب جزئيــًا مــن 
المناعــة مــع تغييرات جينيــة طفيفة 

نســبيًا.
وعلــى المدى المتوســط، ســتكون 
ــين  ــب تحس ــا إذا كان يج ــألة م مس
اللقاحــات والعالجــات محــل نقــاش 
كل  يعمــل  حيــث  ال،  أم  ســاخن، 
مــن »موديرنــا« و»فايــزر« علــى 
تطويــر جرعــات معــززات خاصــة 
بأوميكــرون يمكــن توزيعهــا فــي 
الخريــف، وبالنظــر إلــى المناعــة 
تســببها  التــي  المحتملــة  األوســع 
عــدوى أوميكــرون لــدى األفــراد 
ــض  ــإن بع ــم، ف ــم تلقيحه ــن ت الذي
ــرة  ــدون أن هــذه فك ــاء يعتق العلم

ــدة. جي

وهنــاك خيــار آخــر، اقترحــه عالم 
المناعــة أكيكو إيواســاكي في جامعة 
»ييــل«، وهــو تطويــر لقــاح يمكــن 
إعطــاؤه علــى شــكل رذاذ األنــف 
ــة. وعلــى  ــداًل مــن الحقــن العضلي ب
الرغــم مــن جميع التطورات التي تم 
إجراؤهــا فــي كيفيــة رعايــة مرضــى 
»كوفيــد - ١9«، فإنــه ال يوجد حتى 
ــا  اآلن عــالج ثابــت ألعــراض كورون
طويلــة المــدى، إذ تشــير كاثرين وو 
فــي »ذا أتالنتــك« إلــى أن »التعامل 
المســتهتر مع مشكلة أعراض كورونا 
طويلــة األمد تتناســب مع كل جانب 
للوبــاء،  االســتجابة  جوانــب  مــن 
ــف  ــح هــذا الموق وســيتطلب تصحي
ــدًا مــن االســتثمار فــي البحــث  مزي

عــن العالجــات«.
أمــا علــى المــدى الطويــل، فإنــه 
ــى وجــود  ــاك حاجــة إل ســتكون هن
لجــان وطنية ودوليــة لتحديد أخطاء 
العالــم فــي االســتجابة لهــذا الوبــاء 
ــر  ــاء آخ ــتجابة ألي وب ــة االس وكيفي

فــي المســتقبل.
عن »الشرق األوسط«

ــون  ــة، اعتمــد الباحث ــود طويل لعق
ــدى  ــون بدراســة »التوحــد« ل المعني
األطفــال علــى جمع البيانــات الخاصة 
باألطفــال فــي أثنــاء أدائهــم لمهمــات 
إجــراء  خــالل  مــن  أو  مختبريــة 
المقابــالت مــع األطبــاء بــداًل مــن 
دراســة تفاُعــالت هــؤالء األطفــال 
مــع اآلخريــن فــي حياتهــم اليوميــة.

مــن هنا تأتي أهمية الدراســة التي 
نشــرتها دوريــة »كارنــت بيولوجــي« 
)Current Biology( وأجراها باحثون 
ــدوا  ــا«، واعتم ــة »إنديان ــي جامع ف
خاللهــا علــى مراقبــة األطفــال الصغار 
المصابيــن بالتوحــد فــي أماكــن لعــب 
اســتخدموا  حيــث  طبيعيــة؛  أكثــر 
ــع  كاميــرات مثبتــة علــى الــرأس لتتبُّ
حــركات عيــون األطفــال المشــاركين 

فــي الدراســة فــي أثنــاء اللعــب.
وتوصــل الباحثون إلــى أن األطفال 
ــا  المصابيــن بالتوحــد ُيبــدون اهتماًم
نموذجيًّا مشــترًكا في أثناء اللعب مع 
أحــد الوالديــن، وهو مــا يخلق فرصًة 
ــد  ــراب التوحُّ ــة اضط ــدًة لدراس جدي

وتطويــر التدخــالت الخاصــة به.
تقــول جوليــا يوركوفيتش هاردينج 
-الباحثــة المتخصصــة فــي اضطــراب 
طيــف التوحــد فــي جامعــة إنديانــا، 
فــي  الدراســة-  فــي  والمشــاركة 
تصريحــات لـ«للعلــم«: تتبَّعنــا عيــون 
األطفال المصابين بالتوحد باســتخدام 
رؤوســهم،  علــى  مثبتــة  كاميــرات 
مــن  عاليــًة  درجــًة  ذلــك  ومنحنــا 
ــاه  ــاس االنتب ــق بقي ــة فيمــا يتعل الدق
البصــري لأطفــال وقدرتهم على أداء 
ــى  ــاعدنا عل ــا س ــة، كم ــال يدوي أعم
ــاء  ــي أثن ــال ف ــات األطف رصــد تصرف

ــي. اللعــب بشــكل طبيع
أن  الســابقة  األبحــاث  وُتظهــر 
بالتوحــد  المصابيــن  مــن  العديــد 
ــى  ــًة فــي القــدرة عل يجــدون صعوب
ــاه المشــترك الــذي يســاعدهم  االنتب
فــي مشــاركة التركيــز علــى شــيء أو 
ــل  ــع شــخص آخــر؛ فالطف ــة م منطق
الطبيعــي غالًبــا مــا يلفــت انتبــاه 
َمــن حولــه مــن خــالل إحضــار لعبتــه 
ــي  ــرته لك ــراد أس ــى أف ــة إل المفضل

يلعبــوا معــه؛ إذ يكــون انتبــاه الطفل 
وانتبــاه َمــن حولــه موجًها نحو شــيء 
مشــترك بينهمــا »اللعبة«، ومن دون 
االنتباه المشــترك َيصُعُب على الطفل 
المصــاب بالتوحــد تعلُّــم األســماء 
والمهــارات  اللغــة  واســتخدامات 

االجتماعيــة.
تقــول »هاردينج«: يواجه األطفال 
الذيــن يعانــون من اضطرابــات طيف 
التوحــد -غالًبــا- صعوبــًة فــي متابعة 
االجتماعييــن،  شــركائهم  عيــون 
وهــذا الســلوك -الــذي ُيســمى تتبُّــع 
ــن  ــي م ــزء أساس ــو ج ــق- ه التحدي
ــون  ــا الباحث ــل به ــي يمي الطريقــة الت
إلى رصــد االنتباه المشــترك، وعندما 
ــاركين  ــال المش ــون األطف ــا عي تتبَّعن
ــة  ــرات مثبت ــر كامي ــي الدراســة عب ف
علــى الــرأس، وجدنا أنهــم ال ينظرون 
إلــى وجــوه آبائهــم كثيًرا عنــد اللعب 
ــع  ــي أن تتبُّ ــا يعن ــا، م ــاب مًع باأللع
التحديــق قــد ال يكــون دليــاًل متاًحــا 
لجــذب االنتبــاه المشــترك فــي بعــض 
الســياقات الطبيعيــة، وبداًل من ذلك، 
يتتبَّــع األطفال أيادي والديهم، والتي 
غالًبــا مــا تالمــس األلعــاب أو تحملها، 

لمعرفــة مــا ينظــر إليــه الوالــدان.

إلــى هــذه  التوصــل  مــن أجــل 
النتائــج، أخضــع الباحثــون 5٠ طفــاًل 
تتــراوح أعمارهــم بين عاميــن وأربع 
المصابيــن  األطفــال  مــن  ســنوات 
بالتوحــد، وأظهــر تقييــم البيانــات 
التــي تــم جمعهــا فــي أثنــاء جلســات 
اللعــب أن األطفال المصابين بالتوحد 
حافظــوا علــى اهتمــام مشــترك عنــد 
ــك الخاصــة  ــع تل مســتويات تتفــق م
بأقرانهــم، وأن األطفــال المصابيــن 
ــارات  ــا إش ــتخدموا أيًض ــد اس بالتوح
المتابعــة اليدويــة بــداًل مــن متابعــة 
ــن  ــاه الوالدي ــة انتب ــق لمتابع التحدي

ــاه المشــترك. ــى االنتب إل
تضيــف »هاردينــج«: نعتقــد أن 
التجــارب التي يركز فيهــا الطفل على 
نشــاٍط مــا -مثل اللعب بشــاحنة لعبة 
أو البنــاء باســتخدام المكعبــات- مــع 
أحــد الوالدين تعــزِّز تنمية اللغة لدى 
الطفــل، لقــد وجدنا أن آبــاء األطفال 
الذيــن يعانــون من اضطرابــات طيف 
التوحــد يســمون األلعــاب علــى نحــٍو 
متكــرر عندما يكونون في حالة انتباه 
مشــترك أكثــر ممــا يحــدث عندمــا ال 
ــا  ــها، مم ــة نفس ــى اللعب ــرون إل ينظ
يســاعد علــى تطور األطفــال، ونتطلع 

إلــى تحديــد األوقات التــي يكون فيها 
األطفــال المصابــون بالتوحــد قادرين 
ــا  ــى اللعــب بشــكل نموذجــي، م عل
يســاعد البالغين على تشجيع األطفال 
المصابيــن بالتوحــد ألداء مزيــد مــن 
هــذه األنشــطة ومنحهــم مزيــًدا مــن 

ــرص التعلم. ف
وتتابــع: يجــب أن نســعى جاهدين 
لأشــخاص  اليوميــة  الحيــاة  لفهــم 
والضغــوط  بالتوحــد،  المصابيــن 
ــا،  االجتماعيــة التــي يواجهونهــا يوميًّ
والســياق االجتماعــي الــذي يتفاعلون 
فيــه؛ حتــى نتمكــن مــن دعمهــم 
للحضــور فــي العالــم االجتماعــي مــن 
حولنــا بطريقــة مريحــة تمنحهــم ثقــًة 

ــهم. ــر بأنفس أكب
عن »ســاينتافيك أميريكان«

هل الوباء لم ينتِه بعد؟ وماذا سنفعل؟

مشاركة اآلباء في اللعب تساعد »طفل التوحد« على التعلم

تصنيف األوبئة آليًا

رؤية محمد بن زايد للتعليم بوابة المستقبل

يومية سياسية مستقلة
سبينس بوكات ليندل

خبير في علوم األوبئة

دينا درويش
صحفية علمية

تزيد قدرة األطفال المصابين 
بالتوحد على التواصل وتحد من 
الصعوبات التي يواجهونها من 
أجل تعلُّم األسماء واكتساب 
المهارات االجتماعية

يعمل كل من »موديرنا« 
و»فايزر« على تطوير جرعات 
معززات خاصة بأوميكرون يمكن 
توزيعها في الخريف

أنس الغامدي
النظام المطور المبتكر تمكن كاتب عربي

من التفوق على نظرائه من 
األنظمة، وذلك ألنه يعمل على 
توظيف بعض المعلومات الطبية
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اقتصاد

أكد ســعادة أحمد محبــوب مصبح المدير 
العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الموانــئ والجمارك والمنطقة الحرة الســعي 
لتوثيــق العالقــة مــع اإلدارات الجمركيــة في 
الــدول الصديقــة لدعــم النمــو فــي التبــادل 
التجارييــن مع الشــركاء التجاريين، والحرص 
علــى تبــادل التجــارب والخبــرات معهــم 
الطالعهــم علــى التقــدم الكبير الــذي حققته 
دبي في مجال الخدمات التجارية والجمركية 
ما مكنها من ترســيخ مكانتهــا الرائدة كمركز 
إقليمــي ودولــي للتجــارة العالمــي وعاصمــة 
اقتصاديــة توفر فرصًا كبيرة لشــركاء التجارة 
لالستفادة من تميزها في الربط بين األسواق 

فــي مختلف القــارات والدول.
جاء ذلك خالل استقباله - بحضور محمود 
البســتكي المديــر التنفيــذي للعمليــات فــي 
»دبي التجارية العالمية« - سعادة مافلونوف 
اكمال خوجا يوسوبوفيتش رئيس لجنة الدولة 
للجمارك بجمهورية أوزبكستان وسعادة عزيز 
ماحموتوف قنصل أوزبكســتان في دبي، في 
إطــار تعزيــز جمــارك دبــي جهودهــا لتطوير 
التعــاون والتنســيق مــع اإلدارات الجمركيــة 
في دول الشــركاء التجارييــن لدولة االمارات 
مــن أجل دعــم النمو فــي التجــارة الخارجية 

للدولة.
ــق  ــى تحقي ــع إل ــوب : نتطل ــال محب وق
المزيــد مــن التعــاون والتنســيق مــع جمارك 
أوزبكســتان لدعــم نمــو التجــارة المتبادلــة 
بين دولــة اإلمارات وجمهورية أوزبكســتان، 
تنفيــذاً لرؤيــة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه 
اهلل« وتطبيقًا للخطط والمشاريع االستراتيجية 
المســتقبلية لدولــة اإلمــارات والتــي تتوجهــا 
مشــاريع الخمســين الهادفــة إلــى زيــادة 
ــة  ــراكات االقتصادي ــز الش ــادرات وتعزي الص
للدولــة خــالل الخمســين ســنة المقبلــة مــن 

مســيرة الدولــة.
وأوضــح: توفــر لنــا اللقــاءات المســتمرة 
مــع اإلدارات الجمركيــة فــي دول الشــركاء 
التجاريين للدولة فرصة مهمة لالســتماع إلى 
متطلباتهم من الخدمات التجارية والجمركية 
الالزمــة لتطوير التبادل التجاري المســتقبلي 
ــرة علــى  مــع الشــركاء، حيــث تعمــل الدائ
توفيــر افضل مســتوى مــن الخدمــات للتجار 
والمستثمرين، وقد نجحت جمارك دبي في 
تحقيــق تقــدم كبيــر فــي هــذا المجــال مــن 
خــالل تمكيــن المتعاملين من االســتفادة من 
برنامــج المشــغل االقتصــادي المعتمــد الذي 
يوفــر تســهيالت متميــزة للتجارة مــع الدول 
األعضــاء فــي البرنامج، ويســاهم في تمكين 
التجــار والشــركات مــن مواجهــة التحديــات 

الراهنــة فــي بيئــة التجــارة الدولية.
من جانبــه، قدم قطاع التفتيش الجمركي 

عرضــًا توضيحيــًا للوفــد الزائــر حــول وحــدة 
ــة  ــرة لمراقب ــا الدائ ــي أطلقته ــياج« الت »س
المنافــذ الجمركيــة في إمــارة دبي من خالل 
إحــكام عمليــات الرصــد والتتبــع والتفتيــش 
باســتخدام التقنيــات الذكيــة الحديثــة مثــل 
الذكاء االصطناعي واألجهزة المتطورة لكشف 
المــواد الممنوعــة، وباالعتمــاد علــى العنصر 
البشــري فــي فــرق التفتيش الموجــودة على 
مــدار الســاعة وطيلــة أيام األســبوع مدعومة 
بقاعــدة بيانــات مركزيــة يتــم تغذيتها بصفة 
دوريــة، وأجهــزة الفحــص والتفتيــش الذكية 
ــد  ــث ُتع ــة الجــودة«، حي ــرات عالي والكامي
وحــدة »ســياج« مبــادرة جمركيــة مبتكــرة 
ــن الحــرم الجمركــي  لوضــع حــد فاصــل بي
ومنطقــة دخــول إمارة دبي من خالل ســياج 
افتراضــي ذكــي يتكــون مــن كاميــرات عالية 
الجــودة تغطــي كافة أرجاء الحــرم الجمركي 
للمنافــذ، وحساســات، ورادارات للتحكم في 
عمليــة حركــة البضائــع واألشــخاص للقيــام 

بعمليــة التحليل واالشــتباه.
وبين العرض التوضيحي، أن جمارك دبي 
تســعى مــن خالل االرتقــاء بوحدة »ســياج« 
إلــى تشــديد الرقابــة علــى المنافــذ البحريــة 
ــتعانة  ــاد باالس ــع واالقتص ــة المجتم لحماي
بطائــرات الــدرون وزوارق مجهــزة بأنظمــة 
متطــورة قــادرة علــى مراقبــة وتتبع الســفن 
قبــل دخولها إلى موانئ المنطقة الســاحلية، 
وقد دعمت الدائرة »ســياج« بعشر سيارات 
كهربائيــة صديقــة للبيئــة تعمــل كدوريــات 
أمنيــة علــى مــدار الســاعة لتغطيــة المراكــز 
الجمركيــة البحريــة فــي خــور دبــي ومرفــأ 
ديرة وميناء الحمرية وميناء راشد والواجهة 

البحرية.
وكشف العرض المقدم من قطاع التفتيش 
الجمركــي، عــن المزايــا التــي يوفرهــا نظــام 
محــرك المخاطر الذكي الــذي طورته الدائرة 

ليقــوم بــدور رئيســي فــي ضبــط العديد من 
الشــحنات والمــواد الممنوعة والمقيدة وتتم 
ــات  ــددة بمعلوم ــوات متع ــن قن ــه م تغذيت
عــن الشــحنات لتحديــد المخاطــر واعتــراض 
الشــحنات المشــتبه بهــا، حيــث ابــدى وفــد 
جمارك أوزبكســتان تقديره ألهمية القدرات 
التــي يوفرهــا نظــام محــرك المخاطــر الذكي 
علــى صعيــد الرصــد المســبق للمخاطــر مــا 
يعــزز القــدرة علــى حمايــة المجتمــع مــن 

ــك المخاطر. تل
وتــم عــرض فيديــو يوضــح آليــات العمــل 
فــي جمارك أوزبكســتان واإلنجازات التي تم 
تحقيقهــا لخدمة التجــارة وحماية المجتمع.

وزار وفد جمارك أوزبكستان غرفة التحكم 
والســيطرة فــي الدائــرة واطلــع علــى النظام 
الذكــي لمتابعــة الحركــة بالمراكــز الجمركية 
بواســطة الكاميــرات، كمــا قــام بزيــارة مركز 
التدريــب الجمركــي واطلع على جهود قطاع 
الموارد البشرية في تطوير قدرات الموظفين 
الجمركييــن مــن خــالل دورات التدريب كما 
قــام أعضــاء الوفــد بتجربــة ميدانيــة لنظــام 
»تقنيــة الواقــع االفتراضــي لتدريب المفتش 
ــالل  ــين خ ــر للمفتش ــي توف ــي« الت الجمرك
التدريــب البيئة الميدانية لعمليات التفتيش.

ــام  ــد ق كان وفــد جمــارك أوزبكســتان ق
ــل  ــة فــي مركــز جمــارك جب ــة ميداني بجول
علــي واطلــع ميدانيــًا علــى آليــة العمــل فــي 
المركــز وعلــى دور النظــام المتطــور لفحص 
الحاويــات بجبــل علــي فــي حمايــة المجتمع 
وتيســير حركــة التجــارة حيــث تصــل قدرته 
ــي  ــة ف ــص 9٠٠ حاوي ــى فح ــتيعابية إل االس
الســاعة، وقــام الوفــد كذلــك بزيــارة مطــار 
دبــي الدولي واطلع التســهيالت التي تقدمها 
إدارة عمليــات المســافرين للــزوار والســياح 
باســتخدام األنظمة واالبتــكارات الذكية التي 

طورتهــا إدارة عمليــات المســافرين.
وتــم خــالل الزيــارة توقيع مذكــرة تفاهم 
لتعزيز التعاون بين »دبي التجارية العالمية« 
وجمــارك أوزبكســتان، حيــث قــام بتوقيــع 
المذكــرة ســعادة مافلونــوف أكمالكوجــا 
يوســوبوفيتش رئيــس اللجنــة الحكوميــة 
للجمارك في جمهورية أوزبكستان ومحمود 
البســتكي المديــر التنفيــذي للعمليــات فــي 

»دبــي التجاريــة العالميــة«.
شــارك فــي اللقــاء من فريــق القيــادة في 
جمــارك دبــي كل مــن جمعة الغيــث المدير 
التنفيــذي لقطاع التطويــر الجمركي ومنصور 
المالــك المديــر التنفيــذي لقطاع السياســات 
والتشريعات ومحمد الغفاري المدير التنفيذي 
لقطاع الموارد البشرية وراشد الشارد المدير 
التنفيــذي لقطــاع المــوارد الماليــة واإلدارية 
ويوســف الهاشــمي المدير التنفيــذي مكلف 
لقطــاع إدارة المتعامليــن وإبراهيــم الكمالي 

مدير إدارة عمليات المســافرين.وام

اطلعت لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية 
والصناعيــة فــي المجلــس االستشــاري إلمــارة 
الشــارقة ضمــن أعمالها لدور االنعقــاد العادي 
الثالــث مــن الفصــل التشــريعي العاشــر علــى 
برامجهــا المدرجــة فــي خططهــا لدعــم النمــو 
ــة  ــرافها لمرحل ــاص واستش ــاع الخ ــي القط ف

االزدهــار الــذي تشــهده اإلمــارة.
وأكــدت اللجنــة خــالل اجتمــاع عقدته في 
فنــدق البيــت بمدينــة الشــارقة علــى رؤاهــا 
التي تتكامل مع سياسات المجلس االستشاري 
ومــا يتصل بأعمالها من دعــم لروافد االقتصاد 
المحلي وسعيها لتمكين القطاعات االقتصادية 
مــن تحقيق معدالت نمــو أكبر في ظل الدعم 
الــذي تحظــى بــه مــن صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ومتابعة من 
ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 
القاســمي ولــي عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة 

رئيــس المجلــس التنفيذي إلمارة الشــارقة.
ترأس االجتماع سعادة سيف محمد جاسم 
المدفــع رئيــس اللجنــة بحضور أعضــاء اللجنة 
.. مريــم راشــد أحمــد بــن الشــيخ وعبــداهلل 
محمد ناصر العويس و ســهيل ســالم ســويدان 
الكعبــي و جمــال محمد بن هويدن و الدكتور 

محمد أحمد الكوس وعبداهلل إبراهيم موســى 
بجانــب حضور آمنه باصليب مســؤول شــؤون 

الجلســات وأمينة ســر اللجنة.
وأشــاد سعادة ســيف محمد جاسم المدفع 
بــأدوار أعضــاء اللجنــة والمشــاركات المثمــرة 
التــي قدموهــا فــي الجلســات العامــة في ظل 
تواصــل أعمــال اللجنــة خــالل الــدورة الثالثــة 
للمجلــس من الفصل التشــريعي العاشــر فضال 
عــن الزيارات الميدانية والتواصل المباشــر مع 
الدوائر المعنية بالشأن اإلقتصادي على مستوى 
اإلمــارة وتالقــي تلــك الجهــود الفاعلة لتحقيق 
الصالــح العــام مؤكــدا أن تلك األعمــال أتاحت 
للجنــة تقييم ورصد شــامل للفــرص المتوافرة 
في إمارة الشــارقة من بيئة إســتثمارية داعمة 
وجاذبة للمســتثمرين المحليين واألجانب بما 
يعــزز المكانــة التــي تحظــى بهــا اإلمــارة على 
خارطــة المــدن الجاذبة والداعمة الســتقطاب 
اإلســتثمار األجنبي المباشــر إلى جانب ريادتها 
فــي تطوير قطــاع األعمال وتمكينــه من النمو 

واالزدهار.
وتطــرق المدفــع خــالل اإلجتمــاع إلــى مــا 
ــر  ــن إنجــازات غي ــارة الشــارقة م ــه إم تحقق
مســبوقة فــي مجــال تنظيــم وإســتضافة كبرى 
المعــارض المحلية والعالميــة مؤكدا على دور 

هــذا القطاع الحيــوي في تعزيز التواصل وبناء 
شــراكات إســتراتيجية نوعيــة بيــن القطاعــات 
اإلقتصادية المحلية والخارجية مستعرضا فرص 
االســتثمار الواعــدة التــي تتمتــع بهــا الشــارقة 
وحجــم النمــو الــذي يشــهده الناتــج المحلــي 
بمختلف القطاعات االقتصادية مؤكدا أن اللجنة 
لــن تتوانــى فــي العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع 
كافة الجهات االقتصادية واالستثمارية لتحقيق 
التكامل مع المؤسســات الحكومية في اإلمارة 
والوصــول إلــى األهــداف التــي ترنــو لهــا نحو 
تعزيــز تنمية اإلقتصاد وتأكيد تنافســية االمارة 

ورؤيتهــا الريادية في الشــأن االســتثماري.
وبحــث المدفــع مع أعضــاء اللجنــة جدول 
األعمال خالل الفترة المقبلة من العام الحالي 
مــع قرب نهايــة الــدورة الحالية وبــدء الدورة 
الرابعــة مــن أعمــال المجلــس وفــق خططــه 
لدعــم روافــد األنشــطة اإلنمائيــة واالقتصادية 
كمــا ناقــش أعضــاء اللجنــة مختلــف الخطــط 
الهادفة والرامية إلى دعم المحفزات اإلقتصادية 
التــي تتمتــع بهــا اإلمــارة وتحقيــق مزيــد مــن 
مجــاالت التنويــع االقتصــادي والتأكيــد علــى 
التواصــل الفعــال مع الجهــات ذات االختصاص 
لتظــل الشــارقة قبلــة الوجهــات االســتثمارية 

واالقتصادية.وام

»اإلمارات للتنمية« يبحث أوجه التعاون مع بنك التنمية الوطني البولندي»جمارك دبي« تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك أوزبكستان

»مالية إستشاري الشارقة« تؤكد التكامل مع المؤسسات 
الحكومية لتعزيز تنافسية اإلمارة

عقــد مصرف اإلمارات للتنمية، المحرك 
المالــي ألجندة التنويع االقتصادي والتحول 
ــًا  ــارات، اجتماع ــة اإلم ــي دول ــي ف الصناع
مــع  بنــك التنميــة الوطنــي البولنــدي، 
ــز التعــاون مــع  فــي إطــار مســاعيه لتعزي
مصارف التنمية الرائدة حول العالم. وتركز 
االجتمــاع علــى مناقشــة الــرؤى المشــتركة 
لــدى المصرفيــن لدعــم الشــركات الكبــرى 
والمتوسطة والصغيرة ورواد األعمال، وسبل 

تحفيــز التنميــة االقتصاديــة فــي البلدين.
وتــرأس االجتمــاع مــن جانــب مصــرف 
اإلمــارات للتنميــة، أحمــد محمــد النقبــي 
الرئيــس التنفيــذي للمصــرف، بينمــا مّثــل 
ــدي كل مــن  ــي البولن ــة الوطن ــك التنمي بن
بياتــا دازينســكا-موزيزكا، رئيســة مجلــس 
إدارة البنــك؛ وبــاول نيــرادا، النائــب األول 
لرئيسة مجلس اإلدارة، وكرزيستوف سينغر، 
المديــر العــام. كما حضر االجتماع ســعادة 
يعقــوب كاســبر ســالويك، ســفير جمهورية 

بولنــدا لــدى دولــة اإلمــارات.
وخــالل االجتمــاع، عــرض أحمــد النقبي 
دور  مصــرف اإلمــارات للتنميــة المحــوري  

فــي تحقيق أهداف األجندة الوطنية لدولة 
اإلمارات التي تركز على التنمية االقتصادية 
والصناعيــة ودعــم التنويع االقتصادي ورفع 
التنافســية، كمــا قــّدم أولويــات المصــرف 
وتركيــز على القطاعات الرئيســية الخمســة 
وهــي التصنيــع والرعايــة الصحيــة والبنيــة 

التحتيــة واألمن الغذائــي والتكنولوجيا. 
واســتعرض النقبــي خــالل االجتمــاع 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــة المرن المنتجــات المالي
المصرف لتعزيز القابلية المصرفية للشركات 

الصغيــرة والمتوســطة وزيــادة قدرتها على 
ــب  ــى جان ــل، إل الوصــول لمصــادر التموي
الحلــول التمويلية لدعم طموحات التوســع 
لــدى الشــركات الكبيرة، وهــدف المصرف 
التنمــوي الــذي  يميزه عن ســائر المصارف 

التجارية.
ــه  ــن ترحيب ــي ع ــد النقب ــرب أحم وأع
ــك  ــع بن ــاون م ــبل التع ــث س ــة بح بفرص
التنميــة الوطني البولنــدي الذي يعتبر أحد 
بنــوك التنميــة الرائــدة فــي أوروبــا، وقال: 
»ينــدرج االجتمــاع ضمــن جهودنــا الرامية 
الــى تبادل المعرفة والخبرات مع شــركائنا 
حــول العالــم. وقــد عرضنا خــالل االجتماع 
خريطــة الطريــق االســتراتيجية للمصــرف 
وأهدافهــا واستكشــفنا فــرص التعــاون فــي 
مشــاريع مشــتركة لضمان النمو االقتصادي 
والتنمية في كال البلدين، وقد كان االجتماع 
فرصــة ممتــازة للتعــرف على بنــك التنمية 
الوطنــي البولنــدي من إنجــازات على مدار 

المائــة عــام الماضية«.
يذكــر أن بنك التنميــة الوطني البولندي 
هو بنك التنمية الوحيد في بولندا، وتتمثل 
مهمتــه فــي دعــم التنميــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة لبولندا.

توثيق العالقة مع اإلدارات 
الجمركية في الدول الصديقة 

لدعم النمو في التبادل التجاريين 
مع الشركاء التجاريين

ترسيخ مكانة دبي الرائدة 
كمركز إقليمي ودولي للتجارة 

العالمي وعاصمة اقتصادية توفر 
فرصًا كبيرة لشركاء التجارة

أكــد معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري، 
وزير االقتصاد، أن أطر العمل والتعاون من 
أجــل تنميــة االقتصاد الوطني تشــهد تطورًا 
مستمرًا وتسير بصورة أكثر تكاماًل وتنسيقًا 
بين الجهات المعنية بالعمل االقتصادي في 
الدولــة، تنفيــذًا لرؤيــة وتوجيهــات القيــادة 
الرشــيدة، وبمــا يصــب فــي رفــع جاهزيــة 
االقتصاد الوطني للمســتقبل، مشيرًا إلى أن 
لجنة التكامل االقتصادي وفرت منصة مثالية 
دفعت المساعي الوطنية المبذولة في هذا 
الصدد وحققت خطوات متقدمة في توحيد 
الجهــود ومواءمة أنظمة العمــل االقتصادي 
علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي مــن 
أجــل الخــروج بأفضــل السياســات وأكثرهــا 

وكفاءة. فعالية 
جــاء ذلــك خالل االجتمــاع الخامس لعام 
٢٠٢٢ للجنــة التكامــل االقتصــادي، برئاســة 
معاليــه، وبحضور وعضويــة معالي الدكتور 
أحمــد بــن عبــداهلل حميــد بالهول الفالســي 
ــال والمشــاريع  ــادة األعم ــة لري ــر دول وزي
الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني 
بــن أحمــد الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة 
الخارجيــة، وأصحــاب الســعادة ممثلــي 
ــي  ــة ف ــة المحلي ــة االقتصادي ــر التنمي دوائ

كافــة إمــارات الدولــة.
وقــال معالــي عبــداهلل بــن طــوق المري: 
من خالل توصيات ومخرجات عمل اللجنة، 
نحــرص على مواكبــة المتغيرات االقتصادية 
بصــورة اســتباقية ووضــع اســتراتيجيات 
متكاملــة لدفع مســيرة التنمية المســتقبلية 
فــي الدولــة بصــورة مســتدامة تنســجم مع 
مســتهدفات ومبادئ الخمســين، مشيرًا إلى 
أن تطويــر بيئة األعمال فــي الدولة وتعزيز 
حيويتهــا وتنافســيتها هو هدف ثابت للجنة 
وموجــه رئيســي لجهودها فــي وضع حلول 
للملفــات والقضايــا االقتصاديــة المتنوعــة، 
ــتركة  ــل مش ــات عم ــج وآلي ــر برام وتطوي

تنعكــس بشــكل إيجابــي ملمــوس وذو أثــر 
مســتدام علــى منــاخ األعمــال فــي الدولة.

وتضمــن جــدول أعمــال اللجنــة فــي 
اجتماعهــا الخامــس لهــذا العــام عــددًا مــن 
المحــاور التــي تصــب فــي تعزيــز تكامــل 
المســتويين  علــى  االقتصاديــة  الجهــود 
االتحــادي والمحلــي، من أبرزها اســتعراض 

ومناقشة مستجدات خطة العمل التشغيلية 
ــة،  ــي الدول ــركات ف ــجلي الش ــة مس للجن
وكذلــك متابعــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز 
سياســات حمايــة المســتهلك وتطوير آليات 
جديــدة تعــزز توازن أســواق الدولة وتوافر 

وتنــوع الســلع.
ــل  ــة التكام ــتعرضت لجن ــاًل، اس وتفصي

االقتصــادي نتائــج الخطــة التشــغيلية للجنة 
مســجلي الشــركات المســؤولة عن تســجيل 
الحقيقــي،  المســتفيد  بيانــات  وتنظيــم 
وأوضحــت أن الدولــة حققت إنجــازًا كبيرًا 
في هذا الجانب حيث تم استكمال تسجيل 
هــذه البيانــات لجميع الشــركات المســجلة 
داخــل الدولــة وفــي المناطــق الحــرة غيــر 

المالية بنسبة 96%، وناقشت اللجنة اآلليات 
ــدى جميــع مســجلي الشــركات  المتبعــة ل
لضمــان اســتمرارية عمليــة تحديــث بيانات 
ــجيل  ــودة تس ــي الموج ــتفيد الحقيق المس

بيانــات الشــركات الجديــدة.
وأوضــح معالــي وزير االقتصــاد في هذا 
الصدد أن استكمال قاعدة بيانات المستفيد 

ــة  ــي الدول ــركات ف ــع الش ــي لجمي الحقيق
بنسبة 96% خطوة جديدة بارزة في تطوير 
ــم غســل األمــوال  منظومــة مواجهــة جرائ

ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي الدولة.
وقــال معاليــه إن ضمــان ســالمة النظــام 
المالــي للدولة وحمايته من الجرائم المالية 
هــو أولوية قصــوى تأخذها دولــة اإلمارات 
ــال  ــة أعم ــان بيئ ــى محمــل الجــد لضم عل
ــز  ــا كمرك ــيخ مكانته ــة وترس ــة وجاذب آمن
ــر  ــى معايي ــق أعل ــي يطب ــادي تنافس اقتص
ــة  ــال الرقاب ــي مج ــفافية ف ــة والش النزاه
ــة ومواجهــة الممارســات  ــة والتجاري المالي
غيــر الســليمة فــي أنشــطة األعمــال، وبمــا 
يعــزز دورهــا فــي حمايــة ســالمة النظــام 
المالــي العالمــي، مشــيرًا إلــى أن الدولــة، 
وبتوجيهــات مــن قيادتهــا الرشــيدة، ماضية 
فــي جهودهــا فــي هــذا االتجــاه وســتواصل 
تطويــر أنظمــة وإجــراءات مواجهــة غســل 
ــتراتيجية  ــع االس ــى م ــا يتماش ــوال بم األم
الوطنيــة لمواجهــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب ٢٠٢٠ – ٢٠٢٣ وخطــة العمــل 
المنبثقــة عنهــا وكذلــك بالتنســيق الوثيــق 

مــع الشــركاء الدولييــن.
وحثــت اللجنــة الشــركات التي لــم توفر 
بيانات المســتفيد الحقيقي الخاصة بها على 
اإلســراع إلى توفير وتســجيل هذه البيانات 
لــدى جهــات الترخيــص الخاصــة بهــا وفــق 
اإلجــراءات المتبعــة فــي كل جهــة، واتخــاذ 
التدابيــر المطلوبة لتحقيــق االمتثال الكامل 
لتشــريعات وقرارات مواجهة غسل األموال 
ــة  ــة مواجه ــتكمال منظوم ــن اس ــا يضم بم
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب 
وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة فــي 
الدولة وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة 
وبمــا يراعــي نتائــج التقييــم المتبــادل مــع 
ــف( خــالل  ــي )فات ــل المال ــة العم مجموع

ــزة.وام فترة وجي

خالل اجتماعها الخامس لعام 2022
لجنة التكامل االقتصادي تستعرض نتائج الخطة التشغيلية للجنة مسجلي الشركات في الدولة
بن طوق: نعمل من خالل اللجنة على تطوير ومواءمة أطر العمل االقتصادي اتحادياً ومحلياً لتطوير بيئة األعمال الوطنية والخروج بأفضل السياسات االقتصادية

إنجاز جديد في تطوير منظومة مواجهة غسل األموال بالدولة 
عبر استكمال تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع الشركات 

المسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة بنسبة %96

اللجنة حثت المنشآت التي لم تسجل بيانات المستفيد الحقيقي 
الخاصة بها على اإلسراع في التسجيل واتخاذ كافة التدابير 

لالمتثال لتشريعات وقرارات مواجهة غسل األموال

دبي - الوطن
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اقتصاد

ــتمر  ــي المس ــعي دب ــار س ــي إط ف
النمــو  فــرص  مــن  المزيــد  لخلــق 
متكاملــة  بيئــة  وتوفيــر  والتوســع، 
فــي  واالســتثمار  األعمــال  لمجتمــع 
اإلمارة، كشــفت ســلطة دبــي للمناطق 
ــن  ــز« ع ــة »ديي ــة المتكامل االقتصادي
ــر  ــا تأثي اتجاهــات واعــدة ســيكون له
دائــم علــى االقتصــاد اإلقليمــي، وذلك 
في أعقاب النجاح الذي حققته شــركة 
»تريدلنغ«، السوق اإللكترونية الرائدة 
ــركات  ــن الش ــارة بي ــال التج ــي مج ف
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــا. أفريقي
ومنــذ تأسيســها فــي عــام ٢٠٢٠، 
شــهدت »تريدلنــغ« نمًوا اســتثنائًيا في 
اإليــرادات بأكثــر من ٣5% شــهرًيا، كما 
وصــل عــدد المنتجــات الُمســجلة على 
منصاتهــا إلــى مــا يقــرب مــن مليــون 
منتــج، فــي حين وصل عدد المشــترين 
ــة  ــى المنص ــجلين عل ــن المس والبائعي
ــر  ــف مــن أكث ــر مــن ١5٠ أل ــى أكث إل
مــن 55 دولــة، وتلقــت مــا يفــوق مئة 
ألــف طلــب واستفســار عــن األســعار.

ويأتــي هــذا النجــاح الــذي حققتــه 
الســوق اإللكترونيــة المتطــورة نتيجــة 
التــي شــهدها  التغيــرات  لمواكبتهــا 
العالــم فــي ظــل جائحــة كوفيــد – ١9 
التــي فرضــت العديــد مــن التحديــات 
ــال،  ــات أداء األعم ــتوى آلي ــى مس عل
وهــو مــا اســتجابت لــه دبــي ودولــة 
اإلمــارات مــن خــالل تبنــي مجموعــة 
ــة. وكان  ــول الرقمي ــن الحل ــعة م واس
ــي ظهــرت  ــر االتجاهــات الت أحــد أكب
ــراكة  ــو الش ــة ه ــرة الجائح ــالل فت خ
مــع مــزودي الخدمــات اللوجســتية 
ــل  ــات سالس ــيط عملي ــل تبس ــن أج م
ــح  ــن ولوائ ــث قواني ــد، وتحدي التوري
العمــل، لتكــون »تريدلنــغ« مــن بيــن  
األســهل في اإلجراءات واألكثر مالءمة 

ــة.  للشــركات ضمــن ســوق الدول
ــي  ــرة الت ــات األخي ــت الدراس وكان
ــي الشــرق  ــي إس ب ــا شــركة ب أطلقته
 )PSB Middle East(األوســط
الرائــدة عالميــًا فــي مجــاالت األبحاث 
االســتراتيجية والتحليــالت، قــد أكــدت 
ــد  ــي جدي ــوذج رقم ــى نم ــة إل الحاج
للبيع بالتجزئة، حيث أشــارت الدراسة 
إلــى أن أكثــر مــن 8٢% مــن مشــاركيها 
اســتخدام  زيــادة  علــى  ســيعملون 
ــركات  ــن الش ــة بي ــارة اإللكتروني التج
ــر  ــد أكث ــن أك بشــكل يومــي، فــي حي
من 86% من الشــركات أن التكنولوجيا 
ســتحظى بأهميــة أكبــر تليهــا التجــارة 

ــبة %8٤.  ــة بنس اإللكتروني
وســجلت »دييز« زيــادة في اهتمام 
رواد األعمال بشراء المنتجات بالجملة 
ــة  ــوات مختلف ــر قن ــا عب ــادة بيعه وإع
مباشرة إلى المســتهلكين، بما يمنحهم 
هوامــش ربح ســخية وســهولة عمليات 
ــى  ــن الوصــول اٌل ــم م ــدة تمكنه موح
بائعيــن ومشــترين فــي جميــع أنحــاء 
ــغ«  ــن »تريدلن ــتفيدين م ــم، مس العال

ــي  ــن ف ــم إدارة تخزي ــر له ــي توف الت
المســتودعات وتمويل التجارة وفحص 
المنتجــات وعمليات تســليم المنتجات 

إلــى أي مــكان يرغــب فيــه العميــل.
محمــد  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
الزرعونــي، الرئيــس التنفيــذي لســلطة 
دبــي للمناطــق االقتصاديــة المتكاملــة 
»دييز«: »تعمل ســلطة دبــي للمناطق 
خــالل  مــن  المتكاملــة  االقتصاديــة 
ــا  ــالث التابعــة له المناطــق الحــرة الث

اقتصاديــة  منظومــة  تطويــر  علــى 
متميــزة تلعــب دورًا محوريًا في النمو 
االقتصــادي إلمــارة دبــي وفــي ترســيخ 
ــي  ــباقة ف ــا س ــارة بوصفه ــة اإلم مكان
ــالق  ــادرات وإط ــول والمب ــي الحل تبن
المنصــات خاصــة الرقميــة منهــا التــي 
ــى الشــركات  ــال عل ُتســهل أداء األعم
والمتوســطة،  والصغيــرة  العالميــة 
ــذه  ــن ه ــن بي ــغ« م ــر »تريدلن وتعتب
ــتقبلية  ــرة المس ــادرات ذات النظ المب

التــي أكدت على التميــز الرقمي ضمن 
بيئــة اقتصاديــة مرنــة من شــأنها رعاية 

ــا«. ــال وتنميته األعم
وأضاف: »نســعى من خالل مختلف 
هــذه المبــادرات والمشــاريع والحلول 
إلــى استشــراف المســتقبل وتقديــم 
ــي  ــرد عالمــي المســتوى ف ــج متف منه
دعم األعمال والشــركات، بما يتماشــى 
ــة  ــق رؤي ــة لتحقي ــود الرامي ــع الجه م
القيــادة الرشــيدة فــي خلــق ســوق 

ــوع  ــة فــي اإلمــارة تتســم بتن اقتصادي
ــهولة  ــتثمار وس ــاالت االس ــدد مج وتع
بأعلــى  وتتمتــع  األعمــال  ممارســة 
ــر قطــاع  مســتويات التنافســية، ويعتب
عــام  بشــكٍل  اإللكترونيــة  التجــارة 
والتجــارة بين الشــركات بشــكل خاص 
مــن بيــن أبــرز محــاور التركيــز ضمــن 
ــة  اســتراتيجية الســلطة خــالل المرحل
ــرص  ــات والف ــرًا لإلمكان ــة، نظ المقبل
الكبيــرة  واالســتثمارية  االقتصاديــة 

لتوجهــات  ومواكبــة  يوفرهــا  التــي 
ــي  ــي تطمــح للتوســع ف الشــركات الت
هــذا المجــال باعتبــاره منهــج العمــل 

ــا«.  ــن خططه ــتقبلي ضم المس
مــن جانبــه، قــال ماريوس ســيافوال، 
ــغ:  ــركة تريدلن ــذي لش ــس التنفي الرئي
»تشــكل معامالت التجارة اإللكترونية 
بيــن الشــركات فــي الشــرق األوســط 
ــط أو  ــبة ١% فق ــا نس ــمال إفريقي وش
حتــى أقــل من حجــم الســوق العالمية 
تبلــغ تريليــون دوالر، وهــذا  التــي 
ــًة بالفرصــة  ــل جــًدا مقارن حجــم ضئي
ــت  ــر اإلنترن ــرة عب ــات المتوف والصفق

فــي هــذه األســواق«.
وأضــاف: »نهــدف إلــى دفــع هــذه 
النســبة إلــى ٤% أو 5% ليصبــح حجــم 
تريدلنــغ حوالــي 5٠ مليــار دوالر، كما 
نعمــل علــى تغييــر الطريقــة التــي 
يتــم مــن خاللهــا إجــراء التجــارة بيــن 
ــى  ــة أواًل، إل ــح رقمي ــركات لتصب الش
جانــب القضــاء علــى التحديــات التــي 
تواجههــا الشــركات، فضاًل عن تبســيط 
العمليــات للمشــترين والبائعيــن علــى 
حد ســواء، حيــث تمتلك دبي إمكانات 
وفــرص نمــو عاليــة علــى مســتوى 
ــة  ــي بداي ــا ف ــن مازلن ــة، ونح المنطق

الطريــق«.
ــة  ــغ بمكان ــع تريدلن ــع: »تتمت وتاب
ــتقبل  ــح مس ــم مالم ــن رس ــا م تمكنه
التجــارة وذلــك فــي ظــل الدعــم الذي 
نحصــل عليــه مــن قبــل مناطــق دبــي 
ــا  ــي مكنتن ــة، الت ــة المتكامل االقتصادي
مــن تعزيز عالقاتنا مع الشــركاء إضافة 
إلــى تســريع خططنــا لتحقيــق النمــو، 
إلــى جانــب فريــق العمــل لدينــا الذي 
يعمــل علــى بنــاء دعــم عملية تأســيس 
ونمو الشــركات الناشئة لنواصل العمل 

كشــركة قطــاع خــاص«. 
وتأسســت تريدلنغ في إطار مبادرة 
ــي ١٠X« وتحظــى بدعــم ســلطة  »دب
دبــي للمناطــق االقتصاديــة المتكاملــة 
ــول  ــاء حل ــى إنش ــل عل ــز« لتعم »ديي
ــن  ــات المتعاملي ــي تطلع ــرة تلب مبتك

فــي مختلــف الصناعــات الحيويــة.
للمناطــق  دبــي  ســلطة  وتســهم 
االقتصاديــة المتكاملــة بنســبة ١١% من 
ــي،  ــي دب ــارة ف ــم التج ــي حج إجمال
وقــد شــهدت نمــًوا بنســبة 8.٣% فــي 
إيــرادات المبيعــات الجديــدة للنصــف 
األول مــن العــام الحالــي، فضــاًل عــن 
زيــادة بنســبة ٢٤% فــي المســاحات 
المؤجــرة مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن 
ــا شــهدت ســلطة  ــام الماضــي. كم الع
دبــي للمناطــق االقتصاديــة المتكاملــة 
زيادة بنسبة 88.٤% في عدد الشركات 
المســجلة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 
عــام ٢٠٢٠، مــع زيــادة بنســبة 5.٢٣% 

فــي الشــركات متعــددة الجنســيات.
يذكر أن »دييز« تلعب دورًا أساسيًا 
فــي جهــود دبــي ودولــة اإلمــارات 
لتعزيــز التنويــع االقتصــادي، حيــث 
تضــم أكثــر مــن 5٠٠٠ شــركة، وتبلــغ 
مساهمتها في الناتج اإلجمالي المحلي 

إلمــارة دبــي بنســبة %5.

أكــدت الدكتــورة آمنــة خليفــة آل علي 
رئيســة مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان ـ 
عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعة 
عجمــان، حــرص مجلــس ســيدات أعمــال 
عجمــان علــى تنويــع مشــاريعه ومبادراتــه 
الموجهة لصاحبات االعمال وإنشــاء شــبكة 
عالقــات وشــراكات مع الجهــات الحكومية 
والخاصــة والجهــات المعنية بهدف تمكين 
صاحبــات وأصحاب المشــاريع، إلى جانب 
إعتمــاد تنفيــذ أجندة حافلــة من المعارض 
المتخصصة والمشاركة في مجموعة واسعة 
من المعارض داخل وخارج  الدولة بهدف 
ــر  ــاخ الداعــم لتطوي ــر األدوات والمن توفي
المشاريع والمنتجات واالطالع على أفضل 

الممارســات والخبرات.
جاء ذلك خالل ترؤســها اإلجتماع الثاني 
ــان  ــال عجم ــيدات أعم ــس إدارة س لمجل
ــس  ــوات مجل ــور عض ــام ٢٠٢٢، بحض للع
اإلدارة، لمناقشــة ســير العمــل واإلطــالع 
علــى تطــورات ونتائــج المبــادرات القائمة 
وخطــة عمــل المجلــس للمرحلــة المقبلة، 
بحيــث ُعقــد اإلجتمــاع فــي مقــر مجلــس 
ــة  ــر خاصي ــان وعب ــال عجم ــيدات أعم س

اإلتصــال المرئــي. 
وإســتهلت أعمــال اإلجتمــاع باإلطــالع 
علــى محضر االجتمــاع الســابق واعتماده، 
وتنــاول االجتمــاع أبرز مشــاريع ومنجزات 
ــل ٢٠٢٢ ،  ــى أبري ــر إل ــس مــن يناي المجل
بحيــث تم تنفيــذ مجموعة مــن المبادرات 
الداعمــة لتحقيــق أهــداف المجلــس ومنها 

»مبــادرة رفوف، مبــادرة ريوقــي، مبادرة 
إماراتي الجميلة، مبادرة المنصة الرياضية، 
ومبادرة عيادة االعمال«، كما نفذ وشــارك 
ــرض  ــي »مع ــال ف ــيدات أعم ــس س مجل
المجلــس الخليجــي االول ٢٠٢٢، معــرض 
الذهــب والمجوهــرات، معــرض التخييــم 
» إلــى جانــب عــدد مــن الملتقيــات ومنها 
ــي األول ٢٠٢٢،  ــس الخليج ــى المجل ملتق
ــك  ــة، كذل ــرأة االماراتي ــوم الم ــى ي وملتق
تنــاول االجتمــاع أبــرز الفعاليــات المقبلــة 
للمجلــس ومنهــا معــرض الديكــور وملتقى 

ــرف اليدوية.   الح
كما اطلــع الحضور على جهود المجلس 
فــي تقويــة عالقته وبحــث فرص الشــراكة 
والتعاون واإلطالع على أفضل الممارســات 
مــن خــالل مذكــرات التفاهــم بحيــث وقع 
المجلــس مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة ام 
المؤمنيــن النســائية واتفاقيــة تعــاون مــع 

نادي ســيدات الشــارقة.
وضمــن جهــود مجلــس ســيدات أعمــال 
عجمــان لتعزيــز آفــاق التعــاون الخارجــي 
وتبــادل التجــارب والخبــرات وبحث فرص 
والمعــارض  الفعاليــات  فــي  المشــاركة 

المتخصصــة خارجيــًا إســتقبل المجلــس 
وفــدًا مــن جمعيــة ســيدات األعمــال فــي 
كازاخســتان ووفــدًا إقتصاديًا من جمهورية 

ســلوفينيا ووفــدًا مــن مملكــة تايالنــد.
وتنــاول االجتمــاع تقريــر مفصــل حــول 
مشاركات المجلس في عدد من الفعاليات 
ــي  ــال العرب ــس االعم ــدى مجل ــا منت ومنه
ــي اكســبو ٢٠٢٠، والمشــاركة  الروســي ف
فــي الحلقة النقاشــية » تطبيقــات االبتكار 
ــا  ــي نظمته ــة« الت ــاريع المنزلي ــي المش ف
اكســبو  فــي  المجتمــع  تنميــة  وزارة 
٢٠٢٠، والمشــاركة فــي الملتقــى الخامــس 
ــات، والمشــاركة فــي  للمهندســات العربي
يــوم المــرأه العالمي على هامش مشــاركة 
مملكــة االردن فــي اكســبو ٢٠٢٠ بعنــوان 
ــر  ــتقبل أكث ــق مس ــرأة ـ لخل ــن الم تمكي
اشــراقًا، والمشــاركة في المؤتمر االماراتي 
االقتصــادي التايلنــدي الثانــي بورقــة عمــل 
تحــت عنــوان التمكيــن االقتصــادي للمرأة 

االماراتيــة.
وفــي ختــام اإلجتمــاع ثمنــت الدكتورة 
آمنــة خليفــة جهود عضــوات مجلس إدارة 
سيدات أعمال عجمان في تنويع المشاريع 
والمبادرات والتي تواكب تطلعات صاحبات 
ــام  ــل االهتم ــي ظ ــة ف ــاريع وخاص المش
المتواصــل مــن قبــل قيادتنــا الرشــيدة 
لتمكيــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة  وتهيئــة المنــاخ المحفز لنمو 
االعمــال األمــر الــذي الــذي إنعكــس علــى 
نجــاح وتطــور أفــكار ومشــاريع عضــوات 
المجلس بشكل خاص وأصحاب وصاحبات 

المشــاريع بشــكل عــام.

ســجل مركــز البحــوث والتطويــر التابع 
لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بــراءة اختراع 
جديدة لنظام شــحن الطائرات بدون طيار 
»درونــز« يتيح شــحنًا متواصــاًل للطائرات 
وســاعات طيــران أطــول وقــدرة تخزينيــة 
أكبــر إضافــة إلــى تحســين كفاءة الشــحن 

وتســهيل عملية الشــحن.
علــى  المبتكــر  النظــام  ويعتمــد 
اســتخدام مجموعــه مــن الطائــرات بدون 
ــدرون الرئيســية  ــرة ال ــار لشــحن طائ طي
مغناطيســيًا وتقنيــة الشــحن عــن طريــق 
الحث الكهرومغناطيسي ويمكن استخدام 
هــذا النظــام المبتكــر للطائــرات العاملــة 
ــكرية  ــة والعس ــاالت الحكومي ــي المج ف

ــخصية. ــة والش والتجاري
ــر  ــي ســعيد محمــد الطاي وأشــاد معال
العضــو المنتــدب الرئيس التنفيــذي لهيئة 
ــن  ــود الباحثي ــي بجه ــاه دب ــاء ومي كهرب
الحثيثــة التــي أثمــرت عــن نظــام مبتكــر 
يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية 
التــي تعتمــد علــى الطائــرات بــدون طيار 
وتطويــر قطــاع الطاقــة والميــاه. وأشــار 
معاليــه إلــى أن بــراءات االختــراع التــي 
يســجلها مركــز البحــوث والتطويــر تدعــم 
مســاعي المركــز الهادفــة إلــى أن يصبــح 
منصــة عالميــة إلطــالق التقنيــات الواعدة 
بمــا يضمــن المحافظــة على مكانــة الهيئة 
كواحدة من أفضل المؤسســات الخدماتية 
علــى مســتوى العالــم. كما يســهم المركز 

ــي  ــراء المجتمــع العلمــي فــي دب فــي إث
ودولة اإلمــارات العربية المتحدة والعالم 
من خالل نشــر المعارف وتطوير مواهب 

الباحثيــن اإلماراتييــن وقدراتهــم.
وقــال معاليــه » فــي إطار مبــادرة دبي 
١٠X التــي أطلقهــا صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
»رعــاه اهلل« لالنتقــال بحكومــة دبــي نحــو 
ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم 
ــي  ــكار الحكوم ــر االبت بعشــر ســنوات عب
التقليديــة  المفاهيــم  صياغــة  وإعــادة 
آلليــات العمــل نحــرص فــي الهيئــة علــى 
تضمين االبتكار في مختلف اســتراتيجياتنا 
ومبادراتنا. ونحرص في الهيئة على مواكبة 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة للمســاهمة فــي 
صناعة المســتقبل وتحقيــق اقتصاد وطني 
ــكار  ــة واالبت ــى المعرف ــم عل تنافســي قائ

والتطبيقــات التكنولوجية المســتقبلية«.
مــن جانبــه أشــار المهنــدس وليــد بــن 
ســلمان النائــب التنفيــذي للرئيــس لقطاع 
تطويــر األعمــال والتميز في الهيئة إلى أن 
بــراءة االختراع تدعم تطوير أعمال الهيئة 
التــي تعتمــد علــى الطائــرات بــدون طيار 
ومنهــا الفحــص الــدوري الذاتــي لألــواح 
الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشــد 
آل مكتــوم للطاقــة الشمســية أكبر مجمع 
للطاقــة الشمســية فــي العالــم فــي موقــع 
واحــد وفق نظــام المنتج المســتقل حيث 

ــار  تســتخدم الهيئــة الطائــرات بــدون طّي
للتأكــد من أن األلــواح الكهروضوئية تنتج 

الكميــة المطلوبــة مــن الطاقة.
وقــال » نظــرًا إلــى أن النظــام المبتكر 
الجديد يتيح ساعات عمل أطول للطائرات 
فإنــه سيســهم فــي توفيــر الوقــت والجهد 
وزيــادة اإلنتاجية وتحســين دقــة عمليات 
فحص األلواح كما يدعم االختراع أسطول 
الهيئــة من الطائــرات الروبوتية المتطورة 
ضمن مبادرة »ســرب« ويســهم في توفير 
خدمــات أكثــر ســهولة وراحة وفــق أعلى 
المعاييــر العالميــة لتعزيــز ســعادة جميع 

المعنيين«.
ــي  ــد العليل ــي راش ــور عل ــال الدكت وق
نائــب رئيــس البحــوث والتطويــر قطــاع 
ــة »  ــي الهيئ ــز ف ــال والتمي ــر األعم تطوي
ــا  ــراع وتجربته ــراءة االخت ــر ب ــم تطوي ت
ــر الهيئــة فــي مركــز البحــوث  فــي مختب
والتطويــر الخاص بالروبوتــات والطائرات 
بــدون طيار الذي أســهم في دخول الهيئة 
موسوعة غينيس لأرقام القياسية عن أول 
مختبــر بتقنية الطباعــة ثالثية األبعاد على 
مســتوى العالــم ويعد المختبــر أول مبنى 
بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي دولة 
اإلمــارات تتــم طباعته بالكامــل في موقع 
المشــروع ويتخصص المختبر في األعمال 
الروبوتيــة حيث يتم داخلــه تصميم وبناء 
الطائــرات بــدون طيــار والعربــات ذاتيــة 

التشغيل«.وام

مركز بحوث »كهرباء دبي« يسجل براءة اختراع لنظام »سيدات أعمال عجمان« يعقد اجتماعه الثاني للعام 2022
شحن خاص بالطائرات بدون طيار

آمنة آل علي: المجلس 
حريص على تقوية شراكاته 
مع كافة الجهات لتمكين 
صاحبات وأصحاب المشاريع

في مجال التجارة اإللكترونية بين الشركات
سلطة دبي للمناطق االقتصادية المتكاملة »دييز« تستعرض فرص النمو

ماريوس سيافوال : دبي تمتلك 
فرص نمو عالية ونستهدف 
الوصول باإليرادات إلى %5

محمد الزرعوني: نعمل على تطوير 
منظومة اقتصادية متميزة تسهم 
في تحقيق النمو االقتصادي لدبي

وصول المنتجات 
المسجلة في السوق 

اإللكترونية إلى حوالي 
مليون منتج منذ 

تأسيسها

السلطة تكشف عن 
اتجاهات لها تأثير دائم 
على االقتصاد اإلقليمي 

مدفوعة بالتجارة 
اإللكترونية

عدد المشترين 
والبائعين المسجلين 
على المنصة يتجاوز 

150 ألف من أكثر من 
55 دولة

دبي - الوطن

عجمان - الوطن
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انطلق أمس األحد المؤتمر الدولي للنشر العربي 
والصناعات اإلبداعية في دورته األولى التي ينظمها مركز 
أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الـ٣١ من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الناشرين 
والخبراء العرب والغربيين لمناقشة أحدث التوّجهات 
وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع النشر، واستعراض 

أهم الحلول والمقترحات الرامية لالرتقاء به.
وتناول المؤتمر الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، أحدث التوّجهات في مجال صناعة النشر 
والمحتوى العربي، حيث شّكل منّصة فاعلة لتسهيل 
سبل الحوار بين جهات النشر، وّصناع المحتوى، وقادة 
الفكر ورواد األعمال على اختالف توّجهاتهم اإلبداعية.

حضر المؤتمر كل من الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، رئيسة االتحاد الدولي للناشرين، وسعادة 
للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم،  بن  علي  الدكتور 
العربية، وعدد من الشخصيات الممثلة للمؤسسات 
المعنية بالقطاع، وناشرون يمثلون دور نشر عربية وغير 

عربية، ومتخصصون وحشد من اإلعالميين.
وشّددت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في 
كلمتها االفتتاحية، على أهمّية إرساء أسس راسخة ُتسهم 
في حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، وتعزيز 
حرّيته،  وضمان  العربي  النشر  قطاع  ومرونة  متانة 
مشيرًة إلى اللقاءات التي جمعتها مع أبرز الناشرين 
العرب في كّل من المغرب، ومصر، وتونس، والمملكة 
العربية السعودية، مؤكدّة أنها لمست رغبتهم المشتركة 
بمواصلة تطوير قطاع النشر، على الرغم من إعرابهم 
عن قلقهم اتجاه حالة حقوق النشر وحرية النشر في 

بعض دول المنطقة.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي استمرارّية 
دعم »االتحاد الدولي للناشرين« والتزامه الكامل بالعمل 
مع الناشرين األعضاء لتطوير األطر القانونية وتنفيذها 
لضمان حماية الناشرين وأعمالهم، مشيرًة إلى أهمية 
أن ينصب تركيزهم على بناء نماذج أعمال جديدة 
واالنتقال من الطريقة التقليدية في التفكير إلى التوجهات 
الحديثة، التي تتضمن توفير الفرص للمواهب الشابة 
للمشاركة في عملية صنع القرار، ما يسهم في خلق 

بيئة مبتكرة ودعم األفكار اإلبداعية.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن تميم، في 
كلمته إن المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات 
اإلبداعية يشكل فصاًل جديداً لمواصلة العمل برؤية وإرث 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهّيان لترسيخ مكانة 
أبوظبي مركزاً ثقافيًا عالميًا ونستذكر ذلك في قوله 
»ال تكبر الشعوب بالتمّني، ولكن بالعمل واإلنجاز«.

وأضاف » نؤمن بشكل كبير بأهمية النشر والصناعات 
اإلبداعية والدور الذي تلعبه في تعزيز حضور اللغة 
العربية ذات السمات الغنية واألثر العظيم في تعريف 
العالم على الثقافة العربية وخصوصيتها وهويتها، وهذا 
يتجلى في دعم قطاع النشر وإثراء صناعة المحتوى 
لنتحاور بإرثنا العظيم مع مختلف شعوب العالم، وما 
هذا المؤتمر الذي يجمع أبرز الناشرين والخبراء إال 
خطوة في سبيل تحقيق تلك الرؤية، حيث يمكننا جميعًا 
أن نكون اليوم جزءاً من حقبة ثقافية جديدة تدعم 
المجتمعات ونموها االقتصادي، حيث تكمن لغتنا في 
تشارك ابداعات الكلمة المكتوبة والفنون جميعها مع 
المجتمع، وهذا ما يعكس التزام إمارة أبوظبي في بناء 
قطاع ثقافي مستدام عبر استثمار ٣٠ مليار درهم في 
إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الصناعة الثقافية 
واإلبداعية وتمكين صّناعها في جميع أنحاء العالم«.

وأشارت آن هيات، المؤلفة األمريكية الشهيرة لمجموعة 
الكتب األكثر مبيعًا، ومن الشخصيات البارزة في وادي 
السيلكون، خالل كلمتها ، إلى وجود العديد من الفرص 
الطموحة لتبّني التقنيات الجديدة والتي تساعد في دعم 
الملكية الفكرية وسياسات النشر مؤكدة أّن النشر مسألة 
مهمة جداً للبشرية وقد استفدنا الكثير من التجارب على 
مّر السنوات واليوم في منطقة الشرق األوسط لدينا 
الكثير من القدرات والواقع الطموح الذي يبّشر بتحويل 
األفكار إلى معارف على أرض الواقع، وهناك حاجة 
من وراء االبتكار تكمن في تقديم المعارف والثقافات 
للشعوب وعلينا أن تستثمر في جميع الفرص المتاحة 
وأن نقوم بخلق محتويات تمتاز بالكثير من الخبرات 
والمعارف لتوّظف ويستفيد منها الشعوب حول العالم.

من جهة أخرى ناقشت الجلسة الحوارية األولى 
للمؤتمر والتي حملت عنوان »سوق النشر في العالم 
العربي: الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية«، أفضل 
األسواق الدولية لنشر الكتب باللغة العربية، وكيفية 
تقسيم االستهالك بين المؤلفات على اختالف أنواعها، إلى 
جانب حجم سوق الكتب الرقمية، ومدى أهمية وجود 
الكتب المستوردة، لتلبية احتياجات السوق العربية.

شارك في الجلسة كل من شريف بكر، ناشر دار 
العربي للنشر والتوزيع، وشيرين كريدية، مدير عام دار 
أصالة للنشر، وستيفاني المبرينيدي، مدير تنمية المحتوى 
اإلقليمي في منصة ستوريتل، وروديغر فيشنبارت، كاتب 
متخصص في الشؤون الثقافية وأسواق الكتب العالمية، 
وهو مؤسس ورئيس شركة »كونتينت آند كونسيلتينج«، 
فيما أدار الجلسة كارلو كارينيو، استشاري صناعة النشر.

وفي مداخلة له قال شريف بكر.. » أسواق النشر 
العربية صاعدة، وتنمو بشكل مستمر، وهناك قرابة 
٤5٠ مليون متحدث باللغة العربية، عدا عن المتحدثين 
المقيمين في الخارج، إذ ُتعد اللغة العربية ثاني اللغات 

المحكية في دولة السويد، في الوقت ذاته أشارت 
اإلحصائيات إلى وجود مصر في المركز الخامس عالميًا 
على مستوى أعداد القّراء«، كما لفت بكر إلى وجود 
العديد من اإلمكانات التي تمتلكها أسواق النشر العربية 

والتي تخولها من التطور والنمو مستقباًل«.
وقالت شيرين كريدية.. » يوجد الكثير من العوامل 
المؤثرة في صناعة النشر، وبال شك هذا أمر يسبب 
العربي  للنمو، وفي عالمنا  أو يدفعه  للقطاع  ارباكًا 
الكثير من النماذج الواعدة في مجال النشر ال سيما 
في ظّل وجود العدد الكبير من الكّتاب والمترجمين 

ودور النشر، ويمكننا القول أن سوق النشر في منطقة 
الخليج العربي يعتبر من أكثر األسواق نشاطًا وقّوة 
الموّجهة لأطفال  الكتب  يتعّلق بصناعة  بما  خاصة 
وهذا أمر يساعد اإلعالم واإلعالم الرقمي كثيراً في 

تطوير آليات النشر«.
ولفتت كريدية إلى أن أبرز األسواق المستهدفة لبيع 
الكتب وترويجها هي المعارض، والجهات الحكومية وغير 
الحكومية، وأيضًا المدارس، كلها تساعد وتشجع القراءة.

وقدمت ستيفاني المبرينيدي مدير تنمية المحتوى 
االقليمي، في ستوريتل شرحًا عن السرد القصصي، إذ 

ُتقدم شركتها خدمة ألكثر من ٢٠ مليون مشترك كتب 
صوتية، داعية لتطوير هذا النوع من الكتب الذي يشهد 
واقعًا مزدهرًا، حيث ذكرت أن ستوريتل تهتم كثيرًا 
بالكتب المسموعة وطرق سماع القصص، واستطاعت 
بالتعاون مع شركائها أن تنشر أكثر من 8 آالف كتاب 
صوتي في السنة، فهي شركة دخلت الشرق األوسط 
وإفريقيا بأكثر من ٢٠٠٠ كتاب صوتي، وأصبحت كلها 
باللغة العربية، وتملك كتب بأكثر من ٣٠ لغة، ألكثر 

الكتب قراءة على مستوى العالم.
وبّين روديغر فيشاريت، كاتب متخصص في الشؤون 

الثقافية، مؤسس ورئيس شركة كنتنت أند كونسلتينج إن 
الترويج الناجح للكتاب يحتاج إلى دراسة كافية للسوق 
ومعرفة احتياجاته، مشيراً إلى أن العالم العربي يواجه 
مشكلة في األرقام واإلحصاءات التي تسهم في رفع كفاءة 
القطاع وتبرز القيمة الضرورية لتطويره بوتيرة نوعية، 
كما أكد سعيه لتسليط الضوء بشكل أكبر على قطاع 
النشر في العالم العربي والسعي إلدراك خصوصيته وما 
يتمتع به من مكانة في هذا القطاع. لقد أحدث التحول 
الرقمي ثورة في عالم النشر حيث باتت الكتب الصوتية، 
والرقمية تعيش حالة من االزدهار غير المسبوقة.وام

»المســتقبل  مركــز  يشــارك 
ــة«  ــات المتقدم ــاث والدراس لأبح
فــي فعاليــات الــدورة الـــ 31 مــن 
معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 
لعام 2022، خالل الفترة )23 – 29 
مايــو 2022(، فــي مركــز أبوظبــي 

ــك«. ــارض »أدني ــي للمع الوطن
ويقــع جنــاح مركــز المســتقبل 
بالمعرض في قاعة C14( 12(، ويضم 
أحــدث إصــدارات المركــز، ومــن 
ضمنهــا سلســلة »كتب المســتقبل«، 
األحــداث«،  »اتجاهــات  ودوريــة 
و»دراسات المستقبل«، و»الدراسات 
الخاصة«، و»التقرير االســتراتيجي«، 
و»تقديــرات المســتقبل«، و»ملفات 
المستقبل«، و»مؤشرات المستقبل«، 
مــن  وغيرهــا  عالميــة«،  و»رؤى 
إصدارات ومنتجات المركز المتنوعة.

وبالتزامــن مــع هــذا الحــدث 
الثقافــي الُمتميــز، أصــدر مركــز 
إصــدارات  عــدة  المســتقبل 
ــرض،  ــزوار المع ــة ل ــدة ُمتاح جدي
ومنهــا العــدد الرابــع مــن »التقرير 
)حالــة  بعنــوان:  االســتراتيجي« 
اإلقليــم: التفاعــالت الرئيســية فــي 

ــط 2022(،  ــرق األوس ــة الش منطق
وهــو تقريــر ســنوي يقــوم بإعداده 
خبــراء وباحثــو المركز، ويركز على 
االتجاهات الرئيســية طويلة المدى 
التي تشــكلت في الشــرق األوســط 
مــن خــالل تفاعالت العام الســابق، 
والتــي يتوقع أيضــًا أن تكون األكثر 
تأثيــرًا في حالــة اإلقليم خالل العام 

الحالــي.
ويدعــو المركــز زوار المعــرض 
ــع  ــم وتوقي ــل تقدي ــور حف لحض
كتابيــن جديديــن ضمــن سلســلة 
»كتب المســتقبل«، يوم الخميس 
26 مايــو 2022 الســاعة 4 مســاًء 
 .)Capital Suit :16( فــي القاعة
ويأتي الكتاب األول تحت عنوان: 
ــًا:  ــين عام ــي خمس ــارات ف )اإلم
اتحــاد قــوي.. دبلوماســية ذكية.. 
تنميــة مســتدامة(، وهــو مــن 
تحرير األســتاذ علي صالح، رئيس 
االقتصاديــة  الدراســات  وحــدة 

بالمركــز. 
فصــدر  الثانــي  الكتــاب  أمــا 
ــي:  ــد إكســبو دب ــا بع ــوان: )م بعن
تعزيز قــوة اإلمارات الناعمة.. آثار 

ــتراتيجيات  ــدة.. اس ــة ممت اقتصادي
ــاب  ــر الكت ــام بتحري ــرة(، وق ُمبتك
ــع،  ــى ربي ــتاذ مصطف ــن األس كُل م
رئيــس برنامــج المؤشــرات وتحليل 
البيانات بالمركز، واألستاذ إبراهيم 
الغيطانــي، رئيس برنامج دراســات 

الطاقــة بالمركــز.
ويقيــم مركــز المســتقبل، علــى 
هامــش فعاليــات معــرض أبوظبــي 
ــادة  ــوان: )ري ــدوة بعن ــاب، ن للكت
المســتقبل: اإلمــارات فــي عالــم ما 
بعــد 2020(، وذلــك يــوم الخميــس 
26 مايو الســاعة 5 مســاًء. ويشارك 
فــي الندوة عدد من خبراء وباحثي 
المركــز، باإلضافــة إلــى األســتاذ 
محمــد خلفــان الصوافــي، الكاتــب 
اإلماراتــي والباحــث المتخصص في 

العالقــات الدوليــة. 
وتســلط النــدوة الضــوء علــى 
أهــم المالمــح التــي يتميــز بهــا 
ــا  ــنوات م ــي س ــد ف ــم الجدي العال
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــد 2020، الس بع
بالتأثيــرات التي نتجــت عن جائحة 
كورونا، باإلضافة إلى الُمســتجدات 
ــل  ــي ظ ــة ف ــية العالمي الجيوسياس

الروســية - األوكرانيــة،  الحــرب 
وتداعياتهــا الســلبية على المســتوى 
العالمي.ويتطــرق المتحدثــون إلــى 
ــتقبل،  ــي للمس ــتعداد اإلمارات االس
ونمــوذج الدولــة فــي التعامــل مــع 
وكيفيــة  الُمســتجدة،  التحديــات 
توظيــف التكنولوجيــا في المواجهة 
االســتباقية لأزمــات، وصــواًل إلــى 
ــاد  ــة باألبع ــام الدول مناقشــة اهتم
االجتماعيــة للتنمية المســتدامة في 
خططهــا للمســتقبل علــى المدييــن 
المتوســط والطويــل، وكيــف تعمل 
علــى االهتمــام بهــذه األبعــاد فــي 

األزمــات الطارئــة.
الجدير بالذكر أن معرض أبوظبي 
الدولــي للكتاب مــن أهم األحداث 
الثقافيــة في دولــة اإلمارات، حيث 
الثقافــي  يعكــس حالــة التوهــج 
والمعرفــي فــي الدولــة، ويشــارك 
ــر مــن 1000  ــام أكث ــه هــذا الع في
ناشــر مــن 80 دولــة، ويضــم أكثــر 
مــن 400 فعاليــة متنوعــة، بحضــور 
ومشــاركة نخبــة مــن كبــار األدبــاء 
والمفكريــن واألدبــاء مــن مختلــف 

أنحــاء العالــم.وام

»المستقبل« يشارك في »أبوظبي الدولي للكتاب« بإصدارات جديدة

يستعرض أهم الحلول والمقترحات الرامية لالرتقاء بالقطاع

انطالق المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات اإلبداعية ضمن فعـاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022

تنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة 
الـ٣١ من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية 
في  والسياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 
أبوظبي، وتستمر حتى ٢9 مايو الحالي 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في 
من  ناشرًا   ١١٣٠ من  نوعية  بمشاركة 
أكثر من 8٠ دولة، يترافق حضورهم 
مع أكثر من ٤5٠ فعالية ثقافية ومعرفية 
تستهدف  تفاعلية  وأنشطة  وإبداعية، 

مختلف فئات المجتمع.
وتحل جمهورية ألمانيا االتحادية كضيف 
شرف للحدث هذا العام، لتقّدم لجمهور 
الثقافة العربية واإلماراتية برنامجًا متكاماًل 
ضمن جناح خاص، يشارك فيه نخبة من 
أبرز األدباء والمثقفين والمفكرين األلمان.

أيام  امتداد  الجمهور على  وسيشهد 
المعرض فعاليات متنوعة في جدول أعمال 
المعرض الذي يضم أركانا متعددة تضم 
المنصة الرئيسة ومنصة الشباب، إضافة إلى 
ردهة األعمال وركن أنماط الحياة فضاًل 
عن ركن الفن، الذين يقدمون مجموعة 
واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، 
واألمسيات األدبية والثقافية والفكرية التي 
تستضيف نخبة من ألمع األسماء أبرزهم 

الشاعر والناقد أدونيس، وغويدو إمبينز، 
الحائز على جائزة نوبل للعام ٢٠٢١ في 
العلوم االقتصادية، والبروفيسور روجر 
آالن، أحد أهم الباحثين الغربيين في 
والبروفسور  المعاصر،  العربي  األدب 
محسن الموسوي، أستاذ الدراسات العربية 
والمقارنة في جامعة كولومبيا وغيرهم.

كما ينّظم المعرض مجموعة كبيرة من 
الفعاليات التعليمية، وأنشطة متخصصة 
األكاديميين  من  نخبة  يقدمها  للطفل 
البرنامج  جانب  إلى  والمتخصصين، 
إذ  الشرف،  بضيف  الخاص  الثقافي 
ستحتفي المانيا ضمن جناحها الخاص 
بإبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين 

بمشاركة نحو 8٠ ناشرًا ومثقفًا ومبدعًا 
يقّدمون أكثر من ١٤ جلسة ثقافية ومهنية 
متنّوعة، يرافقها عروض نخبة مختارة 
من  المستوحاة  األلمانية  األفالم  من 
كتب، كما سيتعّرف الجمهور المحّلي 
والعربي على إبداعات الشاعر والكاتب 
المسرحي والروائي يوهان غوته، إلى 

جانب سرد بصري ومعرفي وإبداعي 
لتاريخ طويل من اإلبداع الفكري واللغوي 

واألدبي األلماني.
ودعا مركز أبوظبي للغة العربية جميع 
أفراد الجمهور لحضور المعرض والمشاركة 
في فعالياته المختلفة والمتنوعة، والتي 

تلبي تطلعات جميع الفئات.وام

تستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

الدورة الـ 31 من معـرض أبوظبي الدولي للكتاب تنطلق اليوم
مشاركة نوعية في 

فعاليات المعرض من 
1130 ناشرًا يمثلون 

80 دولة

450 فعالية ثقافية 
ومعرفية وإبداعية 
وأنشطة تفاعلية 
تستهدف مختلف 

فئات المجتمع

بدور القاسمي: أهمّية إرساء أسس راسخة ُتسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مرونة قطـاع النشـر العربي
استمرارّية دعم »االتحاد الدولي للناشرين« والتزامه الكامل تطوير األطر القانونية لضمان حماية الناشرين وأعمالـهم
أهمية أن ينصب التركيز على بناء نماذج أعمال جديدة واالنتقال من الطريقة التقليدية في التفكير إلى التوجهات الحـديثة
توفير الفرص للمواهب الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار ما يسهم في خلق بيئة مبتكرة ودعم األفكـار اإلبداعية
مشاركة نخبة من الناشرين والخبراء العرب والغربيين لمناقشة أحدث التوّجهات وأبرز التحـديات بقطـاع النشـر
تسهيل الحوار بين جهات النشر وّصناع المحتوى وقادة الفكر ورواد األعمال على اختالف توّجهـاتهـم اإلبداعية
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للبحــوث  ترينــدز  مركــز  اســتعرض 
واالستشــارات مــع جامعة اإلمارات ســبل 
تفعيــل اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن 
الجانبين في المجاالت البحثية والتدريبية، 
االســتراتيجية  األهــداف  يحقــق  بمــا 
للجانبيــن، ويعــزز تكامــل األدوار البحثية 
واألكاديميــة، ويرفــد المجتمــع المعرفــي 
بكفــاءات بحثية شــابة قــادرة على مواكبة 

التطــورات والمســتجدات.
جــاء ذلك خالل اجتمــاع عقده الدكتور 
محمــد عبــداهلل العلــي، الرئيــس التنفيذي 
لمركز تريندز، مع األســتاذ الدكتور أحمد 
علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي 
فــي جامعــة اإلمــارات لــدى زيارتــه علــى 
ــز  ــر المرك ــة لمق ــن الجامع ــد م رأس وف

فــي أبوظبي.
 ورحــب الدكتــور العلــي، بوفد جامعة 
اإلمارات، بحضور رؤساء قطاعات ومدراء 
ــوا شــرحًا  ــن قدم ــدز« الذي إدارات »ترين
حــول مجــاالت عمــل« ترينــدز » البحثيــة 
والعلميــة والتدريبيــة وإصداراتــه وإدارة 
ــه  ــت إلي ــا وصل ــر العالمــي، وم الباروميت
ــرؤى  ــث ال ــن حي ــة م ــن جــودة عالمي م

والتوجــه والمضمــون واألهــداف.
بــدوره قــدم الدكتور أحمد مــراد نبذة 
حــول جامعــة اإلمــارات ومــا وصلــت إليه 

ــتعرض  ــي، واس ــي وبحث ــن تطــور علم م
ــي  ــة ف ــب الجامع ــي ترغ ــاالت الت المج
ــًا  ــدز« بشــأنها، مثمن التعــاون مــع »ترين
جهــوده البحثيــة والعلميــة والمحتــوى 
ــذي ينتجــه المركــز،  ــن ال العلمــي الرصي
ومــا وصــل اليه خالل فتــرة وجيزة، حيث 
ــة فــي  ــادة عالمي تمكــن مــن تحقيــق ري

عــدد مــن المواضيــع االســتراتيجية.
وقــال إن جامعــة اإلمــارات تتطلــع إلى 
تفعيــل اتفاقيــة الشــراكة مــع »ترينــدز« 
لتحقيــق توجهــات المركــز والجامعــة في 
إيجــاد جيل من الباحثين الشــباب، مؤكدًا 
أن التقديــر الــذي يحظــى بــه »ترينــدز« 
وســمعته البحثية العالمية وقوة مخرجاته 
جعلتــه ضمن أولويــات اهتمــام الجامعة، 
حيــث إنه يعد من أهم المراكز المرموقة 

والفعالــة فــي المنطقة.
وأعــرب الدكتــور مــراد عــن رغبــة 
الجامعة في التعاون مع مركز تريندز في 
العديد مــن المبادرات البحثية والتدريبية 
لطلبــة الجامعــة والموظفيــن فــي ترينــدز 
بهــدف التكامــل لخدمــة األهــداف العليــا 
ــى  ــادر عل ــل ق ــل جي ــع، وتأهي والمجتم
العمــل والبحــث بمهــارات عاليــة، مبديــًا 
حــرص جامعــة اإلمــارات علــى المشــاركة 
فــي فعاليات المركز الداخلية والخارجية، 
كمــا عــرض عــددًا مــن المشــاريع البحثية 
والتدريبيــة والمبــادرات للتعــاون، ومنهــا 

»برنامج تريندز وجامعة اإلمارات ألبحاث 
الطلبــة« بهدف تأهيل الباحثين الشــباب.

ــور محمــد عبــداهلل  وقــد رحــب الدكت
العلــي بالتعــاون بيــن »ترينــدز« وجامعة 
الجامعــات  إحــدى  بوصفهــا  اإلمــارات 
المصنفــة محليــًا وعالميــًا، مؤكــدًا أن هذا 
التعــاون من شــأنه إنتاج مخرجــات جادة 
ونوعيــة، وقــال إن هــذا التعــاون يشــكل 
محطــة متميــزة، حيــث تتكاتــف الجهــود 
باحثيــن  البحثيــة واألكاديميــة إليجــاد 
شــباب قادريــن علــى مواكبــة التطــورات 
واستشــراف  الراهنــة،  والمســتجدات 
مســارات المســتقبل، بــل والمشــاركة 

فــي صنعــه.
كمــا أبــدى الدكتــور محمــد العلــي 
اســتعداد »ترينــدز« للعمــل والتعاون مع 
الجامعــة فــي مجاالت البحــث والتدريب، 
وكل مــا مــن شــأنه تحقيــق تطــور ونقلــة 
نوعيــة معرفيــة، مثمنــًا فــي هــذا الصــدد 
جهود جامعــة اإلمارات في رفد المجتمع 
ــن  ــدم الوط ــة تخ ــة مؤهل ــوادر علمي بك
والمجتمــع واإلنســانية جمعــاء، ومؤكــدًا 
أن التعاون بين مركز »تريندز« والجامعة 
وغيرهــا من المؤسســات ينــدرج في إطار 
ــة  ــة وعلمي ــاء شــراكات بحثي الســعي لبن
فاعلــة. وقــد اتفــق الجانبان علــى مواصلة 
االجتماعــات بينهمــا لوضــع األطر وتفعيل 

العمــل بمــا يحقــق األهــداف المرجوة.

اختتم وفد من مجلس الشارقة للتعليم 
زيــارة للعاصمــة الفنلنديــة »هيلســينكي« 
لإلطــالع على التجربــة التعليمية الفنلندية 
حيــث تــم التعــرف علــى النظــم التعليمية 
وخبــرات اإلبــداع والتعلــم فــي عــدد مــن 
الحضانــات والمــدارس وتلقــي عــدد مــن 
الــدورات المتخصصــة في مجــال الطفولة 

. المبكرة 
ضــم وفــد المجلس الذي ترأســته مريم 
جابــر الشامســي مديــر إدارة الطفولــة 
المبكــرة .. محمــد بــن خادم مديــر إدارة 
الخدمات المساندة وعلياء محمود خير اهلل 
مديــر إدارة االتصــال الحكومي وعددا من 
مديــرات الحضانات في الشــارقة والكوادر 

الوظيفيــة المتخصصة.
وجــرى تنظيــم هــذه الزيــارة فــي إطار 
خطة المجلس لنشر المعرفة ورفع خبرات 
كوادره وكفاءته والعمل على بناء قدراتهم 
مــن خــالل االطالع علــى التجــارب الدولية 
المتقدمــة في مجال التعليم بهدف تحقيق 
أعلــى المخرجات فــي مختلف السياســات 

التي ينشــدها المجلس .
وزار وفد المجلس عددا من الحضانات 
فــي مدينــة هيلســينكي شــملت حضانــات 
ــة اســبو والمدرســة  ــاال ومدين ــة لمب مدين
االبتدائيــة ومدرســة العلــوم الفنلنديــة 

مدينــة  فــي  جولــة  البرنامــج  وتخلــل 
واستكشــاف عالقتهــا  القديمــة  بورفــو 
باألطفــال وزيــارة المكتبــة المركزيــة فــي 
هيلســينكي وزيــارة متحــف األطفــال فــي 
ــة  ــوم البرمج ــى عل ــالع عل ــزر واإلط ابني

ــة. ــوم التطبيقي ــس والعل والروبوتك
وتخلــل برنامــج الزيــارة التحــاق الوفــد 
بورشة عن تعريف نظام التعليم الفنلندي 
وورشــة عن االبداع في التدريس والتعليم 
.. وعقــد الوفــد لقــاء مــع مديــرة التعليــم 

فــي مدينــة المباال الســيدة نينــا ليتنين.
ووقــف وفــد المجلس على ســبل نجاح 
المنظومــة التعليميــة وأســرار تمكنهــا من 
مســايرة البرامج المختلفــة والتي تبدأ من 
إعــداد المعلــم وطــرح البرامــج والوســائل 
التعليميــة المختلفــة والمهــارات التربويــة 
المتبعــة مــن خــالل بيئــات التعليــم فــي 

مختلــف حضاناتها ومدارســها.
وأكــد ســعادة الدكتــور ســعيد مصبــح 
الكعبــي رئيــس مجلــس الشــارقة للتعليــم 
ــارة التــي قــام بهــا المجلــس  أهميــة الزي
مــن منطلق الســعي الدائم لــدى المجلس 
فــي اإلرتقــاء بجــودة التعليــم والتدريــب 
الســيما فــي مجــال الحضانــات واإلطــالع 
علــى التجــارب الدوليــة الســيما التجــارب 
المتميــزة كما فــي فنلندا التــي تعد رائدة 

فــي مجــال تعليــم ريــاض األطفــال.
وثمــن الكعبــي دعــم ومتابعــة صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
الشــارقة وقرينتــه ســمو الشــيخة جواهــر 
بنــت محمــد القاســمي رئيســة المجلــس 
األعلى لشــؤون األســرة بالشارقة لمختلف 
أعمــال وأنشــطة مجلــس الشــارقة للتعليم 
والعمل على تعزيز أدواره وتمكين أفراده 

مــن القيــام بمهامه ومســؤولياته.
وقال ســعادة محمــد أحمد المال األمين 
العام لمجلس الشارقة للتعليم إن المجلس 
ومن خالل سلسلة الدورات والبرامج التي 
نفــذت فــي فنلنــدا حقــق اســتجابة نوعية 
لرؤيــة المجلــس فــي أهميــة مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة والطفولة المبكــرة ووقف 
علــى طــرق تدريــس جديــدة واســتحداث 
آليــات تواصــل فاعلة مع األطفــال وأولياء 
أمورهم الســيما خالل الــورش التي قدمها 
المدربــون بمختلــف تخصصاتهــم فــي 
مجــال الطفولــة المبكــرة بجانــب تطويــع 
وســائل التكنولوجيــا بطــرق مبتكــرة فــي 
خدمــة التعليــم لضمــان اكتســاب الطلبــة 
للمهــارات الالزمــة لنموهــم وتعلمهم في 
هــذه المرحلــة وفًقــا ألفضــل الممارســات 

العالمية.وام

أدرجــت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم ترجمــة قانون 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلمــارة دبــي والئحتــه التنفيذيــة 
بلغــة اإلشــارة للصــم علــى تطبيقها المتوفــر على أجهــزة الهواتف 
الذكيــة، وأرفقــت مــع القانــون مــادة صوتيــة تتناســب مــع فئــة 
المكفوفين وضعاف البصر، كمبادرة من المؤسســة لنشــر القانون 
علــى كل الفئــات وإيصــال مــواده لجميــع فئــات أصحــاب الهمــم 
ومنهم فئتي اإلعاقة السمعية والبصرية، ولضمان وصول المعلومة 
وتمكينهــم المعرفــي بحقوقهــم وتوعيــة مختلــف شــرائح وفئــات 
المجتمــع بالتشــريعات الخاصــة ألصحــاب الهمم، وذلــك بالتعاون 

مــع اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبي
ويشــمل النشــر نــص القانــون رقم ٣ لســنة ٢٠٢٢ الــذي أصدره 
صاحــب الســمّو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، رعــاه اهلل« بصفتــه حاكمــًا إلمارة 
دبــي، بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إمــارة دبــي، 
والئحتــه التنفيذيــة التــي أصــدر هــا ســمّو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس 
التنفيــذي، ويمكــن لفئة الصم االطالع على مــواد القانون بالكامل 
والئحتــه التنفيذيــة ومشــاهدة المــواد الفيلميــة المترجمــة عبــر 
تطبيــق مؤسســة زايــد العليــا الذكــي، حيــث تــم تقســيم الترجمة 
بحســب مــواده والئحتــه التنفيذية وذلك تســهياًل ألصحاب اإلعاقة 

الســمعية لالطــالع علــى تفاصيله.
وتأتــي تلــك المبــادرة المجتمعيــة مــن مؤسســة زايــد العليــا 
ألصحــاب الهمــم في إطار هدف المؤسســة اإلســتراتيجي بتوســيع 
نطــاق مشــاركة أصحــاب الهمــم في األنشــطة المجتمعيــة ورعاية 
مواهبهــم بمــا يســمح لهــم بالمشــاركة فــي الحيــاة العامــة، كمــا 
انــه يرتبــط بأهــداف اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي دبــي بشــأن 
توفيــر تشــريعات حكوميــة مســتدامة ومتوازنــة وتعزيــز الثقافــة 
التشــريعية، وحرصــًا من مؤسســة زايد العليا علــى توعية وتثقيف 
فئــة الصــم بــكل حقوقهــم وواجباتهم ال ســيما ما يتعلــق بااللتزام 
بالتشــريعات واإلجــراءات القانونيــة لتســهيل تمكينهــم ودمجهــم 
فــي المجتمــع، وفــي إطــار رســالتها وجهودهــا للعمــل على نشــر 
ــع أفــراد المجتمــع وتســهيل  ــة بيــن جمي لغــة اإلشــارة اإلماراتي
التواصــل وتمكيــن األفــراد الصــم، وتبنيهــا عــددًا مــن المبــادرات 
فــي هــذا اإلطــار ، وضمــن تكاتــف المؤسســة مــع المؤسســات 
الحكوميــة فــي تنفيــذ السياســة الوطنية لتمكين أصحــاب الهمم و 
باألخــص محــور و هــدف »إمكانيــة الوصول الســهل إلــى مختلف 

المعلومــات بالطــرق التــي تناســب قــدرات أصحــاب الهمــم”.
وأكــد ســعادة عبــد اهلل عبــد العالــي الحميــدان األميــن العــام 
لمؤسســة زايــد العليــا ألصحاب الهمم أن المؤسســة تحمل رســالة 
إنســانية لجميــع فئــات أصحــاب الهمــم حيــث تعمــل علــى تقديم 
ــل لهــم وتســعى لتمكينهــم مــن خــالل إطــالق  ــة والتأهي الرعاي
المبــادرات التــي تســاهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف، مشــيرًا إلــى 
أن مبــادرة ترجمــة وإدراج قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
إلمــارة دبــي بلغــة اإلشــارة للصــم علــى تطبيقهــا المتوفــر علــى 
ــة هدفهــا تذليــل الصعــاب التــي تواجــه  أجهــزة الهواتــف الذكي
أصحــاب الهمــم ومنهــم بالطبع فئتــي الصم والمكفوفيــن للتعرف 
علــى التشــريعات فــي الدولــة، وتمثــل نمــوذج فــي التعــاون بيــن 
الجهــات المختلفــة وتبــادل المعلومــات حــول قوانيــن أصحــاب 

الهمــم بهــدف دمجهــم الكامــل فــي المجتمــع.
ــت  ــم أطلق ــا ألصحــاب الهم ــد العلي وأضــاف إن مؤسســة زاي
فــي وقــت ســابق ضمــن مبادراتهــا الوطنيــة مشــروع معجــم لغــة 
اإلشــارة اإلماراتــي المصــور للصــم الــذي يجمــع مصطلحــات لغــة 
اإلشــارة المحليــة اإلماراتّيــة ويوثقهــا فــي إصــدار معتمــد للعمــل 
نحــو دمــج فئــة الصــم مــن أصحــاب الهمــم فــي المجتمــع ونشــر 
ــة  ــة بلغــة اإلشــارة اإلماراتي لغتهــم وخاصــة المفــردات اإلماراتي
تحــت شــعار »نحــو معجم لغــة إشــارة إماراتي موحــد« وأطلقت 
مرحلتــه األولــى باعتمــاد ومباركة من مجلس الوزراء، وبمشــاركة 

ثمــان جهــات مختلفــة، كمــا شــارك فــي إنجــاز العمــل أكثــر مــن 
ســتين أصــم وصمــاء، باإلضافــة إلــى اثنــي عشــر مترجمــًا، واثنــي 

عشــر فــردًا مــن العامليــن مــع الصــم.
وأشــار ســعادة األميــن العــام إلــى أن فكــرة مشــروع توثيــق 
ــة  ــي الدول ــي مــن حاجــة الصــم ف ــة، تأت لغــة اإلشــارة اإلماراتي
إلــى مرجــع موحــد يجمــع لهــم لغتهــم، بمــا يضمــن اســتمرارها 
ونمّوهــا، ودراســة التغيــرات التــي تطــرأ عليهــا مســتقباًل، وذلــك 
للطبيعــة الخاصــة التــي تمتــاز بهــا لغــة اإلشــارة، باإلضافــة إلــى 
ــق لهــم لغتهــم أســوة  ــى موســوعة إشــارية توث حاجــة الصــم إل
بأقرانهــم فــي الــدول المجــاورة، وبمــا ُيســهم في رفع مســتواهم 

العلمــي والثقافــي.
مــن جانبــه ثمــن ســعادة أحمــد بــن مســحار األميــن العــام لـــ 
»اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي دبــي« التعاون المثمر والشــراكة 
المتميــزة مع مؤسســة زايــد العليا ألصحاب الهمم ضمن مشــروع 
ترجمة قانون حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة إلمارة دبي والئحته 
التنفيذيــة بلغــة اإلشــارة للصــم وإتاحــة مــادة صوتيــه تتناســب 
مــع المكفوفيــن وضعــاف البصــر، مؤكــدًا أن ذلــك يأتــي انســجامًا 
مــع المنهجيــة الجديــدة للعمــل الحكومــي االتحــادي التــي أعلــن 
عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
بهــدف تســريع المنجــزات وتحديــد األولويــات مــن خــالل تحويل 
األنشــطة واألعمــال والخطــط الحكومية لمشــاريع تحّولية ونوعية 

علــى المســتوى الوطنــي والعمــل كفريــق واحد.
وقــال ســعادة أحمــد بــن مســحار: »يمثــل القانــون رقــم )٣( 
لســنة ٢٠٢٢ بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إمــارة 
دبــي، دفعــة مهمــة للتغلــب علــى العقبــات التي تواجــه أصحاب 
الهمــم وتحقيــق العيــش الكريم لهم والمســاواة مــع اآلخرين من 
خــالل إقــرار سياســات وخطط ومبــادرات تكفل حمايــة حقوقهم 
فــي الحصــول علــى الرعايــة األساســية وتأهيلهــم ودمجهــم فــي 
المجتمــع والمشــاركة بشــكل كامــل فــي جميــع جوانــب الحيــاة 
ــذا  ــك، ل ــز ذل ــي تعزي ــي تســهم ف ــق أفضــل الممارســات الت وف
كان مــن األهميــة التعــاون علــى إتاحــة هــذه القانــون ألصحــاب 
اإلعاقــة الســمعية والبصريــة عبــر التقنيــات الرقميــة الحديثــة، 
ليتعرفــوا علــى حقوقهــم ووجباتهــم فــي إطــار العنايــة الكبيــرة 
التــي توليهــا إمــارة دبــي ألصحــاب الهمــم والحــرص الكامل على 
ــم  ــم حقوقه ــذي يصــون له ــي الشــامل ال ــار القانون ــاد اإلط إيج
ــة وشــريحة مهمــة  ــة أدوارهــم كأشــخاص فاعل ــم بتأدي ويمتعه

فــي مســيرة التنميــة”.

»أســبوع المطبــخ التركــي فــي دبــي« الــذي تنظمــه القنصليــة 
العامــة لجمهوريــة تركيــا فــي دبــي، بالتعــاون مع مجلــس األعمال 
التركــي فــي دبــي واإلمــارات الشــمالية، وبدعم مــن وزارة الثقافة 
والســياحة التركيــة. حيــث أنــه يعــد جزًءا مــن احتفاالت »أســبوع 

المطبــخ التركــي« فــي تركيــا وخارجها.
ســيبدأ الحــدث الــذي سيســتمر 7 أيــام مــن ٢١ إلــى ٢7 مايــو 
ــي  ــة ف ــي المختلف ــروض الطه ــذوق ع ــة لت ــدم فرص ــوف يق وس
جميــع أنحــاء اإلمــارة. ســينم الترويــج المطبــخ التركــي المتميــز، 
والــذي يعــد عنصــًرا محــدًدا للهويــة الثقافيــة التركيــة علــى مــدار 
األســبوع مــن خــالل المطاعــم المشــاركة فــي هــذا الحــدث الــذي 

يقــام ألول مــرة.
ــًذا  ــا وتوافــر 5٤ منف ــا تركًي ــر مــن ٤٢ مطعًم ومــع وجــود أكث
ــي  ــي دب ــاء ف ــات العش ــام ووجب ــاق الطع ــتمتع عش ــم، سيس له
واإلمــارات العربيــة المتحــدة بتجربــة طعــام خاصــة. وعلــى مــدار 
ــة  ــا خاص ــاركة عروًض ــذ المش ــم والمناف ــتقدم المطاع األسبوع،س
)خصومــات، وقوائــم طعــام خاصــة، إلــخ( لضيوفهــا، وذلــك مــن 

أجــل الترويــج للمطبــخ التركــي.
يتميــز المطبــخ التركــي، الــذي تمــت رعايتــه وتشــكيل معالمــه 
مــن خــالل تاريــخ األناضــول الراســخ، بخصائصــه الصحيــة وجانبــه 
اإلبداعــي وهياكلــه المســتدامة. تحمــل نكهــات األطبــاق التركيــة، 
المتأثرة بتاريخ يمتد آلالف السنين وبالقصور السلجوقية والعثمانية، 
تراكًمــا ثقافًيــا هائــاًل حتــى يومنا هذا. تكشــف األطبــاق والوجبات 
ــج، دون هــدر، عــن  ــي تســتغل كل عنصــر مــن عناصــر المنت الت
تقاليــد الــذوق الذي يحافظ على االســتدامة البيئيــة. يقدم المطبخ 
التركــي خيــارات ال حصــر لها للنباتييــن ولأنظمة الغذائيــة النباتية 
مــع المخلــالت الصحيــة والخــل، كمــا يعــد مطبًخــا عالمًيــا يتميــز 

بمرونــة تمكنــه مــن مواكبــة جميــع اتجاهــات تنــاول الطعام.
يقــدم المطبــخ التركــي للعالــم نكهاتــه األســطورية،وكل منهــا 
يعكــس المعرفــة والتــراث الثقافــي منــذ قــرون. وخــالل أســبوع 
المطبــخ التركــي، وســيقدم طهــاة تركيا المشــهورين عالمًيا عروض 
وجبــات الطعــام اإلبداعية للزوار في مواقعهــم الجغرافية الخاصة، 
وذلــك بجانــب كــرم الضيافــة الــذي يتــم في بلــدان مختلفــة. وفي 

الوقــت ذاتــه، فــإن القوائــم التــي تــم إعدادهــا خصيًصــا ألســبوع 
ــراك واألجانــب  ــا تدعــو الضيــوف األت المطبــخ التركــي فــي تركي

لتجربــة أفضــل المأكــوالت التركيــة فــي المطاعــم.
“يمثــل مطبخنــا هويتنــا الثقافيــة. ليــس فقــط مــا نأكلــه، ولكن 
أيًضــا مــا ال نأكلــه يحــدد هويتنــا الثقافيــة. ولذلــك، يحمــل الطعام 
معنــى أشــمل بكثير من كونــه مجرد متطلبــات بيولوجية وتغذوية 
أساســية لبقــاء اإلنســان. فالغــذاء ال يشــمل القيــم الغذائيــة فقــط، 

ولكنــه أيًضــا ينقــل التاريخوالثقافة والديانــة والخبرات.

تشــارك أكاديمية الشــعر التابعــة للجنة 
الثقافيــة  والبرامــج  المهرجانــات  إدارة 
والتراثيــة فــي أبوظبــي، بمعــرض أبوظبي 
الدولــي للكتــاب 2022 فــي دورتــه الـــ31 
ــى 29  ــتمر حت ــوم ويس ــق الي ــذي ينطل ال
مايــو الحالــي فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي 

للمعــارض.
وتقــدم أكاديميــة الشــعر فــي جناحهــا 
الخاص بالمعرض »رقم 12J05«، مجموعة 
مــن اإلصــدارات التــي يصــل عددهــا إلــى 
252 كتابــا متنوعــًا منهــا النقديــة والبحثيــة 
إلى جانب المجموعات الشــعرية الفصيحة 
والنبطيــة، مــن بينهــا عدد مــن اإلصدارات 
الحديثة التي صدرت خالل العامين الجاري 

والماضي.
وتشــمل هــذه اإلصــدارات علــى ســبيل 
المثــال الموســوعة العلمية للشــعر النبطي 
للدكتور غســان الحســن »األجزاء 14 و 15 
و 16« وشــعرية التوهــج الحســي للدكتــور 
صــالح فضــل، وكتــاب »نظريــة القــراءة« 
للدكتــور عبدالملك مرتاض، وديوان »100 
قصيــدة فــي إكســبو 2020« لمائــة شــاعر 
نبطي من شــعراء مســابقة شــاعر المليون، 
وأيضــا الجــزء الثالــث مــن كتــاب »األغنية 

اإلماراتيــة«- للكاتــب مؤيد الشــيباني.
وتشــمل أنشــطة األكاديميــة علــى مدار 

أيــام المعــرض توقيع عــدد مــن إصداراتها 
عبــر منصــة التواقيــع، حيث ستشــهد ســبع 
حفــالت توقيــع كتــب هــي »الرمســة 
اإلماراتيــة« للمؤلفّيــن عبــداهلل الكعبــي 
وحنــان الفــردان، وديــوان »ياردلي« لعمر 
عنــاز، وكتــاب »ترجمة الشــعر فــي العصر 
الحديــث« لــــ »د. نيفيــن طينــة« وديــوان 
»نجــوم مــن تراب« للدكتــور محمد حجو، 
ــدة«  ــاب »شــاعر وقصي ــى كت ــة إل باإلضاف
للكاتــب »خليــل عيلبونــي«، و«ديــوان 
ــذالن،  ــن ق ــد ب ــث عبي ــي« للباح الرقراق
وأيضــا ديــوان »ال علــى التعييــن« للشــاعر 
محمد العمادي، وكتابا »األسماء الّتاريخّية 
لأماكــن فــي إمــارة أبوظبــي« و«األماكــن 

فــي منطقــة الظفــرة« للباحث علــي أحمد 
الكنــدي.

وتتضمن فعاليات األكاديمية أيضا تنظيم 
أمسية شــعرية يشارك فيها الشاعر مساعد 
بــن طعســاس الحارثــي والشــاعرة حمــدة 
المــر بالعبــد المهيــري، إلى جانب أمســية 
للشــعر الفصيح يشــارك فيها الشــاعر كريم 

معتوق والشــاعرة شيخة المطيري.
كمــا ستشــهد مشــاركة األكاديميــة فــي 
جناحهــا خــالل أيــام المعــرض، فتــح بــاب 
ــي  ــاق ف ــي االلتح ــن ف ــجيل للراغبي التس
الموســم الدراســي الجديــد الذي ســينطلق 

ســبتمبر القــادم.
وتحــرص أكاديميــة الشــعر مــن خــالل 
الفعاليــات  فــي  المســتمرة  مشــاركاتها 
ــب  ــارض الكت ــا مع ــي تنظمه ــة الت الثقافي
ــى أن  ــة عل ــة بالدول ــات المعني والمؤسس
تكــون حاضــرة فــي المشــهد الثقافــي 
ــا  ــر عرضه ــارات، عب ــة اإلم ــي بدول واألدب
إصدارتها المتنوعة في الشعر والنقد وأدب 
المــوروث الشــعبي التــي تخاطــب الذائقة 
الفكريــة للقــارئ العربــي والخليجي بكافة 
مســتوياتها، كمــا ُتثــري المشــهد الثقافــي 
ــانية  ــّم إنس ــات ذات قي ــاري بمؤلف الحض
ومعرفية عميقة، تشــكل جوهر المشــروع 

الحضــاري والتنمــوي للدولــة.وام

ســجلت القيادة العامة لشــرطة الشارقة 
خالل الربع األول من العام الحالي انخفاضا 
فــي معــدل وفيات حــوادث المرور بنســبة 
56 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة من عام 
ــه  ــي حققت ــر إيجاب ــي تأثي ــك ف ٢٠٢١ وذل
الحمــالت المروريــة التــي اطلقتهــا القيادة 
وبلــغ عــدد المســتفيدين منهــا أكثــر مــن 

١8٤ألف مســتفيد.
وقــال المقدم محمد عــالي النقبي مدير 
إدارة المرور والدوريات بشــرطة الشــارقة 
إن التحليــل اإلحصائــي للحمــالت المرورية 
التــي تــم إطالقهــا تباعًا خــالل الربــع األول 
ــه  ــة »انتب ــي وهــي حمل ــام الحال ــن الع م
ــاه  ــالمة المش ــة »س ــذر« وحمل ــد بح وق
والســائقين فــي الحــوادث« وحملة »تمهل 
ــة  ــج إيجابي ــرت نتائ ــان« أظه وتجــاوز بأم
ملموســة فــي انخفــاظ معــدالت حــوادث 
الطــرق والوفيــات مقارنــة بنفــس الفتــرة 

مــن العــام الماضــي ٢٠٢١.
وأوضــح أن حملــة »انتبــه وقــد بحــذر« 
التــي تــم إطالقها في فبرايــر ٢٠٢٢ أظهرت 

إنخفاضــا في معــدل وفيات الطرق بنســبة 
56 بالمائة فيما أظهرت نتائج حملة »تمهل 
وتجــاوز بأمان« في انخفــاض ايجابي بعدد 
المخالفــات التــي تعكس ســلوك الســائقين 
ومنهــا مخالفــة عــدم إلتــزام المركبــة بخط 
ســير المركبــة بنســبة انخفــاض وقــدره 7 
بالمائــة والتجــاوز فــي مــكان ممنــوع فيــه 
ومخالفــة  بالمائــة   ١5 بنســبة  التجــاوز 
اإلنحــراف المفاجئ بنســبة ٢٤ بالمائة فيما 
ــاض الحــوادث نتيجــة  بلغــت نســبة انخف

تلــك المخالفــات ٣٠ بالمائة.
وفيمــا يتعلــق بحملــة »ســالمة المشــاه 
والســائقين فــي الحــوادث« أظهــرت نتائج 
التحليــل اإلحصائــي انخفاضًا ايجابيًا بنســبة 
٤٠ بالمائــة فــي عــدد الحــوادث المروريــة 
الناتجة بسبب المخالفات المتعلقة بسالمة 
ــة  ــاء األولوي ــدم اعط ــة ع ــاه كمخالف المش
للمشــاه فــي األماكــن المخصصــة ومخالفة 
عبــور المشــاه للطريــق مــن األماكــن غيــر 
ــدم  ــة ع ــى مخالف ــة إل المخصصــة باالضاف

التــزام المشــاه باإلشــارات الضوئيــة.

ــدد  ــى أن ع ــي إل ــدم النقب ــار المق وأش
المستفيدين من الحمالت المرورية الثالث 
بلــغ ١8٤.576 مقابــل 97.689 مســتفيدا 

فــي عــام ٢٠٢١.
وعــزا نجاح تلك الحمالت إلى إسترشــاد 
عملهــا  وبرامــج  خططهــا  فــي  اإلدارة 
بإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة 
لشرطة الشارقة والتركيز المكاني والزمني 
في تنفيذ الحمالت وفقًا للتحليل اإلحصائي 
إلــى جانب الرســائل التوعويــة الموجه عبر 
منصات التواصل اإلجتماعي لشرطة الشارقة 
والشركاء االعالميين وتفاعل أفراد الجمهور 
مــع تلــك الرســائل األمــر الذي حقــق نتائج 
إيجابيــة فاعلة وملموســة خالل الربع األول 
مــن العــام الجــاري مقارنــة بــذات الفتــرة 

مــن العــام الماضي.
ولفــت إلــى أن كل فــرد مــن أفــراد 
المجتمــع مســؤول عــن الســالمة المرورية 
وأن اإللتــزام بالقواعد المرورية يســهم في 
تعزيــز أمــن الطــرق والوصــول إلــى أعلــى 

مســتويات الســالمة المروريــة.وام

»زايد العليا« تدرج ترجمة قانون حقوق أصحاب الهمم بلغة اإلشارة

انطـــالق أســــبـوع المطــبـخ التركــي فــي دبـي

دبي - الوطن

دبي - الوطن

أكاديمية الشعر تشارك بـ252 إصدارًا بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

شرطة الشارقة تسجل 56% انخفاضًا في معدل وفيات الحوادث المرورية

42 مطعمًا تركيًا و54 منفذًا يقدمون 
تجارب خاصة لعشاق الطعام

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعـاقة إلمـارة دبي والئحته 
التنفيذية على تطبيق »زايد العليا« في الهواتف الذكية

»تريندز« »وجامعة اإلمارات« يستعرضان سبل تفعيل 
الشراكة والتعاون بينهما في مجاالت البحث والتدريب

»الشارقة للتعليم« يطلع على التجربة التعليمية الفنلندية

أبوظبي - الوطن
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عبد  سالم  الكبير  الدولي  األستاذ  حقق 
ونادي  اإلمارات  منتخب  العب  الرحمن 
الشارقة الثقافي للشطرنج، فوزا مثيراً على 
بطل العالم وأفريقيا األستاذ الدولي الكبير 
المصري أحمد عدلي، ضمن منافسات الجولة 
األولى لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة 
للشطرنج وانطلقت منافساتها أمس، تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
القاسمي عضو المجلس األعلى  بن محمد 

حاكم الشارقة.
يشارك في البطولة، التي تستمر منافساتها 
حتى ٣٠ مايو الحالي، 8٠ العبًا والعبة يمثلون 
٤8 دولة، يتنافسون على جوائز مجموعها 6٠ 
ألف دوالر، وجميعهم من أصحاب األلقاب 

الدولية.
وتصدر سالم عبد الرحمن منافسات البطولة 
من الجولة األولى بعد فوزه األول الذي حققه 

على الطاولة الثالثة، فيما تقاسم المصنف 
األول األستاذ الدولي الكبير الروسي فالديمير 
فيدوسييف نقطة المباراة مع األستاذ الدولي 
الكبير التركي ايمري كان. وشهدت الطاولة 
الثانية مفاجئة بخسارة البطل األرميني األستاذ 
الدولي الكبير جابرييل ساركيسيان على يد 
األستاذ الدولي الكبير االسباني دانييل يوفا، 
فيما ساد التعادل على الطاولة الرابعة بين 
األستاذ الدولي الكبير الهندي ايرجون اريجايسي 
ميخائيل  الكبير  الدولي  األستاذ  الجورجي 
ميكاشيفلي، وعلى الطاولة الخامسة حقق 
الروسي األستاذ الدولي الكبير أليكسي سارانا 
الفوز على البيالروسي األستاذ الدولي الكبير 
سيرجي أزاروف، كما تمكن الروماني األستاذ 
الدولي الكبير بوغدان دانييل من الحصول 
على نقطة المباراة من منافسه األستاذ الدولي 
كويبوراكوف على  تيمور  االسترالي  الكبير 

الطاولة السادسة ، وعلى الطاولة السابعة 
تعادل األستاذ الدولي الكبير الهندي نارايانان 
مع منافسه االيطالي األستاذ الدولي الكبير 
لوكا موروني، كما تعادل على الطاولة الثامنة 
بطل العالم للشطرنج السريع األستاذ الدولي 
الكبير األوزبكي نادربيك عبدالستاروف مع 
األستاذ الدولي الكبير دينيس كارديتش من 

جزر الباهاماس.
وكانت مراسم افتتاح البطولة قد شهدت 
حضور سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز 
المعال رئيس االتحاد العربي للشطرنج رئيس 
مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، 
وسعادة خالد عيسى المدفع األمين العام 
المساعد للهيئة العامة للرياضة والدكتور سرحان 
حسن المعيني رئيس اتحاد االمارات للشطرنج، 
وحشد من المسؤولين عن الشطرنج محليا 

وإقليميا ودوليًا.وام

وصل منتخب االمارات الوطني للجودو 
استعدادا  األول  أمس  مساء  للكويت 
الخليجية  األلعاب  دورة  في  للمشاركة 
لعام ٢٠٢٢ التي تستضيفها دولة الكويت 
الشقيقة اعتبارا من ١٣ حتى ٣١ مايو ٢٠٢٢ 
الجاري، ويرأس البعثة السيد ناصر التميمي 
للمصارعة  اإلمارات  العام التحاد  األمين 
والجودو، وتضم السيد محمد جاسم أمين 
السر المساعد إداريا وشعبان السيد المدير 
الفني لالتحاد مسؤول المنتخب، بجانب 
المدرب فيكتور سكتوروف العب المنتخب 
السابق ،و 7 العبين هم : احمد جاسم 
شغيلي  جور  كجم،   6٠ تحت  وزن  في 
النقبي تحت 7٣  تحت 66 كجم، سعيد 
كجم،   8١ تحت  الحوسني  خليفة  كجم، 

ارام  كجم،   9٠ تحت  شغيلي  نوجزاري 
معروف  وماجو  كجم،   ١٠٠ تحت  ريان 

فوق ١٠٠ كجم.
الذي  الجودو  منتخب  برنامج  ويبدأ 
استأنف تدريباته أمس على فترتين استعدادا 
النطالقة منافسات البطولة بصالة الشيخ 
عبد اهلل الجابر للجودو وذلك اعتبارا من 
بمنافسات   5/٢٤ الثالثاء  غد  بعد  ظهر 
أوزان تحت 6٠ كغ، تحت 66 و7٣ كغ، 
منافسات  المسائية  الفترة  في  وتعقبها 
تحت 8١ كغ، تحت 9٠، تحت ١٠٠، وفوق 
النهائية  أدوارها  تختتم  والتي  كغ   ١٠٠
لبطولة  مسكا   ،5/٢5 األربعاء  ظهر  بعد 
التي تشهد مشاركة  الدورة  الجودو في 
بعثات االمارات والسعودية وسلطنة عمان 
وقطر والبحرين ودولة الكويت مستضيفه 

فعاليات الدورة.

وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس اتحاد المصارعة والجودو استئناف 
دورات األلعاب الخليجية الرياضية في دولة 
الكويت الشقيقة، بمشاركة جميع الدول 
األلعاب  مختلف  وفي  الست،  الخليجية 
الرياضية للجنسين، والتي من شأنها أن 
تسهم في توطيد روابط االخوة بين الشباب 
الخليجي، والنهوض بالمستوى الفني لالعبين 
في مختلف األلعاب وزيادة الخبرات في 
المجاالت كافة.. متمنيا لمنتخبات االمارات 
المختلفة التوفيق والنجاح، وخاصة منتخب 
الجودو لما تمثله الدورة من أهمية بالنسبة 
للمشاركات  استعدادا  الشاب  للمنتخب 
اإلقليمية والدولية لموسم ٢٠٢٢، والتي 
تبدأ بالمشاركة في بطولة جورجيا خالل 
الفترة من ٣- 5 يونيو المقبل بمشاركة نفس 
قائمة منتخبنا المشارك في تلك الدورة.

اختتمت بنجاحات مبهرة المحطة الثانية 
لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس 
الدولة للخيول العربية األصيلة التي أقيمت 
في   ٢٠٢٢ مايو   ٢٢ الموافق  السبت  يوم 
العريق في مدينة  الرملي  بيملكو  مضمار 
ضمن  األمريكية  ميرالند  بوالية  بالتيمور 
أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين 

لعام ٢٠٢٢.
ونجحت الكأس الغالية من تأكيد مكانتها 
المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات 
العالمية واستطاعت من تسجيل منجزات 
الخيل  بسباقات  واالرتقاء  لإلمارات  مهمة 
العربية للمصاف العالمي، بعد أن أقيمت 
ضمن برنامج النسخة ١٤7 لمهرجان بريكنس 
ستيكس الشهير ) التاج الثالثي األمريكي(، الذي 
تضمن ١٤ سباقا وحظي بمتابعة جماهيرية 
ما  جانب  إلى  متفرج،  ألف   ١٠٠ تخطت 
البث  ظل  في  إعالمي  اهتمام  من  شهده 
التلفزيوني المباشر ألغلب القنوات األمريكية 
ومنصات التواصل االجتماعي، ما أسهم عن 
تعزيز شراكة الكأس الغالية ومالك الخيل في 
أمريكا وترسيخ تألقها الكبير في المضامير 

األمريكية وسباقاتها العالمية.
وأقيم الحدث امتدادًا لرؤية ونهج المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
“طيب اهلل ثراه”، إلعالء الخيل العربي األصيل 

في كافة المضامير العالمية.
ونجح الجواد هياب الزمان المنحدر من 
)هالل الزمان / ماي شيلبي كوبرا بنت كولينو( 
من اقتناص لقب الكأس الغالية التي شهدت 
مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أمريكا 
في السباق الذي أقيم لمسافة ١77٠ متر “ 
الفئة األولى “ للخيول من عمر أربع سنوات 
فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه )١٠٠ ألف 

دوالر أمريكي(.
وتمكن البطل من فرض جدارته واستحقاقه 
باللقب في ظل صدارته لمجريات السباق منذ 
االنطالقة وحتى النهاية، ليحقق فوزا مريحا 
مكنه من قطع مسافة السباق بزمن 55:7٠:١ 
دقيقة، ويعود )هياب الزمان( للمالك ميير، 
بإشراف  أي،  وذلك  سوزان سي، جيمس 

قيادة  وتحت  كاسترو  جيرمايس  المدرب 
الفارسة كارلو سيدينو، فيما حل بالمرتبة الثانية  
المنحدر  )كويك ساند( بطل نسخة ٢٠١8 
من نسل )بيرنينج ساند / تريفس سيلكي( 

للمالك بيتي جي، جوزيف، جيلز، وتحت 
إشراف وقيادة المدرب والفارس جيرنستو 
توريس، في حين جاء بالمركز الثالث )اب 
تاون ليدي أرابيال(  المنحدر من )بيرنينج 

ساند / دي سي وليز سونج( للمالك كريستا 
هينينج سجارد، وإشراف المدرب لين اشبي 

وقيادة الفارس جي اكوستا.
وفي الختام قام الشيخ محمد بن خليفة 

دولة  سفارة  في  أول  سكرتير  نهيان  آل 
اإلمارات بواشنطن وسعيد المهيري ممثل 
اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول 
العربية، بتقديم الكؤوس لسوزان ماير رئيسة 

نادي سباقات الخيل العربية في أمريكا ومالكة 
هياب الزمان بجانب المدرب والفارسة، وذلك 
المر  النعيمي واحمد  بحضور عبدالرحمن 

من سفارة اإلمارات في واشنطن.
نهيان  الشيخ محمد بن خليفة آل  قال 
سكرتير أول في سفارة اإلمارات بواشنطن: 
بداية يسرنا حضور سباق كأس رئيس الدولة 
المتحدة  الواليات  في  العربية  للخيول 
األمريكية، وفخورون بالتواجد اإلماراتي في 
مهرجان بريكنس ستيكس العريق، وهو ما 
يمثل داللة على المكانة العالمية المرموقة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في رياضة 
اإلرث  عناصر  أحد  تعتبر  والتي  الفروسية 
بالشكر  متوجها   ، للدولة  األصيل  الوطني 
للقائمين على تنظيم السباق والتمثيل المشرف 

للدولة في كبرى السباقات العالمية.
قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام 
سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول 
العربية األصيلة: فخورون بمواصلة سباقات 
القوي في مشهد  الغالية حضورها  الكأس 
الكبرى، حيث برهنت  العالمية  السباقات 
من  أكثر  شهدها  التي  األمريكية  المحطة 
١٠٠ ألف متفرج المسيرة التاريخية المميزة 
لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير 
في ترك األصداء الواسعة في كل محطة من 
محطاتها التي تطوف العالم في كل عام، 
مبينا أن السباقات تترجم حرص واهتمام 
والترويج  التراث  إلبراز  الرشيدة  القيادة 

لعراقته وأصالة الخيل العربي.
ريادة  المنجزات  هذه  تؤكد  وقال: 
على  المستمر  وحرصها  في  اإلمارات 
دعم االتحادات ومالك الخيل العربي في 
كافة دول العالم، انطالقا من توجيهات 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو 
المقدمة والنجاح، مضيفا : إن مثل هذه 
التجارب المبهرة  تحفزنا لتقديم المزيد 
من السباقات الكبيرة للخيل العربية في 
إلعالء  دعما  العالم  مضامير  وأهم  أكبر 
الخطط  من  المزيد  عبر  ومكانته  شأنه 
واالستراتيجيات الطموحة لتحقيق اإلضافة 

والبصمات الكبيرة في أجندة كل عام.

 بحضور أكثر من 100 ألف متفرج ضمن مهرجان بريكنس ستيكس الشهير

الجواد »هياب الزمان« يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أمريكا

وصول منتخب الجودو للكويت استعدادًا للمشاركة في دورة األلعاب الخليجية 2022سالم عبد الرحمن يتصدر بطولة »ماسترز الشارقة« الدولية للشطرنج من الجولة األولى

أبوظبي - الوطن

 محمد بن خليفة: 
فخورون بالتواجد 

اإلماراتي في مهرجان 
بريكنس ستيكس 

العريق

داللة على المكانة 
 العالمية المرموقة

لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة في رياضة 

الفروسية

فيصل الرحماني: 
المحطة األمريكية 

تبرهن ريادة اإلمارات 
في أكبر محافل الخيل 

العالمية

 التجارب المبهرة
تحفزنا لتقديم المزيد 
من سباقات الخيل 
العربية في أكبر 

مضامير العالم

أبوظبي - الوطن
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أهدى الالعب يوســف ميرزا دراج منتخبنا 
ــدورة  ــة  الـــ٢٣ ب ــي اإلمــارات الميدالي الوطن
ــي تســتضيفها  ــة الت ــة الثالث األلعــاب الخليجي
دولــة الكويــت الشــقيقة خــالل الفتــرة )١6-

٣١( مــن الشــهر الجــاري بمشــاركة أكثــر مــن 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــن مجل ١7٠٠ رياضــي م
الخليــج العربيــة وتشــارك اإلمــارات فيهــا ب 
٢85 رياضــي ورياضيــة يشــاركون في ١6 لعبة 
فرديــة وجماعية مختلفة ضمن ١١١ مســابقة 
تقــام فــي ١٢ موقعًا ويرافق الوفــد ٣9 مدربًا، 

و٢٤ إداريــًا، و١٢ أخصائيــًا ومعالــج. 
وحقــق ميــرزا الميدالية الفضية في ســباق 
فــردي ضــد الســاعة رجــال لمســافة ٢٤.7 كم 
بزمــن ٣١.٢7.7١ دقيقــة، فيمــا تــوج الكويتي 
ســيد جعفــر العلــي بذهبيــة المســابقة بزمن 
٣٠:٣9.79 دقيقــة، وفاز البحريني أحمد مدن 
بالميدالية البرونزية بزمــن ٣١:٤6.٤٣ دقيقة.

وأنهــى منتخبنــا الوطنــي للتنس منافســات 
اليــوم األول بالمشــاركة فــي فئــة الفردي ب٤ 
مباريــات بــدور ال٣٢ ضمــن منافســات دورة 
األلعــاب الخليجيــة الثالثة بالكويــت، إذ تأهل 
الالعــب عبد الرحمــن الجناحي إلى دور ال١6 
بعــد تغلبــه على نظيــره الكويتي عبــد الرازق 

عبــد ال بنتيجة 6-٠، 6-١ .
وخســر عبــد اهلل المرزوقــي مــن الالعــب 
الســعودي عبــد اهلل الفرج بنتيجــة 6-٠، 6-٠، 
كما خســر عمــر أحمدي من الالعــب القطري 
مبــارك شــنان بنتيجــة 6-٠، 6-١، فيما تعرض 
الالعــب عمر العوضي لإلصابة خالل لقائه مع 
الالعــب الكويتي بدر عنتر ولم يكمل المباراة 

التــي انتهــت بنتيجة 5-٤ في شــوطها األول.
وتأهــل منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة إلى 
الدور نصف نهائي في دورة األلعاب الخليجية 
ــدور  ــام منافســات ال رغــم خســارته فــي خت
التمهيــدي أمــام قطــر بنتيجــة 6١-7٢، حيــث 
ضمنــت ســلة اإلمــارات الوصــول إلــى المربع 
ــن  ــن فوزي ــاط م ــد حصــد 6 نق ــي بع الذهب
متتالييــن أمــام البحريــن والســعودية قبــل أن 
تتعــرض لخســارتين أمــام الكويت مســتضيفة 
البطولــة إلــى جانــب قطــر. ويتطلــع منتخــب 
الســلة إلــى نيــل بطاقــة التأهــل إلــى الــدور 
النهائــي عندمــا يالقــي نظيــره البحرينــي غــدًا 
»االثنين« في مواجهة ســاخنة ســتحدد هوية 
المتأهــل إلــى قمــة الســلة الخليجيــة لمالقــاة 

الفائــز مــن مبــاراة الكويــت والســعودية. 
كمــا خســر منتخبنا الوطني للكــرة الطائرة 
أمــام نظيــره البحرينــي ٠-٣ ضمن منافســات 
دورة األلعاب الرياضية الخليجية، ليظل رصيده 
خاليــا من النقاط بعــد تعرضه للهزيمة الثانية 
علــى التوالــي، وجاءت نتيجة األشــواط الثالثة 
لصالــح البحرين بواقــع ٢5-٢٠، ٢5-١8، ٢5-

ــدًا  ــا غ ــه منتخبن ــرر أن يواج ــن المق ٢٣، وم
»االثنيــن« نظيره الســعودي ضمن منافســات 

الجولــة الثالثة. 

كرة الطاولة
ــة  ــي لكــرة الطاول ــا الوطن وخســر منتخبن
كذلــك أمــام قطــر ٠-٣ فــي مســتهل مشــواره 
الخليجــي ضمن مســابقة الفرق التي شــهدت 
مشــاركة الثالثــي الشــاب للمنتخــب عبــداهلل 
محمــد وصــالح البلوشــي ومحمــد البلوشــي. 
ويســعى منتخبنا إلى حصد أول النقاط عندما 
يلتقــي اليــوم االثنيــن الســعودية والبحرين. 

وخســر منتخــب اإلمــارات بصعوبــة أمــام 
نظيره البحريني بخمســة أهداف مقابل ثالثة 
في نصف نهائي مســابقة كرة القدم للصاالت 
للســيدات التــي أقيمــت فــي مجمــع الشــيخ 
ســعد العبداهلل ضمن منافســات دورة األلعاب 

الخليجيــة الثالثة.
وقدم »أبيض السيدات« أفضل مبارياته 
منــذ بدايــة البطولة وخســر بصعوبة بالغة 
أمام المرشح األبرز للفوز باللقب، إذ تقدم 
المنتخــب الوطنــي مرتيــن عــن طريق كل 
مــن نــوف العنــزي وعفــراء بــن هنــدي ثم 
أحــرز المنتخــب البحرينــي ثالثــة أهــداف 
ــورة  ــى ن ــة المرم ــادل حارس ــل أن تتع قب
المزروعــي لينتهي الشــوط األول بالتعادل 
٣-٣، بينمــا شــهد الشــوط الثانــي إحــراز 
البحريــن لهدفين لتنتهي المباراة بخســارة 

منتخــب اإلمارات.

أبيض السيدات
وســيلتقي أبيــض الســيدات اليــوم االثنيــن 
ــد  ــاراة تحدي ــي مب ــره الســعودي ف ــع نظي م
ــز  ــق الفائ ــع والفري ــث والراب ــن الثال المركزي

بالميداليــة البرونزيــة، بعدمــا خســر منتخــب 
الســعودية أمــام نظيــره الكويتــي فــي نصــف 
النهائي بركالت الترجيح بعدما انتهت المباراة 

بالتعادل٢-٢.
وارتفــع رصيد اإلمارات إلــي ٢٣  ميدالية 
ملونــة بواقــع 7 ذهبيــات، و9 فضيــات، و7 
ــز الســادس  ــي المرك ــة ف ــات برونزي ميدالي
ــة  ــتمرت دول ــام واس ــب الع بجــدول الترتي
ــز  ــي تعزي ــدورة ف ــت المســتضيفة لل الكوي
صدارتهــا للجــدول بإجمالــي 59 ميداليــة 
بواقــع ٢٢ ذهبيــة و١9 فضيــة و١8 ميداليــة 
برونزيــة، فيمــا جــاءت مملكــة البحرين في 
المركــز الثاني بإجمالــي ٤5 ميدالية منها ١7 
ذهبيــة و١6 فضيــة و١٢ ميداليــة برونزيــة، 
وحلــت قطــر فــي المركــز الثالــث بإجمالــي 
ــة  ــة و١5 فضي ــع ١٢ ذهبي ــة بواق ٣9 ميدالي
ــات، تلتهــا ســلطنة ٌعمــان فــي  و١٢ برونزي
المركز الرابع بإجمالي ميداليات ٢5 ميدالية 
بواقع ١١ ذهبيات و5 فضيات، و9 ميداليات 
برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية 
فــي المركــز الخامــس بإجمالــي ٣٤ ميداليــة 
بواقــع 7 ميداليــات ذهبيــة، و 9 ميداليــات 

فضيــة، و١8 ميداليــة برونزيــة.

كرة السلة
يالقــي اليــوم منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
نظيــره البحرينــي فــي الــدور نصــف النهائــي 
ضمن منافســات دورة األلعاب الخليجية، كما 
يخــوض منتخــب دراجات االمارات للســيدات 
مسابقة الفردي العام لمسافة ٤9 كم، ويمثلنا 
فيــه 6 العبــات هــن صفيــة الصايــغ، شــيخة 
عيســى، زهرة حســين، هدى حســين ، مروة 

ســلمان، مزنــة المرزوقي.
كما يخوض غداً منتخبنا الوطني للرياضات 
اإللكترونية مسابقة لعبة الفيفا أمام المنتخب 
السعودي حيث يمثلنا كل من أحمد السويدي 
وســالم الحمــادي، فيمــا يلتقــي منتخــب كــرة 
قــدم الصــاالت للســيدات بنظيــره الســعودي 
فــي مبــاراة تحديد المركزين الثالــث والرابع.

ــد  ــي الجلي ــي لهوك ــا الوطن ــدأ منتخبن ويب
اليــوم مشــواره بالــدورة بمواجهــة المنتخــب 
الســعودي بنادي الكويت للرياضات الشتوية، 
كمــا يواجــه عبــد الرحمــن الجناحــي العــب 
ــره الســعودي  ــي للتنــس نظي ــا الوطن منتخبن
ســليمان القاســم ضمــن منافســات دور ال١6.

ويشــارك ثالثــي منتخبنــا الوطنــي عبــد اهلل 

ــن البلوشــي وعيســى  البلوشــي وصــالح الدي
إبراهيم في منافســات الفرق أمام الســعودية 
والبحريــن والتــي تقام غداً بمقر مركز شــباب 
الجابــر األحمــد، فيمــا يواجه منتخبنــا الوطني 
للكــرة الطائــرة نظيــره الســعودي فــي ثالــث 

مبارياتــه بالدورة.
يصــل اليــوم االثنيــن إلــى الكويــت منتخبنا 
الوطنــي لكــرة اليــد وتضــم قائمتــه ١8 العبــا 
وهــم عبــد الحميــد ســعيد، وعبــد الرحمــن 
ــداهلل عــوض،  ــان، وعب ــالم خلف ــس، وس خمي
وإبراهيــم القــرص، وفــراس محمــد، وأحمــد 
عبــداهلل، وســيف األنصــاري، وراشــد ســعيد، 
ــداهلل  ــر، وعب ــداهلل عم ــد، وعب وضاحــي محم
خميــس، وراشــد فرامــرز، ومــرزوق أحمــد، 
ورائــد ســعيد، وهــالل جهــاد، ومبــارك عبــد 

اهلل، ومحمــد عبــد اهلل محمــد.

كرة اليد
ويلتقــي منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد مــع 
نظيــره القطــري الخميس المقبل في مســتهل 
مبارياتــه بالدورة، وســيلتقي نظيره البحريني 
الســبت المقبــل، ويواجــه المنتخــب الكويتي 
ــى  ــو الجــاري، عل ــوم األحــد ال٢9 مــن ماي ي

أن يختتــم مبارياتــه بمواجهــة الســعودية فــي 
الـــ٣١ مــن الشــهر الجاري.

كمــا يصل اليوم االثنيــن منتخب الرياضات 
اإللكترونية إلى الكويت ويضم كل من محمد 
المطروشــي، وخليفــة الظاهــري، وفــارس 
المرزوقــي، وبطــي المنصــوري، وعيســى 
الظاهري، وأحمد السويدي، ومحمد الكربي، 

ــالم الحمادي.  وس
وأكد يوســف ميــرزا دراج منتخبنا الوطني 
علــى إمكانيــة حصــد المزيــد مــن الميداليات 
فــي ســباق الفردي العام، مؤكــداً أن الميدالية 
الفضية في سباق الفردي والتي جاءت بفارق 
بســيط للغايــة بواقــع ٤7 ثانيــة عــن الــدراج 
الكويتــي، تعتبــر إضافــة إلنجــازات المنتخــب 
بالدورة أو بشكل عام موضحًا أن عامل األرض 
لعــب دور كبيــر في المســابقة وكذلك تواجد 
العديد من الجماهير ومؤازرة الدراج الكويتي، 
ولكن التركيز ســيكون أكبر خالل المنافســات 
المقبلة الســيما في ســباق الفردي العام الذي 

سيشــهد التتويج بميداليتين ذهبيتين.
من جانبه أكد عبد الرحمن الجناحي العب 
منتخبنا الوطني للتنس أن المالعب المستضيفة 
لمنافســات التنــس تختلــف بعــض الشــيء عن 

المالعب في دبي، السيما وأن المالعب مفتوحة 
من كل الجهات ويؤثر الهواء فيها بشكل كبير، 
مشــيراً إلــى أنــه حــاول اســتغراق الوقــت فــي 
بدايــة المباراة لالعتيــاد على الملعب ومحاولة 
ــن  ــد م ــذي يخــوض العدي مجــاراة الخصــم ال
المنافســات علــى هذا الملعب، مشــيراً إلى أن 
الــدورة تشــهد مشــاركة أكثــر مــن العــب مــن 
المصنفيــن برابطــة التنس للمحترفيــن وكذلك 
ــح  ــي للتنــس، مــا يمن تصنيــف االتحــاد الدول
مســتوى الدورة قوة إضافية، ويعزز االســتفادة 

منهــا علــى أفضــل نحــو ممكن.
ــه بتحقيــق  وأعــرب الجناحــي عــن أمنيات
ميدالية بإســم اإلمــارات في الدورة الخليجية، 
موضحــًا أن الــدور النهائــي سيشــهد مشــاركة 
المصنــف األول بالــدورة، كمــا سيشــهد الدور 
قبــل النهائي تواجــد المصنف الثالث بالدورة.

وأشــار الجناحــي إلــى أن منتخــب التنــس 
مــازال لديــه الفرصة في مختلف المســابقات 
المشــارك فيهــا ســواًء الزوجــي أو الفرق، بعد 
خــروج جميع الالعبين مــن دور الفردي نظرًا 
ألســباب اإلصابة والفروق بين الالعبين الذين 
يخوضــون الكتســاب الخبــرة واالحتــكاك مــع 

الالعبيــن مــن مختلف الدول المشــاركة.

كرة الطائرة
صرح جاسم السعدي إداري منتخبنا الوطني 
لكــرة الطائــرة، أن المنتخب يعود للمشــاركة 
الخارجية من البوابة الخليجية بعد غياب امتد 
لنحــو ٣ ســنوات عن االســتحقاقات الخارجية، 
حيــث يضــم المنتخــب الحالــي مجموعــة من 
الالعبيــن الشــباب الذيــن تعول عليهــم طائرة 
اإلمــارات مســتقبال وتــم الدفــع بهــم فــي ظل 
غياب 5 العبين من العناصر االساســية بداعي 
اإلصابــة، إذ تتــراوح أعمــار الالعبيــن الشــباب 
مــن ١9 إلــى ٢١ عامًا يلعبــون بجانب أصحاب 
الخبــرة، مشــيراً إلى أن فتــرة اإلعداد للبطولة 
ــات  ــع المنتخب ــة م ــرة بالمقارن ــت قصي كان
الخليجيــة األخــرى التــي امتــدت تحضيراتهــا 
لنحــو 5 أشــهر، حيــث أقــام منتخبنــا الوطنــي 
معســكر داخلــي فــي دبــي قبــل شــهر رمضان 
ثــم غــادر إلــى بلغاريا لخــوض مباريــات ودية 

اســتعداداً للبطولة الخليجية. 
وأوضــح الســعدي أن المســتوى متقــارب 
بيــن المنتخبات الخليجية المشــاركة، ويلعب 
ــذه  ــل ه ــي مث ــًا ف ــرة دوراً مهم ــل الخب عام
المباريــات، وســيعود منتخــب الطائــرة أقــوى 
عــن الســابق فــي ظــل وجــود مجموعــة مــن 
العناصــر الواعدة، مشــدداً علــى أهمية الدعم 

والمســاندة لهــذا الجيــل . 
ولفــت الســعدي إلــى أن منتخــب الطائــرة 
يمــر بمرحلــة جديــدة مــع الجهازيــن اإلداري 
والفنــي الحديثيــن إلــى جانــب مجلــس إدارة 
ــك  ــذي يمل ــد ال ــرة الجدي ــرة الطائ ــاد الك اتح
رؤيــة وأهــداف وخطــة اســتراتيجية لتحقيــق 
الهــدف الــذي يصبــو إليــه الجميع، منوهــًا إلى 
أن أبرز االستحقاقات المقبلة بعد دورة األلعاب 
الخليجيــة، المشــاركة في التصفيات اآلســيوية 
شــهر اغســطس المقبــل المقــرر إقامتهــا فــي 
تركمانســتان إلى جانب البطولة العربية أواخر 
نوفمبر المقبل، حيث ستعود هذه المشاركات 
بالفائدة على المنتخب وستساهم في تطويره. 

أولمبياد مصغر
قــال محمد شــمل العــب منتخبنــا الوطني 
لكــرة الطائــرة، إن البطولــة بمثابــة أولمبيــاد 
مصغــر، وتنعكس هذه المشــاركات الخارجية 
إيجابــًا علــى منتخــب الطائــرة وغيرهــا مــن 
المنتخبــات األخــرى فــي األلعــاب الجماعيــة 
والفرديــة المشــاركة في البطولــة، خاصة وأن 
أجواء البطولة تساهم في تأقلم الالعبين على 
مثل هذه أجواء المنافســات الخارجية، مشيرًا 
إلــى دورة الكويــت تعتبر بوابة عبور للعناصر 
الشــابة الواعدة المشاركة في صفوف »طائرة 
اإلمــارات«، حيــث كان الجيــل الســابق يفتقد 
المشــاركة المكثفــة في البطــوالت الخارجية. 
ــكاك  ــى أن االحت ــد شــمل إل ــت محم ولف
ــى صناعــة  ــات تســاعد عل ــف المنتخب بمختل
الالعــب المميــز وتمــده بمزيــد مــن الخبــرة 
والثقــة، حيــث يتطلــع منتخــب الطائــرة إلــى 
تحســين الصــورة وتقديــم أفضل مــا لديه في 
الفتــرة المقبلــة، متوجهًا بالشــكر إلــى اللجنة 
األولمبيــة الوطنية وإلى اتحــاد اإلمارات لكرة 
الطائــرة، علــى إعطائهــم الفرصــة للمشــاركة 
رغــم النقــص العــددي، والــذي تــم تعويضــه 
بضــم نحــو 7 العبيــن شــباب يشــاركون ألول 
مــرة فــي صفــوف المنتخــب أثبتــوا جدارتهم 
بأنهم قادرين على تعويض العناصر األساسية. 

ميرزا يهدى اإلمارات الميدالية الـ23 في الدورة الخليجية بالكويت

تأهل عبد الرحمن 
الجناحي إلى دور الـ16 
بفردي التنس األرضي

منتخبنا لكرة السلة 
في مهمة البحث عن 
ميدالية بنصف النهائي

أبيض السيدات يلعب 
على برونزية كرة 

الصاالت أمام السعودية

منتخب هوكي الجليد يبدأ 
مشواره اليوم بمواجهة 

نظيره السعودي

الكويت - الوطن
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تــوج مانشســتر ســيتي بلقــب الــدوري اإلنجليــزي لكرة 
القــدم للموســم الثانــي علــى التوالــي والثامــن فــي تاريخه 
بفــوزه الثميــن ٣-٢ علــى أســتون فيــال مســاء أمــس فــي 
الجولــة الختاميــة مــن المســابقة للموســم الحالــي ٢٠٢١ 

. ٢٠٢٢ /
ــي  ــال ف ــرة أســتون في ــط مانشســتر ســيتي مغام وأحب
المبــاراة وانتــزع فــوزا ثمينــا عليــه ليحافــظ علــى صــدارة 
جــدول المســابقة رافعــا رصيــده إلــى 9٣ نقطــة بفــارق 
ــاز علــى  ــذي ف ــول ال نقطــة واحــدة أمــام منافســه ليفرب
وولفرهامبتــون ٣-١ فــي مبــاراة أخــرى بنفــس الجولــة.

وأصبــح مانشســتر ســيتي ثانــي أكثــر الفــرق نجاحا في 
تاريــخ الــدوري اإلنجليــزي بنظامــه الحالــي حيــث أحــرز 
اللقــب للمــرة السادســة بنظــام البطولــة الحالــي علما بأن 
ــة  ــة البطول ــدء إقام ــذ ب ــة هــي الـــ٣٠ من النســخة الحالي

بهــذا النظــام.
وتفــوق مانشســتر ســيتي بهــذا علــى تشيلســي الــذي 
ــول  ــدة لليفرب ــرة واح ــل م ــرات مقاب ــب 5 م ــوج باللق ت
ــى  ــي حت ــم القياس ــد الرق ــتر يونايت ــك مانشس ــا يمتل فيم

ــا. ــد ١٣ لقب اآلن برصي
وأكــد مانشســتر ســيتي أنــه األكثــر نجاحا في الســنوات 
األخيــرة حيــث تــوج باللقــب للمــرة الرابعــة فــي غضــون 

آخر 5 مواســم.
وحســم توتنهــام لصالحــه بطاقــة التأهــل الرابعــة مــن 
الــدوري اإلنجليــزي إلــى دور المجموعــات بــدوري أبطال 
ــه  ــى مضيف ــاحق 5-٠ عل ــوزه الس ــالل ف ــن خ ــا م أوروب

نورويتــش ســيتي.
وضمــن توتنهــام البقاء في المركز الرابــع رافعا رصيده 
إلــى 7١ نقطــة بفــارق نقطتيــن أمــام أرســنال الــذي لــم 
يســتفد مــن فوزه الكبيــر 5-١ على إيفرتون حيث ظل في 
المركــز الخامــس ليتأهــل إلــى دور المجموعات بمســابقة 

الــدوري األوروبي.
وســجل الكــوري الجنوبــي هيونــج ميــن ســون هدفيــن 
مــن األهــداف الخمســة لفريقــه ليتقاســم صــدارة قائمــة 
هدافي البطولة مع المصري محمد صالح مهاجم ليفربول 
الــذي شــارك بديــال فــي مبــاراة فريقــه اليــوم نظــرا ألنــه 

عائــد مــن اإلصابــة وســجل أحــد أهــداف الفريق.
ورغــم خســارته ٠-١ أمــام مضيفــه كريســتال بــاالس ، 
ضمن مانشستر يونايتد المشاركة بمسابقة دوري المؤتمر 
األوروبــي فــي الموســم المقبل حيــث حافظ علــى موقعه 
فــي المركــز الســادس برصيــد 58 نقطــة وبفــارق نقطتيــن 

أمــام ويســتهام الــذي خســر أمــام مضيفه برايتــون ١-٣ .
وفــي صراع البقــاء بالدوري اإلنجليــزي الممتاز ، ضمن 
ليــدز يونايتــد مكانــه فــي البطولــة بالموســم المقبــل اثــر 
فوزه الثمين ٢-١ على مضيفه برينتفورد وخســارة بيرنلي 
١ -٢ أمــام نيوكاســل والتي جمدت رصيــد بيرنلي عند ٣5 

نقطــة فــي المركــز الـ١8 بفــارق ثالث نقاط خلــف ليدز.
وبهــذا ، لحــق بيرنلــي بفريقــي واتفــورد ونورويتــش 

ســيتي فــي رحلــة الهبــوط لــدوري الدرجــة األولــى.
وفــي باقــي مباريــات هــذه الجولة ، فاز تشيلســي على 

واتفورد ٢-١ وليســتر ســيتي على ساوثهامبتون ٤-١ .وام

مانشستر سيتي يتوج بطاًل للدوري اإلنجليزي للمرة الثامنة
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إذا أصيب اإلنسان بطفح جلدي، فقد يذهب إلى 
الطبيب الذي يصف له أحد المرهم ليضعه عليه، 
وتصاب دالفين المحيطين الهندي والهادئ بأمراض 
جلدية أيضًا، لكنها تعالج أنفسها بفرك جلودها في 

الشعاب المرجانية.
التي  وفي دراسة نشرتها دورية »آي ساينس« 
تصدرها دار النشر سيل برس، أظهر الباحثون أن 
هذه الشعاب المرجانية لها خصائص طبية، مما يشير 
إلى أن الدالفين تستخدمها لعالج األمراض الجلدية.

وكانت أنجيال زيلتنر، المؤلفة المشاركة وعالمة 
األحياء البرية بجامعة زيوريخ بسويسرا، قد الحظت 
قبل ثالثة عشر عاما الدالفين، وهي تحتك بالشعاب 
قبالة سواحل  البحر األحمر،  المرجانية في شمال 
كانت  الدالفين  أن  وفريقها  هي  والحظت  مصر، 
انتقائية بشأن الشعاب المرجانية التي تحتك بها. 

وأرادوا فهم السبب.
وقالت زيلتنر لم أشاهد سلوك فرك الشعاب المرجانية 
بهذه الكيفية والكثرة من قبل، وكان من الواضح أن 
الدالفين تعرف بالضبط أي الشعاب المرجانية تريد 
استخدامها، واعتقدت أنه يجب أن يكون هناك سبب. 

وتم اإلبالغ عن احتكاك الدالفين بالشعاب المرجانية 
واإلسفنج في فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي أيضاً، ولكن 
في مرات قليلة جدا، وربما يرجع السبب في ذلك إلى 
أن معظم األبحاث تستند إلى مسوحات القوارب ألنه 
من الصعب جدا مراقبة الحيتان والدالفين تحت الماء 
أثناء الغوص. وتضيف: »لكن نظرا ألني أهوى الغوص، 
فقد تمكنت من دراسة الدالفين عن قرب في منطقة 
البحر األحمر بمصر، حيث تمكنت من تحديد عينات 
الشعاب المرجانية التي كانت الدالفين تحكها وأخذ 
عينات منها، ووجدت أنه من خالل االحتكاك المتكرر 
بالشعاب المرجانية، كانت الدالفين تثير الالفقاريات 
الصغيرة التي تشكل المجتمع المرجاني، وكانت هذه 
الالفقاريات تطلق المخاط، ومن أجل فهم خصائص 

المخاط، جمعنا عينات منه«.
وعهدت زيلتنر بالعينات التي جمعتها إلى المؤلفة 
المشاركة بالدراسة جيرترود مورلوك، وهي كيميائية 
تحليلية وعالمة أغذية في جامعة جوستوس ليبيج 
جيسن في ألمانيا، والتي وجدت بها ١7 مركبا نشطا 
األكسدة  ومضادات  للبكتيريا  مضادة  خصائص  له 

والسموم.وكاالت

يزداد الرفض االجتماعي الشديد لأشخاص الذين 
يعانون بدانة مفرطة في فرنسا، سواء في االستشارات 
الطبية أو في الحياة اليومية، وغالبًا ما يعود السبب 
في هذه الوصمة إلى جهل األسباب الكامنة وراء 

زيادة الوزن.
وتقول صوفي -وهي امرأة فرنسية تبلغ 56 عامًا 
رفضت أن تذكر اسمها كاماًل- إّنها تشعر وكأنها ُتعاَمل 
على أنها (قطعة لحم من دون أي دماغ). وخالل 
(أعراضًا  معاناتها  بسبب  إليه  ذهبت  طبي  موعد 
محددة)، أّول ما قاله لها األطباء: إّن المشكلة األولى 
التي ينبغي أن تعالجيها هي السمنة، مبدية شعورها 
بأن نظرة اآلخرين لها (تنحصر بالشكل الخارجي).

وتعتبر صوفي أّن المجتمع وعالم الطب ينظران 
إلى البدانة وفق رؤية ضيقة؛ إذ ُيصّنف سمينًا من 
ال يريد إنقاص وزنه، الفتة إلى أّن صورة الشخص 
السمين مرتبطة بـالقذارة وعدم الثبات والكسل. 
ويرى اثنان من كل ثالثة فرنسيين أن البدانة تمثل 
»مشكلة في اإلرادة«، على ما يشير استطالع أجرته 
الناشئة في فبراير التي تكافح  شركة »فيدمايند« 
للبدانة، من  االجتماعية  العار«  لمواجهة »وصمة 

خالل تنظيم حلقات نقاش في شأن السمنة. وتخّصص 
عطلة نهاية األسبوع للحديث عن البدانة في أوروبا.

وبعيداً عن كونها مسألة إرادة، فإّن السمنة التي 
تعانيها صوفي تشّكل :عارض تعويض مرتبطًا باضطراب 
نفسي، بحسب قولها. وال تساعدها التعليقات التي 
تتعرض لها على تحسين وضعها؛ بل تساهم في تدهوره.

وتقول نينا الهاي من شركة »فيدمايند«، إّن البدانة 
تنجم عن تراكم ظروف يقع األشخاص ضحاياها، 
ذهنية،  وأمراض  األيض  في  اضطرابات  بينها  من 
مضيفة أّن هنالك أكثر من ١١٠ عوامل تساهم في 
للمصابين  خيارًا  يمثل  ال  فاألمر  للبدانة،  التعرض 
في  دقيقة  غير  أفكار  تسوده  المجتمع  لكن  به؛ 

شأن هذا الموضوع.
وتقول رئيسة مجموعة »غرو« المتخصصة في 
المفاهيم المرتبطة بالسمنة والوزن الزائد، سيلفي 
بن كمون، إّن وصمة العار االجتماعية للبدانة تعني 
ضمنًا أّن األشخاص جميعهم يستطيعون التمّتع بأوزان 
ثابتة، من دون األخذ في االعتبار االستعدادات الوراثية 
واالضطرابات  الصدمات  إلى  باإلضافة  المحتملة، 

النفسية. وكاالت

في العادة، تسافر الكالب التي تستقل القطار في 
اليابان داخل أقفاص خاصة... لكن هذه الحيوانات 
داخل  بالمناظر  واالستمتاع  االسترخاء  من  تمكنت 

مقصورة مخصصة لها في قطار فائق السرعة.
ففي محطة أوينو بطوكيو، استقل ٢١ كلبًا عربة قطار 
سريع )شينكانسن( في رحلة امتدت ساعة نقلتها مع 

أصحابها إلى مدينة كارويزاوا السياحية.
الصحافة  لوكالة  يوكاري سينو )٤8 عاما(  وقالت 
الفرنسية »نحن نمرح«، مداعبة كلبها البالغ سبعة 
أشهر من نوع شيواوا والمدعو تشوبي خالل استرخائه 
في حضنها. وتابعت قائلة لقد سافرنا كثيرا سويا لكني 
كنت أشعر بالسوء عند ترك كلبي في قفص، مضيفة 

أن هذه الرحلة تحصل من دون مشكالت.
وقالت من ناحيتها يوكو أوكوبو )٣9 عاما( التي 
جاءت مع كلب من نوع كورغي يبدو األمر كما لو 
كنا في المنزل. يسعدني أن أكون قادرة على ركوب 

القطار دون قلق.
شاركت كالب من أنواع مختلفة في الرحلة االفتتاحية 
لما سمته مجموعة السكك الحديد اليابانية القائمة على 
المشروع بـ»إجازة الكالب«. يسمح عادًة باصطحاب 
الكالب على متن قطارات »شينكانسن« السريعة، لكن 
يجب أن تظل محتجزة في قفص النقل ويجب أال 
يتجاوز وزنها، بما يشمل القفص، عشرة كيلوغرامات.

ويرغب مروجو المشروع في تنظيم رحالت أخرى 
للحيوانات، على ما أوضحت المسؤولة في الشركة القائمة 
على المشروع شينو فوروكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية.

يريدون تمضية  زبائن  نتلقى طلبات من  وقالت 
أوقات مريحة مع كالبهم على متن القطار.

وأضافت نريد إيجاد بيئة تتيح للناس االنسجام مع 
حيواناتهم األليفة، فهم جزء من العائلة، واصفة الرحلة 
بأنها خطوة كبيرة لأمام على طريق إنشاء وسائل نقل 

صديقة للحيوانات بصورة ملموسة.وكاالت

فاز الفيلم التونسي )قدحة( للمخرج أنيس األسود 
بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس 
للسينما العربية الذي أسدل الستار على دورته الثانية 

الخميس الماضي.
يتناول الفيلم قصة الطفل قدحة )١٢ عامًا( الذي 
يتعرض لحادث سير وال تجد أمه المال الالزم لعالجه 
بعدما هاجر زوجها بطريقة غير مشروعة، لكن القدر 
يسوق لها عائلة ثرية تتكفل بالمصاريف، وبعد خروج 
الطفل من المستشفى يذهب مع شقيقته الصغيرة 
وأمهما للعيش في مزرعة تلك العائلة التي توفر العمل 
والمال لأم وال يعرف قدحة سر هذا الكرم إال متأخراً.

تشكلت  التي  المسابقة  تحكيم  لجنة  ونوهت 
الفلسطينية آن ماري جاسر والناقد  المخرجة  من 
المصري محمد سيد عبد الرحيم والمنتج والممثل 
السوداني طالل عفيفي بفيلم )أوروبا( من إخراج 

العراقي حيدر رشيد.

وفي مسابقة األفالم الوثائقية التي حملت جائزتها 
هذا العام اسم المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة 
فاز بالجائزة فيلم »من القاهرة« للمخرجة المصرية 
هالة جالل بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم 

»إعادة تدمير« للمخرج سيمون الهبر من لبنان.
وفاز بجائزة أفضل فيلم قصير في المهرجان »هل 
سيزورني والداي« للمخرج مو هراوي من الصومال 
وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم »ثم يأتي الظالم« 
من لبنان كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمي »خديجة« 
للمخرج مراد مصطفى من مصر و»الجدار« للمخرجة 
ميرا صيداوي من لبنان. عرض المهرجان ٢6 فيلمًا على 
مدى خمسة أيام وأقيمت العروض في المركز الثقافي 
الفرنسي والمسرح الوطني الفلسطيني »الحكواتي«.

الفيلم  المهرجان  عرض  الجوائز  إعالن  وعقب 
المصري »أبو صدام« للمخرجة نادين خان وبطولة 

محمد ممدوح وأحمد داش وزينة منصور.وكاالت

دالفين تعالج أمراضها الجلدية بمخاط الشعاب المرجانية »وصمة العار« صراع دائم يواجهه أصحاب البدانة المفرطة

رحلة مخصصة للكالب في قطار سريع باليابان الفيلم التونسي »قدحة« يفوز بجائزة مهرجان القدس للسينما العربية

يبرز معرض في نيويورك جزءًا من مجموعة 
المصمم األميركي فيرجيل أبلوه األخيرة أمام 
الجمهور، ليضفي مزيدًا من الغموض إلى قطاع 

األحذية الرياضية المتخصصة المربح.
وسيبرز في المعرض الذي فتتح أمس  األول 
ويستمر حتى نهاية مايو ٤7 حذاًء رياضيًا من 
مجموعة »إير فورس ١« التابعة لعالمة »نايكي« 
التجارية، صممها أبلوه وُصّنعت في مصنع »لوي 

فويتون« الواقع في البندقية.
وتوفي أبلوه، وهو مصمم ُعرف بتصاميمه 
الجريئة في عالم الموضة وأصبح أّول مدير إبداعي 
أسود لدى عالمة »لوي فويتون« التجارية، في 
نوفمبر( عن عمر ناهز الـ٤١ عامًا جراء إصابته 
بنوع نادر من السرطان. وأدخل أبلوه المقّرب 
إلى  الشارع  أزياء  ويست  كانييه  المغني  من 

عالم األزياء الراقية.
دار  نظمته  مزاد  بعد  المعرض  هذا  ويأتي 
»سوذبيز« في فبراير جمع ٢5 مليون دوالر ببيعه 
نحو ٢٠٠ حذاء رياضي من مجموعة »أبلوه إير 
فورس وان«، وتم التبرع بالمبلغ لصندوق منح 
دراسية ُأنشئ تكريمًا ألبلوه ويهدف إلى دعم 
المصممين الطموحين من السود أو األميركيين 
أفريقيا.  من  المتحدرين  أو  أفريقي  أصل  من 
ويحمل كل حذاء رياضي شعار »نايكي« الشهير 
ويأتي في ألون متعددة، فيما أضيف إلى بعضها 
تفاصيل خاصة كعلم غانا مثاًل تكريمًا ألصول أبلوه.

وُكتب على أحد األحذية عبارة »السائح مقابل 
التقّي«، وهي جملة كان يستخدمها المصمم لوصف 
العالقة في الفن والثقافة بين الخبير-المتخصص 

)التقّي( والجمهور العام )السائح(.وكاالت

يتنقل إلياس لتفقد »خاليا النحل الذكية«، قرب قريته 
في شمال تونس، بعد تلقيه إنذاراً على هاتفه الجّوال من 
تطبيق إلكتروني مطوَّر بالكامل في تونس ورائد في شمال 
أفريقيا، يساعد على تفادي النفوق الزائد للنحل، وتحسين 

إنتاج العسل.
عند هضبة في أرضه العائلية في منطقة تستور شمال 
غربي تونس العاصمة، يقول مربي النحل إلياس الشابي )٣9 
عامًا( خالل فتحه منافذ الخلية وتثبيته جهازاً أبيض صغيرًا 
مع مجسات ومستشعرات، إن هذه التقنية تمنحه »راحة 
البال«، وتبقيه على علم عن ُبعد بما يحصل لنحو مائة خلية 

نحل يملكها في المنطقة.
وقد أسست مجموعة من خريجي معاهد الهندسة في 
التي  تيك«،  كيبر  الناشئة »بي  الشركة  عام ٢٠٢٠  تونس 
تقدم حلواًل لتفادي نفوق النحل وانهيار خالياها فجأة، وقد 
أثبتت هذه التكنولوجيا فاعلية في تونس وفي دول أخرى.

يعتمد التصّور العام للمشروع على جهاز يوظف أساسًا 
الذكاء االصطناعي، يوضع في خلية الملقحات، ويجمع عن 
طريق مستشعرات معلومات عن درجة الحرارة والرطوبة 
والوزن وكثافة الملقحات، ويرسل إثر ذلك السلكيًا هذه 
إلى لوحة تحكم في جهاز كومبيوتر مركزي  اإلحداثيات 
يحّلل بدوره المعلومات. وفي حال تحديد خلل ما، ُيرِسل 
الجهاز تنبيهًا في شكل رسالة قصيرة لصاحب المنحل يلفت 

انتباهه إلى ضرورة التدخل لحماية النحل.
يمسك إلياس ببعض ملكات النحل النافقة في كف يده 
بالقرب من خلية ويستذكر كيف تكبد في عام ٢٠١٣ خسائر 
كبيرة مع فقدان ٢6 خلية بسبب الرطوبة والتغير المفاجئ 
لدرجات الحرارة. لكن منذ أن بدأ في مراقبة الخاليا في عام 
٢٠١7، بفضل التكنولوجيا الحديثة، باتت حاالت النفوق تطال 
ما ال يزيد على ١٠ في المائة من النحل الموجود لديه.وكاالت

في ضوء ظهور جدري القرود في العديد من 
البلدان، حذرت منظمة »دويتشه إيدز هيلفه«، 
وهي منظمة جامعة ألكثر من ١٢٠ منظمة معنية 
بالمصابين باإليدز في ألمانيا، من االستنتاجات 

الخاطئة والوصم.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، هولجر فيشت: 
»بالطبع هناك أوجه تشابه سطحية بين جدري 
القرود وفيروس نقص المناعة المكتسب »إتش.

أي.في« عندما ظهر في بدايته لكن المقارنة 
غير صالحة في نواٍح كثيرة أخرى«.

فيروس  عكس  على  أنه  فيشت  وأوضحت 
نقص المناعة المكتسب، فإن الفيروس المسبب 
في  أطول  فترة  منذ  معروف  القرود  لجدري 
ثمانينيات القرن الماضي، كما ُيشفي المصاب 
من المرض من تلقاء نفسه، وقالت: »من المهم 
جدًا بالنسبة لنا أال ينشأ هنا ذعر ومخاوف غير 
معقولة«، مشيرة في المقابل إلى أنه ال تزال 
هناك أوجه عدم يقين فيما يتعلق بتقييم شدة 
المرض: على سبيل المثال، مدى القدرة على 
تحمل اإلصابة بين المرضى الذين يعانون من 
نقص المناعة - من بينهم األشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة المكتسب، الذين لم يتم 

عالجهم لسنوات عديدة.
وذكرت فيشت أنه وفقا للخبرات مع فيروس 
من  مخاوف  هناك  المكتسب،  المناعة  نقص 
المنحدرين من أفريقيا، مشيرة أيضًا إلى اإلقصاءات 
واالتهامات التي وجهت إلى األفراد المنحدرين 

من آسيا مع بداية جائحة كورونا.
وأكدت فيشت ضرورة التعامل مع الموضوع 
يتم  مثلما  الخوف  بداًل من  والتوعية  بالتعقل 
ُيجرى  أنه  مضيفة  أخرى  أمراض  مع  التعامل 
مخاطبة وتوعية المجموعة المستهدفة بالتنسيق 
لمكافحة  األلماني  كوخ«  »روبرت  معهد  مع 

األمراض.وكاالت

»خـاليا ذكية« تساعـد على إنقـاذ 
النحـــــل فـي تونس

معــرض ألحــذية رياضية من 
مجموعة فيرجيل أبلوه األخيرة

منظمـة ألمـانية ال ترى داع 
للذعر من جدري القرود

قالت دراسة جديدة إن زيادة درجات الحرارة بمعدل 
أكثر من ٣٠ درجة مئوية يؤدي إلى تآكل ١٤ دقيقة من 
نوم اإلنسان في المتوسط، وإن تأثير التغيرات المناخية 
يمتد إلى األنشطة اليومية األساسية بما في ذلك مجموعة 
من النتائج السلوكية والنفسية والفسيولوجية. بحلول 
عام ٢٠99 قد تؤدي درجات الحرارة إلى تآكل 5٠ إلى 

58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنويًاوأجرى الدراسة 
باحثون من جامعة كوبنهاغن، واستخدموا بيانات األساور 
ارتداها ٤7 ألف شخص من 68 دولة.  التي  الصحية 
وحّذرت الدراسة التي نشرتها مجلة »وان إيرث«، من 
أنه بحلول عام ٢٠99 قد تؤدي درجات الحرارة إلى تآكل 
5٠ إلى 58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنويًا.وكاالت

التغــــيـر المــــنـاخـي يقـــلل ســـاعــــات نــوم اإلنســـــان

بيعت سيارة مرسيدس عائدة إلى العام ١955 وتوجد منها نسختان فقط، في أوائل 
مايو مقابل ١٣5 مليون يورو، وهو رقم قياسي عالمي لسيارة في مزاد، على ما أعلنت 

الخميس دار »أر إم سوذبيز«.
فقد بيعت سيارة مرسيدس كوبيه من طراز ٣٠٠ SLR Uhlenhaut موديل عام 
١955 في الخامس من مايو في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت 
بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة 
صناعة السيارات األلمانية. ومع ١٣5 مليون يورو، بيعت هذه السيارة بسعر يوازي 
ثالثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل عام ٢٠١8 إثر بيع سيارة من نوع فيراري 
»٢5٠ جي تي أو« طراز عام ١96٢، والتي تخطى سعرها ٤8 مليون دوالر في مزاد 
نظمته »أر إم سوذبيز« عام ٢٠١8. إلى ذلك، باتت مرسيدس »٣٠٠ SLR« من بين 
أغلى عشر قطع مبيعة في تاريخ المزادات، بحسب ما أعلنت »أر إم سوذبيز« في 
بيان نشرته الخميس في لندن ونقلته الشركة األم سوذبيز في نيويورك حيث ستنظم 
هذا األسبوع مزاد الربيع لأعمال الفنية. وقال رئيس دار »سوذبيز« بفرعها األوروبي 
أوليفر باركرفي تصريحات أوردها البيان إنه شعر بإثارة مطلقة لضرب مطرقة المزاد 
على هذه التحفة الفنية في التصميم والهندسة، والتي باتت تضاهي أعظم األعمال 

الفنية المبيعة« في المزادات.وكاالت

بيع سيارة مرسيدس موديل 1955 بـ 135 مليون يورو

#هذه_أبوظبي..كورنيش أبوظبي بعدسة علي بن أحمد المشجري

ناصر مال اهلل الحمادي
المحامي والمستشار القانوني

التزامات األجنبي في قانون دخول وإقامة األجانب
تنص المادة )5( من مرسوم بقانون إتحادي رقم )٢9(/ ٢٠٢١ في 

شأن دخول وإقامة األجانب:
يلتزم األجنبي بما يأتي:

١- الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
٢- أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقًا 
لإلجراءات والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

٣- إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله 
أو في حال وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقًا 
لإلجراءات والمدد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، 

وتتحمل الجهة المتعاقدة مع األجنبي ذات االلتزام.
السارية  للتشريعات  وفقًا  إال  عمل  أو  نشاط  أي  مزاولة  عدم   -٤

في الدولة.
انتهاء مدة صالحية تأشيرته أو إلغائها ما  5- مغادرة الدولة عند 
لم يكن قد حصل على تصريح باإلقامة في الدولة وفقًا ألحكام هذا 

المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.
6- مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم 
التي  المدة  المرسوم بقانون  التنفيذية لهذا  الالئحة  تجديده، وتحدد 

يجب خاللها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها.
7- أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، او تقررها 

الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وجدير بالذكر ان القانون حدد المقصود بالكلمات والعبارات الواردة 

فيه حيث:-
يقصد باألجنبي/ كل من ال يتمتع بجنسية الدولة.

ويقصد بالتأشيرة/ وثيقة رسمية تصدر وفقًا ألحكام هذا المرسوم 
بقانون تمكن األجنبي من الدخول للدولة أو البقاء فيها طوال فترة 

اإلذن الممنوح له.
هذا  ألحكام  وفقًا  تصدر  رسمية  وثيقة  اإلقامة/  بتصريح  ويقصد 
الفترة  الدولة طوال  المرسوم بقانون تمكن األجنبي من اإلقامة في 

المحددة في الوثيقة.
والبحرية  والجوية  البرية  الرسمية  الدولة  منافذ  بالمنافذ/  ويقصد 
المحددة لدخول وخروج األجنبي، والذي يصدر بتحديدها قرار من 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.

ثقافة قانونية




