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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيالروسيا بذكرى استقالل بالده
ص»٢«

في إطار توجيهات رئيس الدولة

بدء تشغيل المستشفى اإلماراتي الميداني إلغاثة 
متضرري الزلزال في أفغانستان

بــدأ المستشــفى الميداني الــذي أقامته 
ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــذي  ــزالزل ال ــن ال المناطــق المتضــررة م
شهدته أفغانستان .. عملياته التشغيلية بعد 
تزويده باألجهزة والمعدات والمستلزمات 
الطبيــة بجانــب األدويــة والطواقــم الطبية 

. لمتخصصة ا
ويأتــي المستشــفى في إطــار توجيهات 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــه اهلل«  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي
اإلغاثــة  وتقديــم  العاجلــة  باالســتجابة 
الفوريــة لمتضــرري زلــزال أفغانســتان 
حيــث يضــم المستشــفى 7٥ ســريرًا و٢٠ 
أســطوانة أكســجين وغرفتــي عمليات على 
مســاحة ١٠٠٠ متــر مربــع .. فيما سيســهم 
المستشــفى فــي تحقيق االســتجابة الطبية 

الســريعة للجرحــى الذيــن يحتاجــون إلــى 
مســاعدات طبيــة عاجلــة.

وقــال ســعادة عيســى ســالم الظاهــري 
ــة اإلمــارات لــدى أفغانســتان:  ســفير دول
»إن إنشــاء المستشفى الميداني اإلماراتي 
يأتــي فــي إطــار الجهــود اإلنســانية التــي 
تبذلهــا دولة اإلمــارات لمواجهة التحديات 

وتوفيــر المســاعدات.  ص»٣«

المستشفى يضم 75 سريرًا و20 أسطوانة أكسجين 
وغرفتي عمليات على مساحة 1000 متر مربع

إنشاء المستشفى الميداني اإلماراتي يأتي في إطار 
الجهود اإلنسانية للدولة لمواجهة التحديات

توفير مساعدات التدخل الطبي السريع واألدوية 
المنقذة لألرواح بالمناطق األكثر تضررًا من الزلزال
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اختتم وفد وزارة الثقافة والشباب زيارة 
للعاصمة األمريكية »واشنطن« التي تستضيف 
حاليًا مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية 
الذي يحتفي بدولة اإلمارات ويعّرف بتاريٍخها 
الطويٍل من المنجزات الثقافية والفنية واإلبداعية 
وذلك تحت شعار »اإلمارات العربية المتحدة.. 
مشهٌد نابٌض بالحياة وذكريات خالدة«، حيث 
عقد سلسلة من االجتماعات، واللقاءات التي 

جمعته مع شخصيات ومؤسسات ثقافية.
وقام وفد الوزارة برئاسة سعادة مبارك 
الناخي، وكيل الوزارة، بجولة على مجموعة من 
المتاحف والمؤسسات الفنية واألهلية المعنية 
بالثقافة والفنون بشكل خاص وعقد سلسلة 
من اللقاءات واالجتماعات مع عدد المسؤولين 
والشخصيات الثقافية، بهدف تشارك المعارف 
ونقل الخبرات واالطالع على مستجدات قطاع 
األمريكية. المتحدة  الواليات  في   الفنون 

واستهل الوفد زيارته بجولة خاصة مع تشيس 
إف روبنسون، مدير معارض سميثسونيان 
»فرير« و«ساكلر« في المتحف الوطني للفن 
اآلسيوي، حيث زار الوفد معرض »الصقور.. فّن 
الصيد« إلى جانب عدد من المعارض الدائمة، 
وتعرف على أبرز مجموعات الفن اآلسيوي 

التي يمتلكها المتحف، كما ناقش سبل التعاون 
المستقبلي في تنظيم المعارض والمهرجانات 
مثل البردة، إضافة إلى فتح نقاش مستفيض 
األثرية. القطع  على  الحفاظ  كيفية   حول 

وعقد الوفد اجتماعات مع ممثلين عن البرنامج 
الوطني للمنح الفنية األمريكية وهم مايكل 
أورلوف، مدير الشراكات اإلقليمية والمحلية 
واألنشطة الدولية، وسونيل لينجار، مدير البحث 
والتحليل في الصندوق الوطني للفنون، حيث 
تعّرف الوفد على جهود دعم الموهوبين، 
واالرتقاء بالفنون من خالل برامج المنح التي 
يقدمونها، كما بحث أطر التعاون المشترك 
وتبادل الخبرات خاصة في ما يتعلق ببرامج 

المنح في البلدين.
واجتمع الوفد في مركز كينيدي ريتش، 
مركز  رئيس  راتر،  ديبورا  من  كّل  مع 
المسرحية،  للفنون  كينيدي  إف  جون 
رئيس قسم  أول  نائب  وكيفن جيجلينتو، 
التخطيط الفني والتسويق واالستراتيجية، 
ودونا كترو، مديرة العطاء المؤسسي، حيث 
استمع لشروحات حول ما يقدمه المركز من 
مساحات إبداعية وخدمات وبرامج ودورهم 
في دعم الفنانين الموهوبين، كما تم التطرق 

النقاش إلى األوركسترا السيمفونية الوطنية 
وأوبرا واشنطن الوطنية.

وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة 
الثقافة والشباب: »إن هذه الزيارة تترجم 
التي  التعاون  روابط  تعميق  على  حرصنا 
تجمعنا مع مختلف الجهات والمؤسسات 
الثقافية األمريكية، ال سيما في ظّل انعقاد 
مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية الذي 
اإلماراتية  بثقافتنا  للتعريف  جسورًا  يمد 
والعالمي  األمريكي  للمجتمع  والعربية 

على حّد سواء«.
وأضاف الناخي: »اطلعنا خالل زيارتنا على 
منظومة عمل متكاملة لكبرى المؤسسات 
نتشارك  التي  األمريكية  الثقافية  والهيئات 
معها التوجهات والرؤى ونراها شريكًا مثاليًا 
لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت الثقافية، 
ونؤمن بأهمية مشاركة المعرفة، واالستفادة 
من التجارب والخبرات التي سبقتنا من أجل 
االرتقاء بالواقع الثقافي وبما نقدمه في هذا 
اإلطار، خاصة الممارسات الفضلى في تكامل 
بالفنون  النهوض  بهدف  المؤسسي  العمل 
بشكل عام، ودعم الموهوبين في مختلف 

المجاالت«. وام

اإلمارات والواليات المتحدة تبحثان التعاون 
في مجالي الفن والثقافة

خالل اللقاء 

ــع  ــا م ــة وتضامنه ــا الصادق ــن تعازيه ــارات ع ــة اإلم ــرت دول عّب
جمهوريــة إيــران اإلســالمية فــي ضحايا الزلــزال الذي ضــرب جنوب 

البــالد، مــا أســفر عــن وقــوع عشــرات الضحايــا.
وأعربــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي عــن خالــص تعازيها 
إلــى حكومــة جمهورية إيران اإلســالمية وشــعبها الجــار وإلى أهالي 
وذوي الضحايــا فــي هذا المصــاب األليم، وتمنياتها بالشــفاء العاجل 

للمصابين. وام

 أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط 
جميع  جاهزية  الشارقة  في  الحدودية 
الستقبال  اإلمارة  في  والمنافذ  الجهات 
الزوار والقادمين للدولة خالل إجازة عيد 
األضحى واتخاذ جميع االستعدادات الالزمة 
لتسهيل كافة اإلجراءات أمامهم لالستمتاع 

بأجواء العيد في اإلمارات.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة الدوري 
السادس للعام ٢٠٢٢ الذي عقد في منفذ 
خطم مالحة الحدودي بمدينة كلباء برئاسة 
محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ 
والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية 
للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة 
وحضره العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي 
قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة 
حرس الحدود والعقيد عبدالعزيز سرحان 
الزعابي مدير الخدمات المساندة باإلدارة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب بالشارقة 
شرطة  قسم  رئيس  النهم  وليد  والمقدم 
منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة 
والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة 
الرحمن  وعبد  والبيئة  المناخي  التغير 
اللجنة وخالد كرم الكعبي  الكندي مقرر 
رئيس وحدة المنافذ البرية باإلدارة العامة 

ألمن المنافذ إلى جانب ممثل عن جهاز 
أمن الدولة وممثل دائرة شؤون البلديات.

العالية  الجهوزية  المجتمعون  وأكد 
للمسافرين  الخدمات  أرقى  لتقديم 
والقادمين إلى الدولة خالل إجازة العيد 
وتسهيل إجراءاتهم وفقًا ألعلى المعايير، 
البضائع  لدخول  تامة  إنسيابية  وضمان 
والشحنات التجارية فضال عن التأكد من 
جاهزية المحاجر الزراعية والبيطرية التابعة 
الستقبال  المناخي  والتغير  البيئة  لوزارة 

المتنوعة. االرساليات 
وأوضح محمد إبراهيم الرئيسي حرص 
اللجنة بالتنسيق مع الشركاء االستراتيجيين 
على تطبيق أرقى المعايير في الخدمات 
الدولة خالل  للمسافرين وزوار  المقدمة 
بمكانة  يليق  بما  األضحى  عيد  إجازة 
اإلمارات كوجهة سياحية رائدة ومفضلة 
في المنطقة من خالل السعي الدائم نحو 
توفير كافة اإلمكانيات للنهوض بأداء المنافذ 
والمتابعة  باإلمارة  الحدودية  والنقاط 
الحثيثة لالرتقاء بجودة الخدمات.. مشيرًا 
إلى أن اللجنة على أهبة االستعداد لتجاوز 
التحديات التي من الممكن أن تواجهها خالل 
هذه الفترة خاصة فيما يتعلق باالزدحام 

تم  حيث  الغربي  الحصن  دبا  منفذ  في 
وضع خطة للتعامل معها بطريقة مبتكرة 
فرق  تخصيص  جانب  إلى  منها  تخفف 
للتعامل  المختصة،  للجهات  وإسناد  دعم 

المتوقع قدومها. األفواج  مع 
االطالع  االجتماع  خالل  »تم  وقال: 
الخامس  االجتماع  محضر  توصيات  على 
ومصادقتها إلى جانب المالحظات الواردة 
من اإلدارة العامة ألمن المنافذ فيما يخص 
سير العمل في المنافذ والنقاط الحدودية 
وتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأنها وتوجيه 
تم  كما  معها  بالتعامل  المختصة  الجهات 
استعراض مجموعة من المبادرات التطويرية 
مالحة  خطم  منفذ  في  تنفيذها  المزمع 
الحدودي، وكذلك االطالع على اإلحصائيات 
والمواصالت  الطرق  هيئة  من  الواردة 
بالشارقة بشأن عدد مستخدمي خدمات 
المواصالت والنقل من منفذ خطم مالحة 
واعتمدت اللجنة الطلب الوارد من وزارة 
التغير المناخي والبيئة بشأن بعض اإلضافات 
اإلنشائية في المحجر الزراعي والبيطري 
استمرارية  مؤكدًا  مالحة..  خطم  بمنفذ 
واالرتقاء  التطوير  إلى  الرامية  الجهود 

باألداء العام لمنافذ اإلمارة كافة«. وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
موقعهــا  عبــر  رقميــة  توعيــة  حملــة 
اإللكترونــي ومنصاتهــا المتنوعــة علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي، بالتزامــن 

مــع مغــادرة قوافــل الحــج.
فيديــو  الرقميــة  الحملــة  وتتضمــن 
اإلرشــادات  كافــة  التبــاع  توعــوي 
واالحتياطــات الصحيــة الواجــب اتخاذهــا 
قبــل وأثنــاء الســفر، والحرص علــى تلقي 
التطعيمات الالزمة ومنها كوفيد١9حسب 
البروتوكــوالت المعتمــدة لــدى الجهــات 

ــة. الصحي
حملتهــا  فــي  الــوزارة  دعــت  كمــا 
التوعويــة الرقميــة، الحجــاج إلــى اتبــاع 
التدابيــر الصحيــة الوقائيــة؛ مثــل تجنــب 
اإلنهــاك الحــراري واإلجهــاد البدنــي أثناء 
ــة  ــام التغذي ــى نظ ــرص عل ــل والح التنق

الصحيــة والنظافــة وارتــداء الكمامة، مع 
ــور  ــد ظه ــب عن ــارة طبي ــرورة استش ض

ــة. أعــراض مرضي
ويحمــل الفيديــو التوعــوي رســائل 
طمأنينــة للحجاج بأن صحتهم وســالمتهم 

مــن أولويات الــوزارة والســيما المصابين 
باألمراض المزمنة وكبار السن والسيدات 
الحوامل،مــع توفيــر جميع أشــكال الدعم 
بالتعــاون مع الجهات الصحية والحكومية 

. لمعنية ا

اإلمارات تتضامن مع إيران 
وتعزي في ضحايا الزلزال

تحت شعار »سالمتكم هي األولوية«المنافذ الحدودية بالشارقة تؤكد جاهزيتها الستقبال الزوار خالل عيد األضحى
وزارة الصحة تطلق حملة توعوية رقمية على منصاتها 

باإلرشادات الصحية لسالمة الحجاج

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيالروسيا بذكرى استقالل بالده
الســمو  صاحــب  بعــث 
الشــيخ محمــد بــن زايــد 
الدولــة  نهيــان رئيــس  آل 
»حفظــه اهلل« برقيــة تهنئــة 
أليكســندر  فخامــة  إلــى 
لوكاشــينكو رئيس جمهورية 
ــبة  ــك بمناس ــيا وذل بيالروس

ــالده. ــتقالل ب ــوم اس ي
كمــا بعث صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« برقية تهنئة 
مماثلــة إلــى فخامــة الرئيس 

أليكســندر لوكاشينكو.
وبعــث صاحــب الســمو 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
تهنئــة  برقيــة  مكتــوم  آل 
مماثلــة إلــى معالــي رومــان 
غولوفتشــينكو رئيــس وزراء 
جمهوريــة بيالروســيا. وام

تقديراً إلنجازات الطلبة والحث على التميز األكاديمي
حمدان بن محمد يعتمد منظومة لتكريم ورعاية الطلبة 

األوائل من مختلف المناهج الدراسية في دبي
أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــي  ــد دب ــي عه ــوم، ول ــن راشــد آل مكت ب
التنفيــذي أن اآلمــال  المجلــس  رئيــس 
العريضــة واألهــداف الطموحــة، التــي 
نخطــط لهــا ال يمكــن أن تتحقــق إال مــن 
ــال المســتقبل  ــن أجي ــم وتمكي خــالل دع
والطلبــة وخصوصــًا المتفوقين منهم، وبما 
يتطلبــه ذلــك مــن مواصلــة االســتثمار فــي 
ــال بصــورة  ــداد األجي ــاء اإلنســان، وإع بن
تمكنهــم مــن االضطــالع بواجباتهــم نحــو 
ــه  ــل وج ــى أكم ــود عل ــتقبل المنش المس
وتحقيق طموحاتهم، وذلك تجسيدًا لرؤية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
بــأن االســتثمار فــي األجيــال هــو الضمانــة 
واســتدامة  المســتقبل  لبنــاء  الحقيقيــة 

ــة. مســيرتنا التنموي
وقال ســموه: »اعتمدنا منظومة لتكريم 
ورعاية الطلبة األوائل من مختلف المناهج 
ــن  ــكل م ــرًا ل ــي، تقدي ــي دب ــية ف الدراس
اجتهــد وســعى وعمــل بجد، وســعيًا لتلبية 
احتياجــات اإلمــارة وأولوياتها المســتقبلية 
مــن الكفــاءات والتخصصــات المطلوبة في 
سوق العمل، وتعظيمًا لمعدالت التوطين، 
ومواءمــًة مــع التوجهــات الوطنيــة للتنمية 
البشــرية اإلماراتيــة. هدفنــا األخــذ بأيادي 
الطلبــة لدفعهم إلى األمام، ومنحهم األمل 
الدائــم لتبــوؤ أفضــل المراكــز، والمثابــرة 
مــن أجــل الثبــات فمســار التميــز والنجاح 

ال يتوقــف عنــد نقطة«.
ويأتــي هــذا التكريــم تعزيــزًا لنهــج 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
ــل  ــن األوائ ــم المتفوقي ــر وتكري فــي تقدي
مــن الثانويــة العامة على مســتوى الدولة، 
والعمل على اكتشاف المواهب والكفاءات 
المتميزة، وتوجيهها لقطاعات المســتقبل، 
وتسخير اإلمكانات في إعداد جيل متسلح 
بالعلم والمعرفة والمهارات الالزمة لتولي 
دفــة قيــادة مســتقبل الدولــة وبنــاء صّنــاع 

لمستقبل. ا
وألجــل ذلــك، تــم اســتحداث منظومــة 
ــف  ــن مختل ــة م ــم الطلب ــدة لتكري موح
المناهــج الدراســية فــي إمــارة دبــي، 
تمثــل خارطــة طريــق لتحفيــز طلبــة 
الثانويــة علــى اإلبــداع والتميــز واالبتــكار 
لتحقيــق  الالزمــة  الســبل  كل  وتوفيــر 
للمســتقبل. العريضــة   طموحاتهــم 

وقال سموه: »نطلق اليوم شراكة حقيقية 
لمســتقبل الخريجين والشــباب وتمكينهم 
من المنافســة وجعل المواطــن هو الخيار 

المفضل في ســوق العمــل. فبالعلم تنهض 
األمم والمجتمعات، وبالعلم تزدهر الحياة 
ويســمو اإلنســان، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى 
االســتمرار فــي تطويــر منظومــة التعليــم 
فــي دبــي وتقديم األفضــل لطلبة دبي من 
مواطنيــن ومقيميــن، انطالقــًا مــن يقيننــا 
بــأن االســتثمار فــي العلــم وإمــداد الطلبة 
بالدعــم والمعرفــة الالزمــة هــو األســاس 

الــذي يقوم عليــه مســتقبل الوطن«.
كمــا وّجــه ســموه الشــكر لــكل أٍب وأٍم 
على جهودهم المستمرة ودفعهم ألبنائهم 
للوصــول إلــى مراحــل التفــوق، وإلــى كل 
معلــٍم ومرٍب تربوي علــى تأديتهم األمانة 

وتقديرهــم الرســالة وبذلهم الجهود.
اعتمــاد ســموه،  ذلــك خــالل  جــاء 
منظومة تكريم أوائــل الثانوية لإلماراتيين 
ــي  ــي المــدارس القائمــة ف ــن ف والمقيمي
دبــي، الحكوميــة والخاصــة، والتــي تقــدم 

ــي،  ــوزاري، واألمريك ــاج ال ــن المنه كاًل م
والمنهــاج البريطانــي، ومنهــاج البكالوريــا 
الدوليــة، وذلــك تقديــرًا إلنجــازات طلبــة 
الثانويــة والحــث علــى التميــز األكاديمــي 
ــم  ــف المناهــج، وســيتم تكري ــر مختل عب
أول دفعــة مــن الطلبــة األوائــل فــي شــهر 
سبتمبر ٢٠٢٢ بعد استكمال نتائج المناهج 

المســتهدفة.
وســيتم صرف مكافآت مالية لـ٥٠ طالبًا 
مــن أوائــل الثانوية فــي المناهج الرئيســة 
بإمــارة دبي، باإلضافة إلــى تقديم الرعاية 
األكاديمية لإلماراتيين سواًء في الجامعات 
المحليــة الخاصــة أو مــن خــالل االبتعــاث 
ــة  ــى حصــول الطلب للخــارج، باإلضافــة إل
المقيميــن المتفوقيــن علــى خصومات في 
ــة فــي المناطــق  أفــرع الجامعــات الدولي
الحــرة وحصولهــم علــى اإلقامــة الذهبيــة 

مــع عائالتهم. وام

سموه: المنظومة الجديدة شراكة حقيقية لمستقبل الشباب 
وتجسيد لرؤية محمد بن راشد في بناء صّناع المستقبل

نتوجه بالشكر لكل أٍب وأٍم ومعلٍم ومـرٍب تربوي 
على جهودهم ودفعهم بالطلبة إلى مراحل التفوق

المتفوقون ضمانتنا الستدامة مسيرة النمو 
واالزدهار بدبي وسنواصل االستثمار في بناء 
اإلنسان ودعم الطلبة بكل أدوات المستقبل

دبي - الوطن
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ــة  ــة ووقاي ــة وزارة الصح ــع خط ــيًا م   تماش
المجتمــع لتوســيع وزيــادة نطــاق الفحوصــات 
فــي الدولــة بهــدف االكتشــاف المبكــر وحصــر 
الحاالت المصابة بفيروس »كورونا« المســتجد 
»كوفيد١9«، والمخالطين لها وعزلهم.. أعلنت 
الوزارة عن إجراء ٣١٣.٣8١ فحصًا جديدًا خالل 
الساعات الـ٢٤ الماضية على فئات مختلفة في 
المجتمــع باســتخدام أفضــل وأحــدث تقنيــات 

الفحــص الطبي.
  وأســهم تكثيــف إجــراءات التقصي والفحص 
فــي الدولــة وتوســيع نطــاق الفحوصــات علــى 

مســتوى الدولــة في الكشــف عــن ١.8١٢ حالة 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا« المستجد من 
جنســيات مختلفــة، وجميعهــا حاالت مســتقرة 
وتخضــع للرعاية الصحيــة الالزمة، وبذلك يبلغ 

مجموع الحاالت المســجلة 9٥١.١96 حالة.
ــن  ــاة حالتي ــن وف ــوزارة ع ــت ال ــا أعلن   كم
اإلصابــة  تداعيــات  مــن  وذلــك  مصابتيــن، 
بالفيــروس، وبذلــك يبلــغ عــدد الوفيــات فــي 

الدولــة ٢.٣١9 حالــة.
ــة المجتمــع    وأعربــت وزارة الصحــة ووقاي
عــن أســفها وخالــص تعازيهــا ومواســاتها لذوي 

المتوفيــن، وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل لجميــع 
ــة بأفــراد المجتمــع التعــاون  المصابيــن، مهيب
ــات  ــد بالتعليم ــة والتقي ــات الصحي ــع الجه م
وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي ضمانــًا لصحــة 

وســالمة الجميــع.
ــة  ــوزارة عــن شــفاء ١.9٣٠ حال وأعلنــت ال
جديدة لمصابين بفيروس »كورونا« المســتجد 
»كوفيد١9«، وتعافيها التام من أعراض المرض 
بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
المستشــفى، وبذلــك يكــون مجمــوع حــاالت 

الشــفاء 9٣١.٤٤6 حالة. وام

تسجيل 1930 حالة شفاء ووفاتين خالل ٢4 ساعة
313.381 فحصًا جديدًا لـ»كورونا« في اإلمارات 

تكشف عن 1.812 إصابة

أعلــن المركــز الدولــي لالتصــال 
الحكومــي التابــع للمكتــب اإلعالمــي 
لحكومة الشــارقة عن استقبال ملفات 
المرشحين في جائزة الشارقة لالتصال 
ــاري  ــو الج ــى ٢٢ يولي ــي حت الحكوم
بهــدف إتاحــة المجال ألكبــر عدد من 
المشــاركات في الفئات الجديدة التي 
تمــت إضافتهــا للجائزة ومنــح الوقت 
الكافــي للجمهور للتعــرف إلى قنوات 
اســتقبال الملفــات وشــروط الترشــح 

الجديــدة ومعاييــر الفوز.
وتســتقبل الجائــزة طلبات الترشــح 
من خالل الموقع، وتشترط أن يشتمل 
ملــف التقديــم علــى فيديــو تعريفــي 
بالمبــادرة ال تتجــاوز مدتــه ٥ دقائــق 
ــى  ــة إل ــادرة باإلضاف ــف للمب للتعري
ملف يوضــح الفكرة العامــة للمبادرة 
ويتضمــن اســم المؤسســة وشــعارها 
وعنوان التقرير وتاريخ التقديم إضافة 
إلــى صفحــة المحتويــات وملخــص 
المبادرة مع شــرح عن االستراتيجيات 
والنتائــج واألهــداف وخطــط العمــل 
ــم  ــي ت ــة الت ــاور الرئيس ــق المح وف
تحديدهــا لــكل فئــة بمــا ال يزيــد عن 
ــات  ــة لفئ ١٠٠٠ كلمــة باللغــة العربي
ــة  ــي واللغ ــن العرب ــارات والوط اإلم

اإلنجليزيــة للفئــات العالميــة.
وتتيــح الجائزة لمن يرغب بالترشــح 
عــدة طــرق فضمــن فئــات »التقديــم 
المباشــر« يمكن التقدم بالطلب بشكل 
مباشر من الجهة أو المؤسسة أو األفراد 
وفقًا لمتطلبات وشــروط فئات الجائزة 
وفــي فئــات »لجنــة التحكيــم« تقــوم 
اللجنة بمتابعة ورصــد التجارب البارزة 
فــي االتصــال الحكومي ثــم تتواصل مع 
المؤسسة أو الجهة التي نفذتها لترشيحها 

ضمن الفئــات التي تتناســب معها.
أمــا الطريقــة الثالثــة فإنهــا تتمثــل 
فــي اختيــار شــركاء الجائــزة للجهــات 
الممارســات  ذات  المؤسســات  أو 
الحكومــي  االتصــال  فــي  الرائــدة 
حيث تختار المرشــح لجائــزة »أفضل 
اتصــال حكومــي يســتهدف الشــباب« 
بالشــراكة مــع مركــز الشــباب العربي 
وفــي فئــة »أفضــل البرامــج المؤثــرة 
في المســؤولية المجتمعية« بالشراكة 
مع مؤسســة »كارمــا« العالمية للرصد 
والتحليــل اإلعالمــي أمــا فئــة »أفضــل 
مؤسســة اقتصاديــة تدعــم المشــاريع 

الناشــئة« فإنهــا تأتــي بالشــراكة مــع 
غرفــة تجــارة وصناعة الشــارقة إضافة 
إلــى الشــراكة مــع المهرجــان الدولــي 
للتصوير »اكســبوجر« في فئة »أفضل 
صــورة فــي االتصــال الحكومــي« ومع 
»حكومــة ٠١« فــي فئة »أفضل ابتكار 

فــي االتصــال الحكومــي«.
ــة  ــة »فئ ــة الرابع ــد الطريق وتعتم
علــى  كامــل  بشــكل  التصويــت« 
الجمهــور في دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة حيــث تدعــو الجائــزة أفراد 
المجتمــع القتــراح وترشــيح حمــالت 
اتصــال حكوميــة أثــرت فــي حياتهــم 
ومســلكياتهم وذلــك علــى الموقــع 

ــزة. ــي للجائ اإللكترون
وتتيــح الجائــزة طرقــاً فعالــة يمكن 
ــا  ــات الترشــح مــن خالله إرســال طلب
تتضمــن إرســال فيديو يبرز ممارســات 
االتصــال الحكومــي المختــارة للترشــح 
ويوضــح ميــزات االتصــال مــن جوانبــه 
ــط  ــمل التخطي ــي تش ــة والت المختلف
المســتخدمة  والمهــارات  والتنفيــذ 
ــى أال تتجــاوز  ــة عل ــج المتوقع والنتائ

مدتــه ٥ دقائــق.
فتتمثــل  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
ــًا  ــف يشــمل توضيح ــز مل ــي تجهي ف
ــة  ــادرة أو الممارس ــن المب ــاماًل ع ش
توضيــح  جانــب  إلــى  المرشــحة 
 األســباب التــي تجعلها مؤهلــة للفوز.

ــار  ــم االختي ــت يت ــة التصوي ــي فئ وف
بالشراكة مع »كارما« للتحليل والرصد 
اإلعالمــي حيــث تختــار الشــركة ثالثة 
مؤثرين على مســتوى الوطــن العربي 
فــي منصــات التواصــل االجتماعــي 
فــي مختلــف المجــاالت ممــن قدمــوا 
الدعــم للمفاهيــم واألفــكار والتجارب 

المثمــرة القائمة على مبــادئ االتصال 
ــى  الحكومــي التــي تعــود بالنفــع عل
الفــرد والمجتمــع ثــم يتــم التواصــل 
ــم  ــو ث ــر فيدي مــع المرشــحين لتصوي
يتــم رفع ملفــات الفيديو على الموقع 
ــاب  ــح ب ــك يفت ــد ذل اإللكتروني  بع
ــع. ــى الموق ــور عل ــت للجمه  التصوي

وتضم الفئات الجديدة التي استحدثتها 
الجائــزة جائزتيــن اســتثنائيتين األولى 
»أفضــل مبــادرة جامعيــة لتأهيــل 
موظفــي المســتقبل فــي التواصــل 
العمومــي« وجــاءت بالتعــاون مــع 
ــة المتحــدة  ــارات العربي جامعــة اإلم
حيــث يقيم المنتــدى الدولي لالتصال 
الحكومــي تحديــًا علــى مــدى يوميــن 
ضمــن فعاليــات المنتدى ويســتقطب 
المبتكريــن والمبدعيــن فــي جامعات 
دولة اإلمارات للمشــاركة في منافسة 
بين طالب الجامعات لتصميم مشاريع 
ومبــادرات وبرامــج تؤســس لخريجين 
متعــددي المهــارات ومؤهلين لســوق 
العمــل بامتــالك معــارف مختلفــة 
تمكنهم من تقنيات االتصال الحكومي 

ــتقبل. ومتطلبات المس
أمــا الفئــة االســتثنائية الثانيــة فهــي 
»أفضــل آلية لالتصال الحكومي لتمكين 
المرأة« وتستهدف جهات حكومّية وشبه 
حكومية وخاصة توظف أدوات وأساليب 
وأهــداف االتصــال الحكومــي فــي فهــم 
األدوار الحيوّيــة وغير المرئية التي تقوم 
بهــا النســاء فــي بيئــة األعمــال وتســعى 
إلبراز الحقوق االقتصادّية للنساء وتعزيز 
فرصهن االجتماعّية والسياسية عبر برامج 
ومبادرات تحفز أشكال عملهن المختلفة 
وتعمــل علــى تفعيــل دورهــن القيــادي 

والمجتمعي. وام

جائزة الشارقة لالتصال الحكومي تستقبل 
ملفات المرشحين حتى 22 يوليو

كرم الشــيخ مســلم بن حم العامري 
ــارة  ــاري إلم ــس االستش ــو المجل عض
أبوظبــي أبنــاء العوامــر الحاصلين على 
درجــة الدكتــوراة وذلــك فــي مجلــس 

بــن حــم فــي مدينــة العيــن.
ــور  واســتقبل الشــيخ مســلم الدكت
جمال ســالم عبــداهلل العامــري الحاصل 
علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة، 
والدكتور مبارك سالم بخيت بن حويل 
العامري الحاصل على درجة الدكتوراه 
في طب األســنان مثنيــاً على جهودهم 

وعملهــم الدؤوب.
وأكد الشــيخ مســلم بــن حم حرص 
القيــادة الرشــيدة علــى تشــجيع أبنائها 
على التقدم العلمي والســعي للحصول 
علــى أفضــل الدرجــات العلميــة، فــي 
مختلف التخصصات األكاديمية، وذلك 
انطالقــاً مــن أهميــة بنــاء إنســان واع 
ومثقــف يكمــل مســيرة التطويــر التي 

تشــهدها الدولة.
وقــال عضــو المجلــس االستشــاري 
إلمــارة أبوظبــي: ترتقــي المجتمعــات 
وتزدهــر مــن خالل التعلــم، وال يمكن 
أن تتطــور المجتمعات وتصــل للريادة 

والصــدارة مــن غيــر التعليم الــذي هو 
أساس بناء اإلنسان والحضارة، وبالتعلم 
تنــزاح غشــاوة الجهل وتنشــط العقول 
وتتحــرك القلــوب نحو البنــاء والعطاء.

وتقــدم المكرمــون بالشــكر للشــيخ 
مســلم بن حم على دعمــه الال محدود 
مؤكدين على أنهم ســيكملون مســيرة 
األبــاء واألجداد في رفع اســم اإلمارات 

عاليــاً في المحافــل الدولية.
وفــي الختام كرم الشــيخ مســلم بن 
حــم الحاصليــن علــى درجــة الدكتوراه 
متمنيــاً لهــم التوفيــق والنجــاح الدائــم 

في المســتقبل.

مسلم بن حم يكرم أبناء العوامر الحاصلين على درجة الدكتوراه

بــدأ المستشــفى الميدانــي الــذي أقامتــه دولــة 
اإلمــارات العربية المتحدة فــي المناطق المتضررة 
مــن الــزالزل الــذي شــهدته أفغانســتان .. عملياتــه 
التشــغيلية بعــد تزويــده باألجهــزة والمعــدات 
والمســتلزمات الطبيــة بجانــب األدويــة والطواقــم 

الطبيــة المتخصصــة.

ويأتــي المستشــفى فــي إطــار توجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« باالســتجابة العاجلة وتقديم 
اإلغاثــة الفورية لمتضرري زلزال أفغانســتان حيث 
يضم المستشفى 7٥ سريرًا و٢٠ أسطوانة أكسجين 
وغرفتــي عمليات على مســاحة ١٠٠٠ متر مربع .. 

فيمــا سيســهم المستشــفى فــي تحقيــق االســتجابة 
الطبيــة الســريعة للجرحــى الذيــن يحتاجــون إلــى 

مســاعدات طبيــة عاجلة.
ــال ســعادة عيســى ســالم الظاهــري ســفير  وق
دولــة اإلمــارات لــدى أفغانســتان: »إن إنشــاء 
المستشــفى الميدانــي اإلماراتــي يأتــي فــي إطــار 

ــارات  ــة اإلم ــا دول ــي تبذله ــود اإلنســانية الت الجه
لمواجهــة التحديــات وتوفير المســاعدات المتعلقة 
بالتدخل الطبي الســريع واألدوية المنقذة لألرواح 
فــي المناطــق األكثــر تضــررًا مــن الزلــزال والتــي 

يصعــب الوصــول إليهــا«.
يذكــر أن دولــة اإلمــارات عملــت علــى تنويــع 

ــزال  مســاعداتها اإلغاثيــة العاجلــة لمتضــرري الزل
حيــث شــملت مســاعدات غذائيــة وطبيــة متنوعــة 
وذلــك فــي إطــار حرصهــا علــى المشــاركة بفاعلية 
ــن  ــف م ــة للتخفي ــة المبذول ــود الدولي ــي الجه ف
حــدة التداعيــات التــي خلفهــا الزلــزال الذي ضرب 

بعــض المناطــق فــي أفغانســتان.وام

في إطار توجيهات رئيس الدولة
بدء تشغيل المستشفى اإلماراتي الميداني 

إلغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان
¢ المستشفى يضم 75 سريراً و٢0 أسطوانة أكسجين وغرفتي عمليات على مساحة 1000 متر مربع

¢ إنشاء المستشفى الميداني اإلماراتي يأتي في إطار الجهود اإلنسانية للدولة لمواجهة التحديات
¢ المستشفى يسهم في تحقيق االستجابة الطبية السريعة للجرحى الذين يحتاجون مساعدات طبية عاجلة

¢ توفير مساعدات التدخل الطبي السريع واألدوية المنقذة لألرواح بالمناطق األكثر تضرراً من الزلزال

العين – الوطن:

مسلم بن حم خالل التكريم
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تحت رعاية نهيان بن مبارك
فتح باب المشاركة في مسابقة »النخلة في عيون العالم« 2023

أعلنــت دائــرة البلديات والنقل عن البدء بأعمال مشــروع »تطوير 
شــاطئ البطيــن للســيدات« فــي مدينــة أبوظبــي، فــي خطــة جديــدة 
ــر  ــى المعايي ــق أعل ــة وف ــق ومنشــآت عصري ــة مراف ــن إضاف تتضم
العالميــة، لتوفيــر تجربــة مميــزة تتســم بالخصوصيــة للســيدات فــي 

إمــارة أبوظبــي.
ويعزز مشــروع تطوير شــاطئ البطين للســيدات من مستوى البنية 
التحتيــة فــي الموقع عبر توفير مســاحات مجتمعية مبتكــرة وعصرية 
لتلبيــة احتياجــات كافــة فئــات المســتخدمين، ليعكــس التــزام الدائرة 
بوضع متطلبات ســكان اإلمارة كمحور أساســي في كافة استراتيجياتها 
وعملياتهــا، مــن خــالل إعــادة إحيــاء وتطويــر المناطــق فــي أبوظبــي، 
وتطويــر المزيــد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للســيدات، 
الالتي يشــكلن عنصراً مهمًا في التنمية المســتدامة للمجتمعات ودفع 
عجلــة التطور في اإلمارة. وأشــارت الدائــرة إلى إغالق الموقع الحالي 
لشــاطئ البطيــن للســيدات بشــكل مؤقت خــالل فتــرة التطوير وحتى 
انتهــاء المشــروع في الربع الثاني من عــام ٢٠٢٣، وذلك لتحقيق رؤية 
 الدائــرة فــي دعم التوجهات الحكومية لرفــع جودة الحياة في اإلمارة.

وتغطــي األعمــال التطويريــة للشــاطئ مســاحة ٣6.٥8٠ قدمــًا مربعــًا، 
تتضمــن إضافــة مرافق أساســية، ومطعــم، ومقاهي، ومســاحة ُمكيفة 
مخصصة للصالة، باإلضافة إلى متجر خاص للســيدات داخل الشــاطئ 

ــر مســار  ــى جانــب تطوي ــارات مــن المشــتريات إل ــر أهــم الخي يوف
مخصــص للتماريــن الرياضيــة والجري بطول ٥٠٠ متــر، وصالة رياضية 
داخليــة، وأخــرى خارجيــة، وكذلــك العديــد مــن المرافــق الرياضيــة 
ــادل،  ــرة، وملعــب لرياضــة الب ــل، ملعــب لكــرة الطائ المختلفــة مث
ومســبح، باإلضافــة إلــى مرافــق خدميــة أخــرى مثــل غــرف تبديــل 
للمالبــس، وغرف لالســتحمام، وغيرها من المرافــق التي تعزز تجربة 

الســيدات الشــاطئية مــع توفيــر خصوصيــة تامــة لهّن.
وتتضمــن األعمــال التطويريــة لشــاطئ البطيــن للســيدات أيضــًا 
إضافــة حديقــة مخصصــة لألطفــال تشــمل معــدات خاصة، ومســاحة 
لممارســة رياضــة القفــز »ترامبلويــن«، وغيرهــا مــن األلعــاب ذات 

الجــودة العاليــة، واآلمنــة لألطفــال.
وأشــار ســعادة الدكتور ســالم خلفان الكعبي، المدير العام باإلنابة 
لشــؤون العمليــات فــي دائــرة البلديــات والنقــل، إلــى أن مشــروع 
تطويــر شــاطئ الســيدات يشــكل إضافة مهمــة إلى محفظــة العاصمة 
الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشــكل وجهة مميزة للســيدات تتســم 

بالخصوصيــة التامة.
ــآت  ــق ومنش ــد مراف ــر الجدي ــروع التطوي ــمل مش ــال: »يش وق
عصريــة توفــر تجربــة مميــزة للســيدات فــي مدينــة أبوظبــي بمــا 
يعــزز خصوصيتهــّن. ونحــن علــى ثقــة بــأن الشــاطئ، ســيكون أحــد 
أفضــل الوجهــات الترفيهية المخصصة للســيدات في إمــارة أبوظبي، 

ليســتمتعّن بمرافــق مميــزة وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة«.
وأضاف: »نســعى بشــكل مســتمر إلعادة إحياء وتطوير المناطق 
فــي أبوظبــي لتلبيــة احتياجــات المجتمــع، وتعزيــز مكانــة أبوظبــي 

عالميــًا كأفضــل وجهــة للحيــاة، والعمل، والزيــارة«. وام

تطلــق بلديــة دبــي فعاليــة »ســمر راش 
Summer Rush” الصيفية في حديقة الممزر 
تزامنا مع عيد األضحى المبارك والتي تتضمن 
مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية ضمن 
أجــواء احتفاليــة وذلــك فــي إطــار حرصهــا 
علــى توفيــر ســبل الراحــة والترفيــه لســكان 
إمــارة دبــي وتعزيــز رؤيتهــا فــي أن تكــون 
بلديــة رائــدة لمدينــة عالميــة تكفــل جميع 
مقومات الرفاهية والسعادة ألفراد المجتمع 
وتســهم فــي ترســيخ مكانــة دبــي كأفضــل 

مدينــة للعيش فــي العالم.

وتتضمــن الفعاليــة التــي تقام فــي الفترة 
مــن 6 إلــى ٢٣ يوليــو الحالــي العديــد مــن 
النشاطات والخدمات الترفيهية والتي تشمل 
الجلسات العائلية المميزة والمتاجر المتنوعة 
لبيع مختلف أنواع المأكوالت والمشــروبات 
ــال  ــة لألطف ــاب الترفيهي ــى األلع ــة إل إضاف
واأللعــاب المائيــة وأماكــن وزوايــا التصويــر 
الجذابــة فــي أروقــة الحديقــة التــي تعد من 
الحدائــق الشــاطئية الذكيــة وذات إطــالالت 
متميــزة علــى شــواطئ دبــي الذهبيــة مــن 
جهــة ومعالمهــا الحضاريــة مــن جهــة أخرى 

حيــث تضــم العديد مــن المناطــق والمواقع 
الترفيهية الممتدة على مســاحة 99 هكتاراً.

وتحــرص بلديــة دبــي علــى توفيــر كافــة 
التســهيالت ألفــراد المجتمــع فــي اإلمــارة 
لخــوض تجربــة ممتعــة فــي زيــارة الحدائق 
العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها إضافة 
إلى توفير باقات الدخول المناسبة لمختلف 
شــرائح المجتمــع تعزيــزاً لســعادة ورفاهية 
المجتمع ودعما للسياحة المحلية عبر توفير 
الخدمــات التــي تضمن للــزوار خوض تجربة 

ممتعــة ومميزة. وام

ــارات،  ــد اإلم ــة بري ــدرت مجموع  أص
بالتعــاون مــع بريــد الهنــد، طابعــًا بريديــًا 
تذكاريــًا مشــتركًا لالحتفاء بمرور خمســين 
ــرى  ــة، وبالذك ــيس الدول ــى تأس ــًا عل عام
الخامســة والســبعين الســتقالل الهنــد، 
وبمتانــة العالقــات التاريخية بيــن البلدين.

وأطلق عبد اهلل محمد األشــرم، الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة بريد اإلمارات، الطابع 
التــذكاري بتقديمــه إلــى ســعادة ســنجاي 
ــدى  ــد ل ــة الهن ــفير جمهوري ســودهير، س
ــي  ــر الرئيس ــه للمق ــالل زيارت ــة، خ الدول

للمجموعــة فــي إمــارة دبــي.
وتأتــي هــذه الخطــوة فــي ظــل ازدهار 
التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن الصديقين، 
والــذي توج مؤخرًا بتوقيع اتفاقية تاريخية 
إلطــالق شــراكة ثنائيــة شــاملة تهــدف إلى 
توطيــد العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة، 
وذلــك مــن خالل تعزيــز مجتمــع األعمال، 
ودعــم جهــود التنويــع االقتصــادي وخطط 
التنميــة المســتدامة التي تقودهــا حكومتا 

البلدين.
وقال ســعادة ســنجاي ســودهير، ســفير 
ــز  ــام ممي ــد: »إن ٢٠٢٢ ع ــة الهن جمهوري
لدولة اإلمارات وجمهورية الهند، إذ أتمت 
خاللــه دولــة اإلمــارات احتفاالتهــا بـ«عــام 
الخمســين«، فــي حيــن تحيي خاللــه الهند 
الذكــرى الخامســة والســبعين لالســتقالل، 
ــن بخمســين  ــاء الدولتي ــب احتف ــى جان إل
عامــًا مــن العالقات الدبلوماســية المتينة«. 
ويجسد الطابع البريدي التذكاري عقودًا 
ــراكة  ــق والش ــاون الوثي ــن التع ــة م طويل
االســتراتيجية بين اإلمــارات والهند، والتي 
تعــود جذورهــا إلى تجــارة التوابل واللؤلؤ 

قديمــًا، وتبلــغ حاليــًا أعلى مســتوياتها.
ويشــيد هــذا الطابــع التذكاري بشــعبي 
الدائــم  وســعيهما  والهنــد  اإلمــارات 
والتعــاون،  الشــراكة  دعائــم  إلرســاء 
ــن خــالل  ــوم م ــي نشــهد ثمارهــا الي والت
اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية الشــاملة، 

والتــي تمثــل خطــوة جديــدة لتعزيــز 
المشــترك. والعمــل  الصداقــة   أواصــر 

ــس  ــرم، الرئي ــد األش ــداهلل محم ــال عب وق
اإلمــارات:  بريــد  لمجموعــة  التنفيــذي 
»نســعى مــن خالل هــذا اإلصــدار البريدي 
المشــترك إلــى اإلســهام بتعزيــز الروابــط 
االقتصاديــة والتجارية والثقافية والتاريخية 
بيــن البلديــن الصديقيــن، وتســليط الضوء 
على نصف قرن من الشــراكة االستراتيجية 
بيــن الجانبيــن منــذ قيــام االتحــاد، فضــال 
عن االحتفاء بالذكرى الخامســة والســبعين 
ــدار  ــذا اإلص ــل ه ــد. ويمث ــتقالل الهن الس
الجديــد إضافــة هامــة لمجموعــة طوابعنــا 
البريديــة التذكاريــة، ومجهــودا تعاونيا مع 
ــة  ــي جمهوري ــد«، شــركائنا ف ــد الهن »بري
ــي  ــادرة ف ــذه المب ــي ه ــا تأت ــد. كم الهن
إطــار احتفاالتنــا بخمســين عامــًا مــن 
اإلنجازات المشهودة، واإلسهامات التنموية 
ــارات  ــة اإلم ــة واإلنســانية لدول والحضاري
العربيــة المتحدة، ومواكبتنا لالســتعدادات 

الوطنية للرحلة التنموية المستقبلية خالل 
الخمســين عامــًا المقبلــة، ترجمــة لرؤيــة 

قيادتنــا الرشــيدة«.
التعــاون  شــكل  »لطالمــا  وأضــاف: 
ــد  ــة الهن ــارات وجمهوري ــة اإلم ــن دول بي
العالقــات  فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــا 
الدوليــة والشــراكات االســتراتيجية، حيــث 
تجمــع البلــدان روابط تاريخيــة وجغرافية 
مجموعــة  وتجــدد  متينــة.  واقتصاديــة 
بريــد اإلمــارات التزامهــا بدعــم العالقــات 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن مــن 
خــالل توظيف خبراتنا الرائدة في مجاالت 
الشــحن والبريــد، ورفــد مجتمــع األعمــال 
واالســتثمار والصناعــات بأفضــل الخدمــات 
اللوجســتية والحلول المبتكرة في مختلف 
المجــاالت. وســنمضي قدمــًا فــي تســخير 
الطوابــع التذكاريــة كأدوات لتوطيد أواصر 
ــق الصــالت  ــدول، وتعمي ــن ال التعــاون بي
اإلنســانية مع شــعوب وثقافات وحضارات 

العالــم«. وام

ــرة القضــاء فــي أبوظبــي،  نظمــت دائ
منتــدى افتراضيــا حــول »آليــات مواجهــة 
غســل األمــوال ومكافحة تمويــل اإلرهاب 
والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان 
القضــاء وغيرهــم تجــاه تلــك الجرائــم في 
ضوء التشريع والقضاء االماراتي والتجارب 
الدوليــة«، وذلــك فــي إطــار تعزيــز جهود 
مواجهــة غســل األمــوال بمــا يتماشــى مــع 
توجهــات دولة اإلمارات للحد من الجرائم 

المالية.
يأتــي المنتــدى في إطار دعــم التصدي 
لجرائــم غســل األمــوال، بمــا يحافظ على 
الســمعة اإليجابيــة المرموقــة التــي تتمتع 
بهــا دولــة اإلمــارات عالميــًا، ويرســخ 
مكانتهــا الرائدة في مجــال الرقابة المالية 
والتجاريــة والحــد مــن الممارســات غيــر 
الســليمة أو المشــبوهة فــي مختلــف 

أنشــطة األعمــال.
ــي،  ــد المستشــار منصــور المرزوق وأك
ــي  ــة ف ــي الجزائي ــة أبوظب ــس محكم رئي
الكلمــة االفتتاحيــة للمنتــدى أهمية تعزيز 
آليات مواجهة جرائم غســل األموال لدعم 
جهــود مكافحتهــا، تماشــيًا مــع توجيهــات 
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 
إلرســاء منظومــة قضائية تعــزز من حماية 
المجتمــع واالقتصــاد مــن األثــار المترتبــة 

ــى الجريمة. عل
وقدم المستشار محمد الحساني، رئيس 
نيابــة فــي نيابة األمــوال الكليــة بأبوظبي، 
رئيــس قســم التعــاون الدولــي بالمكتــب 
الفنــي للنائب العــام إلمارة أبوظبي، ورقة 
عمل حول تحديات وحلول مواجهة غسل 
األمــوال وااللتزامــات المحليــة والعالمية، 
تنــاول فيهــا ماهيــة جرائــم غســل األموال 
وأركانهــا وتأصيلهــا التاريخي، مع تســليط 
الضــوء علــى اختصاصــات محكمــة جرائــم 

ــي  ــي ف ــرب الضريب ــوال والته غســل األم
أبوظبــي، وآليــة تنفيــذ طلبــات التعــاون 
القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة 
وتحديــات مواجهتهــا، والتقييــم المتبــادل 
لتلــك الجريمــة وتمويــل اإلرهــاب، ودور 

قطــاع األعمــال فــي مواجهتها.
وأشــار المستشــار الحســاني إلى أهمية 
ــر  ــد المخاط ــي تحدي ــي ف ــاون الدول التع
ووضــع السياســات والتنســيق، ومالحقــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب وانتشــار 

التســليح، وتطبيــق التدابيــر الوقائيــة على 
األخــرى  والقطاعــات  المالــي  القطــاع 
المحددة، وإعطاء الصالحيات والمسؤوليات 
الضروريــة للســلطات المختصــة من حيث 
ســلطات التحقيق وســلطات إنفاذ القانون 
ــز الشــفافية  ــة، وتعزي والســلطات الرقابي
وتوافــر المعلومــات المتعلقــة بالمســتفيد 
الحقيقــي مــن الشــخصيات االعتباريــة 
»الشركات« والترتيبات القانونية، وتسهيل 

التعــاون الدولــي.
واســتعرض الدكتــور رضــا خماخــم، 
قاضــي بمحكمــة أبوظبــي االســتئنافية، 
جهــود دولــة اإلمــارات فــي مواجهــة 
التشــريعية  واآلليــات  األمــوال  غســل 
والمؤسســاتية التــي صاغتهــا لهــذا الشــأن، 
وأهم االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
وقعتهــا الدولة، مشــيرًا إلى جهــود تطوير 
المنظومــة القضائيــة مســتمرة فــي إمــارة 
أبوظبــي لمواجهــة تلــك الجرائــم وضمــان 
مالحقــة مرتكبيها وتقديمهــم للعدالة عبر 
ــد مــن الخطــوات بالتعــاون  اتخــاذ العدي
مــع الجهــات المعنيــة فــي ظــل منظومــة 

تشــريعية وقضائيــة متطــورة.وام

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر 
التســامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي.. أعلنــت األمانــة العامة للجائــزة عن فتح 
بــاب المشــاركة فــي المســابقة الدوليــة لتصوير شــجرة نخيــل التمر 
 بعنوان »النخلة في عيون العالم« في دورتها الرابعة عشــرة ٢٠٢٣.

ودعــت األمانــة العامــة الفنانيــن محبــي التصويــر الضوئــي هــواة 
ومحترفيــن مــن كافــة أنحــاء العالــم للمســاهمة في هذه المســابقة 
الدوليــة تقديــرًا للنخلــة وتعزيــزًا لــدور عدســة المصــور فــي إغنــاء 
ــاب  ــح ب ــى فت ــة إل ــي باإلضاف ــه البيئ ــاء تراث ــن وإحي ــرة الوط ذاك
المشــاركة فــي المســابقة الدوليــة »النخلــة بألســنة الشــعراء« فــي 
دورتهــا الســابعة ٢٠٢٣، حيــث دعــت كذلــك كافة األدباء والشــعراء 
والشــاعرات من كافة الدول العربية للمســاهمة في هذه المســابقة 
الدوليــة بهدف توظيف الشــعر العربي بشــقيه »النبطــي والفصيح« 
كوســيلة مهمــة فــي تنميــة وعــي الجمهــور ألهميــة شــجرة نخيــل 
التمــر من الناحية التراثيــة والزراعية والغذائية واالقتصادية وتعزيزًا 

لــدور الشــعر فــي إغنــاء ذاكــرة الوطــن وإحيــاء تراثــه الزراعــي.
وأكــد الدكتــور عبدالوهــاب زايد أمين عام جائــزة خليفة الدولية 
لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي فــي تصريــح أمــس النجــاح الكبيــر 
الــذي حققتــه المســابقات فــي دوراتهــا الماضيــة مــن خــالل الزيادة 
الواضحــة فــي عــدد المشــاركين مــن مختلــف دول العالــم ونوعيــة 

الصــور والقصائد المشــاركة.
وقــال إن هاتيــن المســابقتين تأتيــان ضمــن توجيهــات معالــي 
ــة اإلنســان  ــز عالق ــان فــي تعزي ــارك آل نهي ــن مب ــان ب الشــيخ نهي
بشــجرة نخيــل التمــر ودعمــه الالمحــدود للشــجرة المباركــة عبــر 
توظيــف فــن التصوير الضوئي والشــعر العربي »النبطــي والفصيح« 
كوســيلة لتنميــة وعــي الجمهــور بأهميــة شــجرة نخيل التمــر وخلق 

فضــاء أرحــب لتبــادل الثقافــات مــن كافــة أنحــاء العالــم.
ــزة  ــن عــام الجائ ــز المســابقتين.. أشــار أمي ــات وجوائ وعــن فئ
إلــى أن مســابقة »النخلــة فــي عيــون العالــم« تتألــف مــن فئتيــن 
همــا: »فئــة نخلــة التمــر« و«فئــة الصناعــات الحرفيــة مــن النخيل« 
فــي حيــن تضــم مســابقة »النخلــة بألســنة الشــعراء« فئتيــن همــا: 

»فئــة الشــعر الفصيــح« و«فئــة الشــعر النبطــي«.

ــور  ــح الدكت ــابقتين.. أوض ــي المس ــن ف ــز الفائزي ــول جوائ وح
عبدالوهــاب زايــد أن الفائــز بالمركــز األول ضمــن كل فئــة يحصــل 
علــى ١٥ ألــف درهــم والفائــز بالمركــز الثانــي ضمــن كل فئــة ١٠ 
آالف درهــم والفائــز بالمركــز الثالــث ضمن كل فئــة ٥ آالف درهم 

باإلضافــة إلــى شــهادات تقديــر ودرع تــذكاري.
ــة  ــاك لجن ــد أن هن ــد زاي ــابقات.. أك ــم المس ــة تحكي ــن آلي وع
تحكيــم دوليــة متخصصــة فــي تحكيــم الصــور المشــاركة، ولجنــة 
تحكيــم دوليــة متخصصــة فــي تحكيم القصائد الشــعرية المشــاركة، 
مشــيرا إلــى أن آخــر موعــد الســتالم الصــور هــو ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢ 
ــتالم  ــد الس ــر موع ــي، وآخ ــع اإللكترون ــالل الموق ــن خ ــًا م حصري
ــن خــالل  ــًا م ــل حصري ــد الشــعرية هــو ٣١ ديســمبر المقب القصائ
الموقــع اإللكترونــي فــي حيــن ســوف يتــم إعــالن أســماء الفائزيــن 

بالمســابقات خــالل فبرايــر ٢٠٢٣. وام

 دائرة البلديات والنقل تبدأ باألعمال التطويرية لشاطئ البطين للسيدات

بلدية دبي تطلق فعالية الصيف في حديقة الممزر تزامنًا مع عيد األضحى

»بريد اإلمارات« تصدر طابعًا تذكاريًا احتفاًء بـ»عام الخمسين« 
وبالذكرى الخامسة والسبعين الستقالل الهند

في ضوء التشريع والقضاء اإلماراتي والتجارب الدولية
»قضاء أبوظبي« تنظم منتدى افتراضيًا حول آليات 

مواجهة غسل األموال

خالل إعالن إصدار الطابع

المقامة من المستأنف: ياسر عبدالمولى يوسف خضر
ضد المستأنف ضده األول : فريال علي جهير

المستأنف ضده الثاني : كابسين لمقاوالت البناء )ش.ذ.م.م(
)نعلن نحن الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري، أنه تم تعيننا من 
قبل محكمة دبي الموقرة لتنفيذ مهمة الخبرة الحسابية الواردة بحكم

المحكمة في الدعوى المذكورة أعاله – و عليه نعلن المستأنف 
ضده الثاني ) كابسين لمقاوالت البناء )ش.ذ.م.م( ( لحضور إجتماع 
الخبرة األول المقرر له جلسة يوم الخميس الموافق ٠7/٢٠٢٢/٠7 

في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحا وذلك من خالل تطبيق زوم .
فاكس : ٤٢99779٣-97١+ هاتف : ٤٢9977١١-97١+
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إعالن إجتماع الخبرة األول في الدعوى رقم 
2021/1794 استئناف امر أداء

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري

 )9٤٢١١ رقــم:  )رخصة  ذ.م.م،   – حرة  منطقة  امبيلي  شركة/  السادة 
كو   ١6 بناية  األرضـــي،  الطابق   ،١٢ دي  إي  رقــم  المقر  بـ  والكائنة 
المتحدة. العربية  اإلمـــارات  ــي،  دب لإلنترنت،  ــي  دب مدينة   وورك، 

والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة في إعالن 
قرارها للكافة والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد 
بتاريخ ١8 مايو ٢٠٢٢ بشأن إغالق وحل شركة )امبيلي منطقة حرة-ذ.م.م.(.

باألمر ولديه أي مطالبات في  بأي طرف معني  الشركة  تهيب  لذلك،  وفقًا 
مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 

عن طريق البريد المسجل أو االتصال بـ :
السّيد/ محمد كليم

اسم الشركة: بدر صالح لتدقيق الحسابات
المكتب رقم: ٠6٤١ – مكاتب تاماني للفنون – الخليج التجاري دبي – ص.ب. 
١١١٣9٠، دبي، اإلمارات العربية المتحدة هاتف رقم : 7٣٥7 ٥7٠  ٤ 97١+

info@bsauditing.com :البريد اإللكتروني
 * لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار والمحددة 

بـ  ٤٥ يومًا. 
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 إشعار تصفية شركة/ امبيلي منطقة حرة – ذ.م.م

إشعار تصفية محكمة دبي االبتدائية - إجراءات اإلفالس 
تنميات جلوبل للتطوير العقاري ذ. م. م.

والتي تحمل رخصة رقم 6٤١٥8٥
في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١6 إجراءات افالس - دبي

الدعوى رقم ٢٠٢٢/١6 إجراءات  بناًء على قرار محكمة دبي االبتدائية في 
افالس بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ والذي قررت فيه المحكمة الموقرة قبول طلب 
العقاري ذ. م. م.  للتطوير  تنميات جلوبل  افتتاح إجراءات اإلفالس شركة/ 
والتي تحمل رخصة رقم 6٤١٥8٥، وتعيين الخبيرة/ فاطمة مرزوق محمد 

ال علي، امينة إجراءات. 
وعليه نعلن جميع الدائنين ولكل من له مطالبة ضد المذكورين عاليه تقديم 
لها  المؤيدة  الثبوتية  المستندات  بكافة  القيمة، مدعومة  مطالباتهم محددة 
ونسخة من بطاقة الهوية وسند الوكالة ان وجد، وفي حال كان الدائن شركة 
التأسيس، وذلك خالل  او مؤسسة يقدم نسخة عن الرخصة التجارية وعقد 

مدة )٢٠( عشرون يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
على ان تقدم الطلبات على مكتب الخبيرة/ فاطمة مرزوق محمد ال علي 
الكائن في دبي – منطقة داون تاون مبنى بوليفارد بالزا ١ الطابق )١٤( الرابع 
عشر بجوار برج خليفة مكتب هاتف: ٠٤٤٥٥8٥٥٥ محمول: ٠٥٠٢9٠٠878 
بريد الكتروني: aalalifatma@hotmail.com على ان يكون موعد استقبال 
الطلبات واستالم المستندات من الساعة ١٠ صباحًا حتى الخامسة مساًء، أو 

.PDF ترسل بصيغة
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إجراءات اإلفالس في الدعوى 
رقم 2022/16 إجراءات افالس - دبي

إعالن

امين إجراءات / د/ فاطمة مرزوق ال علي

إلى المدعي عليه: محمد عسيف نافيد علي محمد 
باكستاني/ الجنسية.

نعلمكم بأن المدعي يوسف محمد عبدالرحمن محمد الزرعوني 
االمارات العربية المتحدة/ الجنسية. - قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله للمطالبة ٠.٠، لذا يجب عليكم الحضور أمام محكمة 
الشارقه اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنيه يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠٢٢/٠7/٥. الساعة ٠8:٣٠ لتقديم ما لديكم من 
دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل 
معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية 

في غيابكم.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعـالن مدعـى عليه بالنشـر في الدعوى رقم 
 ،SHCFICIGRIPET2022/ 0003307

التظلم من أمر على عريضة
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وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المنذر: بن حميدان للعقارات ذ.م.م، وينوب عنها / كريم محمد احمد 
أبو سماحة بموجب وكالة موثقة لدي كاتب العدل تحت المحرر رقم 

٢٠١7/١/7٢6٥ بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١7
المنذر اليه: معبر االطالل إلدارة المشاريع

المستحقة  المبالغ  كافة  اليه بضرورة سداد  المنذر   ... المنذر  ينذر 
عن القيمة االيجارية والمترصدة بذمة المنذر اليه بواقع )٥٠٠.٣7( 
، سبعة وثالثون الف درهم ، وذلك خالل ٣٠ يوم من تاريخ االعالن 
بالنشر ، واال سيضطر المنذر التخاذ االجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه بما فيها المطالبة القضائية باإلخالء وتسليم العقار خالي من 
اي شواغل خاصة بالمنذر اليه مع اصالح ما قد يكون لحق بالعقار من 
ضرر او تلف والزامه بسداد كامل القيمة االيجارية ومصاريف استهالك 
الكهرباء والمياه حتي تاريخ االخالء الفعلي مع تحميل المنذر اليه 

بكافة رسوم ومصارف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

طلب اعالن بالنشر )2022/149661(
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إلى المدعى عليه: ألويوند ميدل إيست ش م ح مجهول محل اإلقامة :
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/٠7/٠٤ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم ) مكتب 
مدير الدعوى رقم 6 ( شخصيًا  أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 
أعاله-بوصفك مدعى عليه تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تسجيل 
الدعوى واعالن الخصم بصورة منها وبالنتيجة الحكم بما يلي:-أوال إلزام 
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١6١٠7( درهم ستة عشر 
ألفا ومائة وسبعه درهم اماراتي( ثانيا إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية 
بواقع ١٢ % سنويا من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام. ثالثًا إلزام 

المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
مكتب الخدمات القضائية

إعـالن مدعـي عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/ 0003675 / تجاري )جزئي(
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وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

ترسيخ مكانة الدولة 
الرائدة في مجال الرقابة 
المالية والتجارية والحد 

من الممارسات غير 
السليمة أو المشبوهة 

في أنشطة األعمال
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اطلع معالي الفريق عبداهلل خليفة المري القائد 
العام لشرطة دبي على مراحل تطور الخدمات 
الرقمية للقيادة العامة لشرطة دبي المقدمة 
للمتعاملين والموظفين وذلك خالل تفقد معاليه 
سير العمل في اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي 
ضمن برنامج التفتيش السنوي على اإلدارات العامة 
ومراكز الشرطة، والذي أقيم في مؤسسة دبي 
للمستقبل بحضور سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد 
القائد العام لشؤون اإلدارة والعميد خالد ناصر 
الرزوقي مدير اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي 
والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير اإلدارة 
العامة للتميز والريادة والعميد خالد بن سليمان 
مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط.

واستمع معالي الفريق عبداهلل خليفة المري 
والحضور من العميد خالد الرزوقي عن مراحل 
تطور القيادة العامة لشرطة دبي من الحكومة 
التي بدأت من العام ٢٠٠١ الى العام ٢٠١٢، والتي 
تضمنت النظام المروري الموحد شاشات اللمس 
وتطبيق شرطة دبي وبلغت نسبة التحول فيها 
١٠٠% وحصلت فيها شرطة دبي على ٣١ جائزة 
من أهمها الدائرة الحكومية المتميزة إلكترونياً منذ 
عام ٢٠٠٢، وحتى عام ٢٠٠6 وجائزة االستخدام 

األمثل للخدمات اإللكترونية في العام ٢٠٠6.
واستعرض العميد الرزوقي مراحل تطور خدمات 
شرطة دبي خالل فترة الحكومة الذكية من العام 
٢٠١٣ وحتى العام ٢٠١7 وذلك من خالل تقديم 
خدماتها عبر التكنولوجيا االفتراضية ومركز الشرطة 

الذكي والشهادات الرقمية والبيانات المفتوحة 
والمشتركة وحققت شرطة دبي نسبة ١٠٠% 
في التحول الذكي للخدمات ونالت من خاللها 
68 جائزة من أبرزها الجهة الحكومية المتميزة 
في التحول الذكي ٢٠١6 وأفضل خدمة حكومية 
عبر الهاتف الذكي محلياً وإقليمياً وعالمياً لمدة 

6 سنوات متتالية.
عن  للحضور  نبذة  الرزوقي  العميد  وقدم 
مراحل تطور خدمات شرطة دبي خالل فترة 
الحكومة الرقمية، وذلك من العام ٢٠١8 وحتى 
العام ٢٠٢١، وذلك من خالل مشروع بلوك شين 
ومشروع عيون والدورية الذكية ومشروع المساعد 
االفتراضي »آمنة« وحققت فيها الشرطة نسبة 
١٠٠% في سياسة التحول الالورقي ونالت فيها 
شرطة دبي ٣٢ جائزة من أهمها راية حمدان 
بن محمد للحكومة الذكية عن مبادرة »مركز 

الشرطة الذكي”.
واطلع معالي الفريق عبداهلل خليفة المري 
العامة  لإلدارة  االستراتيجية  المؤشرات  على 
للذكاء االصطناعي ومنها نسبة المعامالت الرقمية 
المنجزة من إجمالي المعامالت والتي بلغت 
99.8% ونسبة ٠.٢% للمعامالت المنجزة الحضورية 
لمراكز تقديم الخدمة ونسبة استمرارية الخطوط 
الشبكية لشرطة دبي، والتي بلغت ١٠٠% وغيرها 

من المؤشرات األخرى.
كما اطلع معاليه على نتائج لعبة »إكسبو« 
التي أطلقتها اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي على 

منصتي »آبل ستور« و«جوجل بالي« والتي طورتها 
كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا االفتراضية 
في اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي للتعريف 
بمعرض »إكسبو« تماشياً مع انطالق »إكسبو 
٢٠٢٠ دبي« بهدف التعريف بالحدث العالمي 
والترويج له والتوعية بفعالياته وأحداثه وأجنحته 
وتوفرت اللعبة بـ6 لغات وهي العربية واإلنجليزية 

والفرنسية والروسية واإلسبانية والصينية. 
وتم استعراض عدد مشاهدات اللعبة في منصات 
تطبيقات التواصل االجتماعي، والتي بلغت ٥9 
مليوناً و٤96 ألفاً و٥6٣ مشاهدة منها ١٢.٥٥6.687 
مشاهدة في جوجل و٥٣٤.٥86 مشاهدة في 
الفيسبوك وعلى اليوتيوب ٢.٥76.6٢٠ مشاهدة وفي 
 تويتر ١.٤٥8.٥6٣ وعلى االنستغرام ١٢.٥٥6.687. 
واطلع معالي الفريق عبداهلل خليفة المري على 
بعض من التجارب التقنية في اإلدارة العامة 
للذكاء االصطناعي ومن ضمنها نظام اختيار مواقع 
مراكز الشرطة الذكية باستخدام الذكاء االصطناعي 
وتجربة التخطيط اآللي لخدمة اإلبالغ عن حادث 
وأتمتة اإلجراءات باستخدام الروبوتات البرمجية 
»RPA« وتجربة سلوكيات السائق وتفعيل التعرف 
إلى الوجوه في خدمات شرطة دبي وتجربة 
.»NFT« النظارة الذكية وتقنية األصول الرقمية

وفي الختام كرم معالي الفريق عبداهلل خليفة 
المري السيد خلفان جمعة بالهول المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمستقبل لتعاونهم مع القيادة 

العامة لشرطة دبي. وام

لألعمــال  ديهــاد  مؤسســة  وقعــت 
ــادرة  ــن خــالل مب اإلنســانية المســتدامة م
“Forevercare” أمــس اتفاقيــة تعــاون مــع 
»إكســيوس إنترناشــونال« بهــدف دعــم 
الشــراكة المؤسســية بين الطرفين وتعزيــز 
العمــل الخيري واإلنســاني وتفعيــل الجهود 
المشتركة لمساعدة المحتاجين حول العالم 
مــن خــالل تزويدهــم باألدويــة الالزمــة مــا 
يسهم في تحقيق فرص الشفاء العاجل لهم.

ونصــت االتفاقيــة التــي تأتــي اســتمرارًا 
لنهج العمل الخيري لدولة اإلمارات وتهدف 
لتوفير األدوية والعالج للمرضى المحتاجين 
مــن خــالل الحلــول المســتدامة التي تضمن 
استمرارية العمل الخيري في المجال الطبي 
علــى التعاون مع »اكســيوس إنترناشــونال« 
بهــدف تبادل الخبرات في المجال اإلنســاني 
بيــن الطرفيــن، ونشــر التوعيــة عــن أهميــة 
توفيــر هــذه األدويــة للــدول المحتاجــة 
ولتوفير األدوية والمستلزمات الطبية وكافة 
المســاعدات اإلنســانية مــن خالل شــراكاتها 

العديــدة مــع المتخصصين فــي المجال.
وقال ســعادة الســفير الدكتور عبدالسالم 
ــال  ــاد لألعم ــة ديه ــس مؤسس ــي رئي المدن

اإلنســانية المســتدامة وســفير برلمان البحر 
األبيــض المتوســط في دول مجلــس التعاون 
الخليجي.. إن هذه االتفاقية تأتي ســعياً من 
مؤسسة ديهاد لألعمال اإلنسانية المستدامة 
لتعزيــز الروابــط المؤسســية واألخويــة فــي 
مختلــف المجــاالت الصحية واإلنســانية من 
خــالل مبــادرة “Forevercare” والتــي توفــر 
ســنوياً أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات 
انســانية أخرى للدول المحتاجة حول العالم 
بغرض تحســين وصــول العالجــات واألدوية 
المبتكــرة إلــى المرضــى محــدودي الدخــل 
خاصــة الذيــن ال يمكنهــم تحمــل تكاليــف 

عــالج أمراضهــم عالمياً.
وأضــاف: »ســتعمل هــذه اإلتفاقيــة على 
تحديــد التحديات التي تواجــه قطاع األدوية 
والصيدلــة بشــكل عــام والعمــل علــى إيجاد 
حلــول مناســبة وآليــات عمــل متطــورة تبعًا 
للمعاييــر العالميــة مــا يعــد مثــااًل للشــراكة 
بين القطاعات المختلفة وااللتزام المشــترك 
تجــاه المرضــى ويوفــر وصــواًل أوســع إلــى 
األدويــة المبتكــرة وأمــاًل بحيــاة أفضل لعدد 

مــن المتضررين«.
مــن جانبه أعرب أنس نوفل الســفاريني، 

ــرق  ــة الش ــذي األول لمنطق ــر التنفي المدي
ــا فــي »إكســيوس  األوســط وشــمال إفريقي
إنترناشــونال« عــن ســعادته بهــذا التعــاون 
الثميــن الذي ســيعمل علــى توفيــر الوصول 
الضــروري لألدويــة لكافــة الــدول المتضررة 
مــا يعكس التزام الشــركة بتوفيــر احتياجات 
كافــة المرضــى حــول العالــم بأقــرب وقــت 
وأفضــل جــودة، وذلك إيمانــاً بأهمية تضافر 
الجهــود لبناء شــراكات متميــزة تعود بالنفع 

ــى الجميع. عل
ــي  ــادرة “Forevercare” الت ــل مب وتعم
تــم إطالقهــا خــالل الــدورة الثامنــة عشــرة 
مــن معــرض ومؤتمــر دبــي الدولــي لإلغاثة 
والتطويــر »ديهــاد« وبالتعــاون مــع معــرض 
ومؤتمــر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا 
»دوفات« والشراكة مع مبادرة »ووترفولز« 
العالميــة على جمــع األدوية والمســتلزمات 
الطبيــة والصيدالنيــة من خالل الشــراكة مع 
شركات ومصنعي األدوية في الدولة والتبرع 
بهــا للــدول المحتاجــة والناميــة مــا يخلــق 
بصمــة جليــة لدولة اإلمــارات فــي الميادين 
اإلنســانية وتعزيــز أوجــه التكافــل والتالحم 

المجتمعــي الدولي. وام

عبداهلل المري يطلع على تطور الخدمات الرقمية 
للقيادة العامة لشرطة دبي

تعاون بين »ديهاد لألعمال اإلنسانية« و»إكسيوس 
إنترناشونال« لدعم العمل الخيري والطبي حول العالم

عبداهلل المري خالل اطالعه على تطور الخدمات الرقمية  

خالل توقيع االتفاقية

شــهد معالي الشــيخ الدكتور ســعيد بن 
طحنــون آل نهيــان، فعالية اليــوم العالمي 
الثامــن لليوغــا ٢٠٢٢، التــي أقيمــت فــي 
ــن أمــس  ــة العي ــي بمدين ــة الجاهل حديق
بالتعــاون مع ســفارة جمهورية الهند لدى 
الدولــة، بمشــاركة واســعة مــن مختلــف 

الجنســيات والثقافات.
وقال معالي الشــيخ الدكتور ســعيد بن 
طحنــون آل نهيــان:  يســعدني المشــاركة 
معكــم فــي اليوم العالمــي لليوغا، واتقدم 
ــى  ــة عل ــة الهندي ــل الشــكر للقنصلي بجزي
ــوم  ــويًا بالي ــي س ــة لنحتف ــم الفعالي تنظي
العالمــي الثامــن لليوغــا في اإلمــارات بلد 

ــش والتعاون«. التعاي
ســعادته  عــن  معاليــه  وأعــرب 

ــرة  ــة الكبي بالمشــاركة فــي هــذه الفعالي
مــن  واســعة  مشــاركة  تشــهد  التــي 
ــة العيــن، بمختلــف فئاتهــم  ســكان مدين
ــروف أن  ــن المع ــث م ــياتهم، حي وجنس
اليوغــا تعــد مــن الرياضــات التــي ترتبــط 
لإلنســان. الداخلــي  واألمــان   بالســالم 

وتضمنــت الفعاليــه أداء اليوغــا العــام 
ــن دول  ــرد م ــي ١٥٠٠ ف ــاركة حوال بمش
وجنســيات مختلفــة مــن الهنــد والمملكــة 
المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ولبنــان  ومصــر  وبنغالديــش  والفلبيــن 
وسريالنكا وباكستان ونيبال ودول أخرى، 
ــون  ــا يمثل ــن يوغ ــبعة مدربي ــارك س وش
ــة. مجموعــات يوغــا مختلفــة فــي الدول

وتضمنــت كل جلســة يوغا طفــاًل خبيرًا 

فــي اليوغــا أظهــر مرونــة العمــر لمتابعــة 
ــن  ــن األداء تماري ــا وتضم ــة اليوغ ممارس
التنفــس، وتحيــة الشــمس، والتأمل، ويوغا 
اإلنصهار - رقصة يؤديها األطفال، وعرضت 
جوانــب أخــرى لليوغا، وتماريــن مختلفة.

ــي،  ــال جوش ــل كم ــور ني ــال الدكت وق
ــزي  ــق المرك ــترك للفري ــكرتير المش الس
لمنتــدى الشــعب الهنــدي “IPF” فــي 
اإلمــارات إن اليوغــا هــي مــن الكنــوز 
التراثيــة الهنديــة المعرفيــة فهــي تجســد 
ــر  ــد والفك ــل والجس ــن العق ــدة بي الوح
والعمــل وضبــط النفــس واالنجــاز واليوغا 
تجســد التناغــم بيــن االنســان والطبيعــة. 
أصبحــت اليوغا أقوى أداة لتوحيد األفراد 

ــال حــدود«. وام ب

سعيد بن طحنون يشهد احتفالية العين باليوم العالمي لليوغا

 سعيد بن طحنون خالل حضوره االحتفال 

اطلــع مكتــب شــؤون الحجــاج لدولــة 
اإلمــارات خــالل جولــة تفقديــة علــى 
ــة  ــاج الدول ــة لحج ــات المخصص المخيم
فــي المشــاعر المقدســة بمنــى والمرافق 
الخدميــة ووقــف علــى آخــر التجهيــزات 
الســتقبال ضيــوف الرحمــن مــن حجــاج 

اإلمــارات.
وأكــد ســعادة محمــد ســعيد النيــادي، 
للشــؤون  العامــة  الهيئــة  عــام  مديــر 
رئيــس  نائــب  واألوقــاف،  اإلســالمية 
ــارات  ــة اإلم ــب شــؤون حجــاج دول مكت
- خــالل الجولــة التــي رافقه فيها ســعادة 
الدكتــور عمــر حبتــور الدرعــي، المديــر 
ــاعد  ــالمية، مس ــؤون اإلس ــذي للش التنفي
ــاج  ــؤون الحج ــب ش ــس مكت ــب رئي نائ
للتثقيــف والتوعيــة والمســؤولين فــي 
المكتــب - حــرص المكتــب علــى توفيــر 

احتياجــات  وتلبيــة  الكاملــة  الرعايــة 
حجــاج الدولــة فــي جميــع مراحــل أداء 
ــا  ــة بم ــي المقدس ــي األراض ــة ف الفريض
يضمــن راحتهــم وســعادتهم انطالقــًا مــن 
توجيهــات القيــادة الرشــيدة، والتي تضع 
المواطــن فــي مقدمــة أولوياتها وتســعى 
إلــى تســخير كافــة اإلمكانــات فــي ســبيل 

ــة الحجــاج. ــاء بخدم االرتق
وأشــار النيــادي إلــى مســتوى التجهيــز 
والمرافــق  المخيمــات  فــي  المتقــدم 
ــة  ــة حجــاج الدول بشــكل يســتوعب كاف
الراحــة  ســبل  توفيــر  مراعــاة  مــع 
إلســعادهم وتأديــة المناســك وتوفيــر 
ــالمة  ــر الس ــن معايي ــبة تضم ــة مناس بيئ
المخيمــات  فــي  وجودهــم  خــالل 
الوقائيــة  االجــراءات  وتطبيــق  بمنــى 
 واالحترازيــة بمــا يضمــن صحــة الحجاج.

وقــال النيــادي إن المكتــب عمــل خــالل 
هــذا الموســم على تغيير موقــع مخيمات 
حجــاج الدولــة فــي منــى لتكــون قريبــة 
مــن مختلــف المشــاعر لتســهيل المبيــت 
والحركــة للحجاج، باإلضافة إلى تعزيزها 
بكافة التجهيزات لتواكب أحدث األجهزة 
والمعــدات لخدمــة الحجــاج إلــى جانــب 
توفيــر مصليــات للرجــال والنســاء ووضع 
ســواتر عن أشــعة الشــمس فــي الممرات 

ــة للمخيم. الداخلي
المحــوري  بالــدور  النيــادي  وأشــاد 
فــي  المكتــب  للكــوادر وفــرق عمــل 
ــات  ــي المخيم ــة ف ــتعداد والجهوزي االس
خــالل الجولة، وأثنى على جهود المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة فــي توفيــر 
التســهيالت واالهتمــام بضيــوف الرحمــن 

فــي مختلــف المجــاالت. وام

عيد  مهرجان  فعاليات  أمس  انطلقت 
األضحى العمالي الذي تنظمه هيئة تطوير 
معايير العمل بالشارقة في الحديقة العمالية 
ويستمر حتى  الصناعية  الصجعة  بمنطقة 

١٥ يوليو الجاري.
الذي   - المهرجان  افتتاح  حفل  حضر 
يقام تحت عنوان “ العيد مع العمال “ - 
مسؤولو هيئة تطوير معايير العمل وممثلو 
الهيئات الحكومية في الشارقة المشاركة 

الشارقة. في  الهندية  الجمعية  وأعضاء 
ويتضمن المهرجان - الذي شهد إقبااًل 
كبيرًا من العمال - برامج ثقافية وفحوصات 

طبية مجانية وبرامج توعوية وفنية وترفيهية 
وبازار العيد، الذي يشمل طعام الشوارع 
وهدايا العيد على أكثر من ٥.٠٠٠ عامل.

وقال سعادة سالم يوسف القصير رئيس 
 “ بالشارقة،  العمل  معايير  تطوير  هيئة 
التي  الكبيرة  باالستجابة  فخورون  نحن 
شهدها افتتاح المهرجان والذي يقام ألول 
االجتماعية  الروابط  تقوية  بهدف  مرة 
والثقافية بين العمال المقيمين في الشارقة 
من مختلف الجنسيات من خالل جمعهم 
سويًا في مكان واحد يتبادلون فيه عاداتهم 

بالعيد”. المتعلقة  وتلك  وتقاليدهم 

إقامة  في  ماضية  الهيئة  أن  وأكد 
بالتنسيق  العمالية  واألنشطة  الفعاليات 
وكذلك  المعنية  الحكومية  الجهات  مع 
مع القطاع الخاص، وبالتحديد المؤسسات 
العالقات  تقوية  بهدف  للعمالة  المشغلة 

بالشارقة. العمل  بيئة  في 
ويقام المهرجان بالتعاون مع المؤسسات 
بالشارقة،  الهندية  والجمعية  الحكومية 
توعوية  محاضرات  تنظيم  أيضا  وسيشهد 
قانونية  واستشارات  تحفيزية  وجلسات 
واالجتماعية  المعنوية  الروح  لتعزيز 

وام للعمال. 

مكتب شؤون الحجاج يزور المشاعر المقدسة للوقوف 
على االستعدادات المقدمة لحجاج الدولة

تحت عنوان »العيد مع العمال«
افتتاح مهرجان عيد األضحى العمالي بالشارقة

محمد النيادي خالل الجولة التفقدية

خالل االفتتاح

غانم  غيث  الدكتور  اللواء  سعادة  شهد 
السويدي مساعد القائد العام لشؤون األكاديمية 
الميدان  تجربة  انطالق  بالوكالة  والتدريب 
االفتراضي لعمليات الشرطة األول من نوعه 

على مستوى المنطقة.
حضر االنطالق العميد الدكتور محمد بطي 
الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي 
والعقيد سلطان علي خميس الشامسي مدير 
إدارة التدريب التخصصي ونائبه المقدم الدكتور 
عمر الظريف والنقيب عبداهلل حمد الشامسي 

رئيس قسم عمليات الشرطة.
وأكد سعادة اللواء السويدي حرص األكاديمية 
على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبداهلل 
خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس 
مجلس إدارة األكاديمية ومتابعة سعادة اللواء 
الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد 
العام لشؤون األكاديمية والتدريب لالرتقاء 

بمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق األهداف 
االستراتيجية لشرطة دبي في مجال االبتكار في 
القدرات المؤسسية وتطوير رأس المال البشري 
بأحدث األساليب والتقنيات لتخريج كوادر من 
الضباط المرشحين على درجة عالية من الكفاءة 
والجاهزية واالستعداد لصنع المستقبل الذي 
تطمح إليه القيادة الرشيدة من خالل توظيف 
أحدث التقنيات ونظم الذكاء االصطناعي في 
تحسين جودة التدريب واالنتقال من التدريب 
التقليدي إلى التدريب الذكي ضمن بيئة افتراضية 
تحاكي الواقع العملي وُتمكن المدرب والمتدرب 
من التفاعل بعيداً عن المعوقات التي تواجه 

األساليب العادية.
من جانبه أوضح العقيد سلطان علي خميس 
الشامسي أن مبادرة الميدان االفتراضي لعمليات 
الشرطة تهدف إلى تدريب رجال الشرطة والفرق 
التخصصية على عمليات الشرطة بطريقة افتراضية 

ذكية ألكثر من ٣6٥ سيناريو يحاكي الواقع العملي 
من خالل تقنية “VR” والذكاء االصطناعي.

الظريف  الدكتور عمر  المقدم  وأكد 
أهمية هذه المبادرة في استشراف طرق 
وتوظيف  ُمبتكرة  بأساليب  التدريب 
تقنيات التدريب االفتراضي لرفع كفاءة 
منتسبي القوة وتمكينهم من المساهمة 
واالستقرار  األمن  تحقيق  في  الفاعلة 

المجتمع. في 
الشامسي  اهلل  عبد  النقيب  أكد  كما 
أن استخدام تقنيات التدريب االفتراضي 
ونظم الذكاء االصطناعي توفر بيئة آمنة 
لتدريب الكوادر الشرطية واألمنية إلى 
جانب تعلم مهارات حديثة إضافة لتعزيز 
البنية التدريبية لما تتميز به من حيث 
المرونة ودقة التدريب وإجراء االختبارات 
وسهولة التقييم والتغذية الراجعة. وام

أكاديمية شرطة دبي تطلق تجربة »الميدان االفتراضي للعمليات« األول من نوعه في المنطقة

خالل اطالق التجربة
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علــى ضــوء انعقــاد الــدورة الخمســين 
ــم  ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق لمجل
جســور  منظمــة  أقامــت  المتحــدة، 
انترناشــيونال لإلعــالم والتنميــة فــي الثاني 
والعشــرين مــن يونيــو الماضــي، ندوتهــا 
الدوليــة الثالثــة فــي جامعــة جنيــف، التي 
تعــد إحــدى أبــرز المؤسســات التعليميــة 
ــز  ــي وتعزي ــر الوع ــيًا لنش ــزا رئيس ومرك
الثقافــة المجتمعيــة فــي سويســرا، تحــت 
عنــوان »أهمية الحوار بين األديان لضمان 
السالم واألمن العالميين«، وذلك بالشراكة 
مــع »تنســيقية المنظمــات اإلســالمية فــي 

.« KIOS  « سويســرا
وتأتــي النــدوة ضمــن اســتمرار أنشــطة 
ــيونال  ــة جســور انترناش ــات منظم وفعالي
التــي تســتهدف مــن خاللهــا نشــر ثقافــة 
الحوار والتســامح بالمجتمعات اإلنســانية، 
والتزامــا منهــا بتعميق الحــوار بين األديان 
ــز األمــن والســالم العالمــي،  ســبياًل لتعزي
وهــو النهــج الــذي دأبــت عليهــا المنظمــة 
ــذ تأسيســها، وحرصــت علــى تكريــس  من
اســهاماتها الدوليــة التــي تنبــع مــن القيــم 
والمبــادئ والــرؤى التــي التزمــت بهــا 
المنظمــة وترجمتهــا فــي كافــة أنشــطتها 

ومبادراتهــا وإســهاماتها الدوليــة.
وشــهدت النــدوة مشــاركة العديــد مــن 
الخبــراء الدولييــن والمختصيــن فــي قضايا 
التســامح والســالم والحــوار بيــن األديــان، 
ورؤســاء وممثلــي أبــرز المراكــز األوروبية 
المعنيــة بنشــر وتعزيــز ثقافــة الحــوار 

والتكامــل المجتمــع واإلنســاني.
وتأتــي الندوة تأكيدا على قيم الشــراكة 
والتكاملية التي تنطلق منها منظمة جسور 
الدولية، بشراكتها مع »تنسيقية المنظمات 
اإلســالمية في سويسرا«، والتي تعد إحدى 
أبرز المنظمات الدولية العاملة في تســيير 
قيــم ومبادئ الحــوار بين األديــان، واألبرز 
فــي خدمــة القضايــا الفكريــة واإلنســانية 
المعنيــة بتحقيــق التكامــل المجتمعي بين 

األديان.  كافة 
ادار النــدوة الباحث بومدين بن يحيى، 
حيــث أكــد علــى أهميــة الندوة فــي خلق 
وتعزيــز األجــواء اإليجابية المعيــة بالحوار 
بيــن األديــان، وتعميــق الحــراك الفكــري 
والثقافــي للمجتمعات اإلنســانية، والتأكيد 
ــج  ــذا النه ــاع ه ــي اتب ــتمرار ف ــى االس عل
لــدى كافــات قطاعــات وفئــات المجتمــع 
األوروبــي الــذي يتصــف بالتنــوع والتعدد.

ودعــا بــن يحيى الجميع إلى االســتمرار 
فــي اتباع نهج متســامح مع ممثلي األديان 

المنهــاج  ومنتســبي 
ــة  ــدارس الفكري والم
كافــة،  والدينيــة 
مؤكــدا علــى أهميــة 
النــدوة التــي عقــدت 
بشــراكة مــع منظمــة 
جســور انترناشــيونال 
ــذ  ــهمت من ــي أس الت
تأسيســها فــي طــرح 
الفكريــة  القضايــا 
وتكريس  واإلنسانية، 

ــؤر  ــة خلــق ب االهتمــام العالمــي بهــا بغي
ومجتمعــات إنســانية وحضاريــة متكاملــة 
ــات  ــاء واســتدامة العالق ــى إحي تعمــل عل
اإلنســانية ضمــن إطار تنســيقي يســتهدف 
العمــل علــى اســتدامة األمــن والســالم 
العالمــي الــذي تســتهدفه األمــم المتحــدة 
ــة  ــق التنمي ــة بتحقي ــا المعني ــي خطته ف

المســتدامة ٢٠٣٠.
مــن جانبــه، أكــد عبدالجليــل ظاهــري، 
مــن تنســيقية المنظمــات اإلســالمية فــي 
سويسرا، على الجهد المكرس للحفاظ على 
الحــوار المســموع بيــن األديــان مــن خالل 

تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات المماثلــة.
وقــال إنــه بالرغم مــن الصعوبــات التي 
تواجههــا النوايــا الحســنة واألكاديمييــن 
والفاعليــن االجتماعييــن والدينييــن علــى 

حد ســواء في مســالة الحوار، إال أن صوت 
الســالم واألمن ســينتصر في نهاية المطاف 
على التســييس المنحرف والتطرف الضار.

وفــي كلمته، أكد رئيس منظمة جســور 
انترناشــيونال لإلعــالم والتنميــة، اإلعالمــي 
محمــد الحمادي، على أهميــة الدور الذي 
تقــوم بــه المنظمــة على الصعيــد اإلقليمي 
والدولــي، الســيما الــدور الذي تنشــط فيه 
المنظمة من مركزها الرئيسي في جنيف، 
ــا  ــى تفعيله ــل عل ــي تعم ــادرات الت والمب
فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة، والتي 
تنطلــق فيه من اســمها المعبــر عن دورها 
وجهودهــا المجتمعيــة والمؤسســاتية فــي 
بنــاء الجســور وتقويــة العالقة مــع اآلخر.

أهميــة  علــى  »الحمــادي«  وأكــد 
المناقشــات والحوارات التي تعمل منظمة 
جسور انترناشــيونال لإلعالم والتنمية على 
إطالقها بشــكل مســتمر، والتــي تأتي ندوة 
»أهمية الحوار بين األديان لضمان الســالم 
ــن هــذه  ــن« كواحــدة م ــن العالميي واألم
والفعاليــة  األنشــطة 
ــة في إحداث  المحوري
التغييــر اإليجابــي لدى 
المجتمعات اإلنسانية، 
وجــه  علــى  مشــيدا 
التحديــد بالــدور الذي 
ــات  ــه المنظم ــوم ب تق
الحكوميــة  غيــر 
االهليــة  والمراكــز 
فــي  والمجتمعيــة 
التقــارب المجتمعــي 
ــات  ــبل وآلي ــز س ــي تعزي ــاني، وف واإلنس

ــر. ــول االخ ــان وقب ــن األدي ــوار بي الح
جســور  منظمــة  رئيــس  وأشــار 
ــى أن  ــة إل ــالم والتنمي ــيونال لإلع انترناش
قضايــا اإلرهــاب والتطــرف ذات البعــد 
الدينــي والعقائــدي هــي واحــدة مــن أبرز 
وأهــم وأعقــد المشــكالت التــي يواجههــا 
العالــم، وتمثل تحديدًا رئيســيًا في تحقيق 
التنميــة اإلنســانية بالعالــم، كما تقف وراء 
العديــد من الصراعــات والنزاعات المحلية 
والدوليــة، مؤكــدا علــى أهميــة االســتفادة 
من الفرص التي توفرها كل تلك التحديات 
والمخاطــر علــى العالــم، علــى النحو الذي 
يمكــن مــن خاللهــا االنطــالق فــي مناهــج 
فكريــة وحواريــة تســهم فــي تعزيــز األمن 
والســالم الدولي، وتقضي على العديد من 

بــؤر التوتــر والصــراع فــي العالــم، مشــيرًا 
ــن  ــر جــزءا م ــدوة تعتب ــى أن هــذه الن إل
العمــل المطلــوب إنجــازه لتحقيــق هــذه 
الغايات واألهداف اإلنسانية السامية، داعيًا 
الجميــع الــى تحمــل مســئولياته فــي هــذا 
المجــال، وضــرورة البــدء فــي العمل الذي 
يكمــل بعضــه بعضــًا ويعــزز بــدوره مــن 

جهــود اآلخريــن وعملهــم.
وختــم »الحمــادي« كلمته بالتطرق إلى 
الــدور الفاعــل والرئيســي الذي يســهم فيه 
ــامية  ــداف الس ــق األه ــي تحقي ــالم ف اإلع
للحــوار بيــن األديــان، ودوره فــي محاربــة 
األفــكار الشــاذة والمتطرفــة، وتعزيــز قيم 
الحــوار والســالم والتســامح وقبــول اآلخر، 
وهــو الــدور الــذي تقــع مســئوليته علــى 
اإلعــالم واإلعالمييــن كونهــم قــادة للــرأي 
والفكــر، والفاعليــن الرئيســيين في صناعة 
الــرأي العــام العالمــي وتحييــد التوجهــات 

ــة والمجتمعية. الفكري
بعدهــا بــدأت أولــى جلســات النــدوة 

باستعراض أوراق العمل 
الخاصــة بمجموعة من 
الخبــراء والمختصيــن 
فــي  المشــاركين 
أعمــال النــدوة، حيــث 
المشــاركون  تطــرق 
إلــى مناقشــة قضايــا 
الحــوار بين األديان من 
زوايا متعــددة ومحاور 
ووسائل مختلفة تهدف 
فرصــة  خلــق  إلــى 

حقيقيــة لحــوار إنســاني ومجتمعــي بيــن 
األديــان المختلفــة، وكيــف أن تلــك الزوايا 
عنــد تحررهــا مــن السياســات والتوجهات 
الفكرية واأليديولوجية، وإدارتها بالمنطق 
يمكنها أن تسهم في تحقيق حوار حقيقي 

فاعــل وناجــع بيــن األديــان.
وفــي كلمته أكد مدير مركز األخالقيات 
الدينية بجامعة جنيف، فرانسوا ديرمونج ، 
علــى ضرورة العمل علــى تأطير الحوار ما 
بيــن الديانــات بجملــة من اآلليــات واألطر 
العمليــة التــي من شــأنها أن تعطي للحوار 
بعــدا عمليــا وأخالقيــا، وربطهــا بمنهجيــة 
لجنــة الخبــراء التــي تــم تأسيســها مــا بيــن 
الفاتيــكان واألزهر الشــريف والتي نجحت 
فــي توفيــر دليــل منهجــي وعملــي للحوار 
بين األديان، مســلطا الضوء على ما اعتبره 

الدعائــم الرئيســية إلطالق حوار ناجح بين 
األديان، وهي الغيرية، والتناســق، وحسن 

النيــة، واحترام أراء األخرى.
ومــن جانبــه، قــال رئيــس مؤسســة 
اإلســالم بفرنســا، غالــب بــن الشــيخ، إنــه 
من الضــروري وضع إطار منهجي وقانوني 
للحــوار بيــن جميــع الطوائــف واألديــان، 
وأن يشــترك الجميــع فــي وضــع وتنظيــم 
ــات  ــج واآللي ــن المناه ــة م ــر جمل وتأطي
ــاني،  ــع واإلنس ــوار المجتم ــة بالح المعني
والتــي تعمــل بشــكل فاعــل علــى إرســاء 
تصــور لعملية الحــوار الديني، وفق عملية 
شاملة وتنسيقية تضمن تأطير كل العوامل 
المعنيــة بإنجــاح هذا الحوار، وتنشــط في 
مرافقتــه بمــا يوفر لــه الحمايــة والتحصين 
ــى  ــل عل ــد تعم ــي ق ــالالت الت ــن االخت م

تهديــده إفســاده.
واعتبــر الخبيــر الدولــي ووزيــر التعليم 
الســابق فــي تونــس، الدكتــور حاتــم بــن 
ســالم، أن مــا يواجهــه العالــم اليــوم مــن 
تحديــات ومخاطــر 
تهدد الحياة والتنمية 
ــي  ــم، والت ــي العال ف
اعتبارهــا  يمكــن 
مرحلــة حرجــة تمــر 
فــي  البشــرية  بهــا 
وقتهــا الحالــي قــد 
تســهم فــي تعزيــز 
البشــرية  المعانــاة 
الكوكــب،  لســكان 
حيــث طريــق الدمار 
الذاتي، أو الســعي بشــكل جــدي وحقيقي 

ــر. ــالم المزده ــق الس لتحقي
 وأوضــح أن هنــاك مســئولية أخالقيــة 
علــى قــادة الــرأي والفكــر بالعالــم، تتمثل 
فــي نشــر ثقافــة الســالم والتســامح وقبول 
اآلخــر، والتعقــل وإدراك مــدى حساســية 
الوضــع الحالــي لتعزيز التســامح فــي عالم 
يزخــر بأديــان مختلفــة، ولكنــه يتطلع إلى 
اختــزال الحضــارة اإلنســانية فــي حضــارة 

واحدة.
وفي كلمته، أكد رئيس منظمة المؤتمر 
األوروبي للحاخامات، الحاخام موشي لفين، 
على أساسيات إفشاء الحوار الديني، خاصة 
فيمــا يتعلــق بالحــوار اإلســالمي اليهــودي، 
مشــددا علــى أن قيــام إســرائيل تمثــل 
عائقــا لقيــام هــذا الحــوار، ومؤكــدا علــى 

ضرورة عمل المؤسســات الدينية وتحملها 
لمســئولياتها بعيدا عن ازدواجية الخطاب.

وقــال »ليفيــن« إن األفــكار الهشــة 
والمشــوهة ال يمكنها الصمود واالستمرار، 
وهــي التــي تمتنــع عــن الحــوار والتواصل 
مع اآلخر لضعفها وهشاشتها وعدم قدرتها 
على الصمود أمام مقتضيات الحوار وتبادل 
ــف  ــع مختل ــات م ــكار واآلراء والثقاف األف

المكونــات المجتمعية واإلنســانية.
وانتقــد القــس كريســتيان ديلــورم مــن 
أبرشــية ليــون الكاثوليكيــة، األفــراد الذين 
يخوضــون الحــروب ويشــعلون النزاعــات 
باســم الديــن، مؤكدا علــى أن الدين يجب 
أن يكــون مصــدرا للســالم وليــس العكس.

وشــدد »ديلــورم« علــى أهمية نشــوب 
ثــورة فــي القلــوب واألرواح إلطالق حوار 
ســلمى بيــن األديــان، بمــا يعزز مــن تبادل 
الثقافــات المجتمعية ويكرس المشــتركات 
اإلنســانية بين مكونات المجتمع اإلنســاني 

بالعالــم كافة.
وأكــد »ديلــورم« علــى أهميــة العمــل 
علــى وضــع األســس الســليمة والصحيحــة 
لبدأ حوارات إنســانية ومجتمعية مشــتركة 
تعمــل علــى تقريــب وتجســير العالقــات 
بيــن مختلــف األديــان والمعتقــدات، وأن 
يكــون هذا الحــوار نابعًا مــن إيمان مطلق 
بأهميته في نشــر ثقافة الســالم وتعزيزها 

بالعالم، وأن يستمد 
ــه  هــذا الحــوار قوت
مــن  ومحوريتــه 
راســخ  إيمــان 
الشــراكة  بقيــم 
داعيــًا  والتعــاون، 
إلــى تأســيس خليــة 
ــى  ــل عل ــة تعم أزم
والتفاعــل  البحــث 
اإلشــكاليات  مــع 
أن  يمكــن  التــي 
كتحديــات  تطــرح 

أو معوقــات تعتــرض طريــق الحــوار بيــن 
ــان الــذي يتــم العمــل عليــه بشــكل  األدي
حقيقــي بيــن األفــراد والمفكريــن والقادة 

المجتمعيــن.
 وفــي كلمتهــا، أكــدت الباحثــة في علم 
االجتماع بجامعة باريس، لورنس لكويني، 
علــى ضــرورة تفعيــل دور المــرأة كونهــا 
العنصــر األهــم األبــرز فــي تعزيــز فاعليــة 
»الحــوار منهج إنســاني ســائد بالمجتمع«، 
ــة أو المجتمــع  ــد العائل ــى صعي ســواء عل
إلنجــاح وتســيير الحــوار ما بيــن الديانات، 
مشــددة علــى أن قضايــا المــرأة مهمــا كان 
انتماؤهــا الدينــي أو الفكــري فإنهــا تلعــب 

دورًا فاعــاًل فــي الحــوار الديني.
  ونوه عميد مسجد الغزالي بمرسيليا، 
الحــاج أبوبكــر بــن ديوب، خــالل الندوة، 

بضــرورة العمــل علــى اســتغالل آليــة 
الحــوار الدينــي بيــن الديانــات للتصــدي 
ــن  ــة بي ــه، خاص ــة من ــاب والتوعي لإلره
الشــباب، وأال يكــون الحــوار مقتصــرا 
فقــط علــى كبــار الســن، وأن توضــح 
الخطط والبرامج واالستراتيجيات الكفيلة 
بتحصيــن المجتمعــات اإلنســانية الســيما 
فئــة الشــباب مــن الولــوج فــي التيــارات 
اإلرهابيــة والمتشــددة، ومنعهــم مــن 
تهديــد األمــن والســالم العالمــي انطالقــًا 
مــن األفــكار واآلراء الشــاذة والمتشــدد.

وفــي كلمتــه، أكــد مديــر جمعيــة 
اليهــودي، الدكتــور  الحــوار اإلســالمي 
أيويمــام الســرغاتي، علــى ضــرورة إزالــة 
ــية  ــباب سياس ــة ألس ــم نتيج ــر القائ التوت
والعمــل علــى التصدي لخطــاب الكراهية 
والحقــد بين الشــباب، خاصة فــي األحياء 
الشعبية التي ينتشر فيها الفقر والتهميش 
ــه الشــباب عرضــة للتطــرف،  ويكــون في
باإلضافــة إلى العمل من خالل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي لتعزيــز ثقافــة الحــوار 
والتكامــل والشــراكة المجتمعية بين كافة 
ممثلي الطوائف واألديان، وأن يســتهدف 
العمــل تحقيــق المصالــح اإلنســانية لــكل 
المجتمعــات بعيــدًا عــن أي غايــات أو 

أجنــدات سياســية أو فكريــة.
قال رئيس تنسيق المنظمات اإلسالمية 
في سويســرا والمشارك 
فــي فعاليــات الورشــة، 
الدكتــور فرهاد افشــار، 
عكــس  األديــان،  أن 
السياســة، لكونها أقرب 
ــوب  ــدان وقل ــى وج إل
األفــراد، وهــو األمــر 
يجــب وضعــه  الــذي 
فــي االعتبــار بين رجال 
ــاء حديــث  الديــن إلحي
يمثــل أســاس الســالم 
ويعتمــد  العالمــي، 
ــة  ــم العالق ــا لرســم وتنظي ــوار منهج الح

ــان. ــن االدي بي
وفــي ختام الندوة، حرص رئيس منظمة 
جسور انترناشيونال لإلعالم والتنمية، عضو 
االتحــاد الدولي للصحفيين في بروكســيل، 
محمــد الحمــادي، على توجيه الشــكر لكل 
المشــاركين والمتحدثيــن بالنــدوة، والذين 
أسهموا في تأطير قضايا الحوار بين األديان 
من الجوانب كافة، باإلضافة إلى تســليطهم 
الضوء على أهميتها في بناء وتعزيز السالم 
العالمي، وإبراز أهم الجهود المعنية بتنظيم 
وتطويــر الحوار المجتمعي واإلنســاني بين 

مكونات المجتمعات اإلنسانية كافة.
وأكــد »الحمــادي« علــى أن وجــود تفاهم 
وحوار حقيقي من شأنه أن يجعل عالمنا واحة 

من األمان والطمأنينة والرفاهية اإلنســانية.

لمناقشة »أهمية حوار األديان لتعزيز األمن والسالم العالمي«
جسور انترناشيونال تعقد ندوتها الدولية الثالثة في جامعة جنيف
¢ أنشطة وفعاليات منظمة جسور انترناشيونال تستهدف نشر ثقافة الحوار والتسامح بالمجتمعات اإلنسانية

¢ مشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمختصين في قضايا التسامح والسالم والحوار بين األديان بالندوة
¢ تأكيد قيم والتكاملية التي تنطلق منها المنظمة بشراكتها مع »تنسيقية المنظمات اإلسالمية في سويسرا«

جانب من المشاركين في الندوة

كريستيان ديلورم: أهمية 
حوار سلمى بما يعزز من تبادل 
الثقافات المجتمعية ويكرس 

المشتركات اإلنسانية

أبوبكر بن ديوب: ضرورة 
العمل على استغالل آلية 
الحوار الديني بين الديانات 

للتصدي لإلرهاب والتوعية منه

لورنس لكويني: تفعيل دور 
المرأة كونها العنصر األهم 
في فاعلية »الحوار منهج 
إنساني سائد بالمجتمع«

فرانسوا ديرمونج: ضرورة العمل على تأطير الحوار 
ما بين الديانات بجملة من اآلليات واألطر العملية

حاتم بن سالم: مسئولية أخالقية على قادة الرأي والفكر 
بالعالم تتمثل في نشر ثقافة السالم والتسامح وقبول اآلخر

بومدين بن يحيى يدعو التباع نهج متسامح مع ممثلي األديان ومنتسبي المنهاج والمدارس الفكرية كافة

محمد الحمادي: قضايا اإلرهاب والتطرف ذات البعد الديني والعقائدي واحدة من أبرز وأعقد المشكالت

عبدالجليل ظاهري: الجهد المكرس للحفاظ على الحوار المسموع بين األديان عبر العديد من الفعاليات

غالب بن الشيخ: ضرورة وضع وتنظيم وتأطير جملة من 
المناهج واآلليات المعنية بالحوار المجتمع واإلنساني

موشي لفين يؤكد على ضرورة عمل المؤسسات الدينية 
وتحملها لمسئولياتها بعيدا عن ازدواجية الخطاب

جنيف – الوطن:

محمد الحمادي خالل كلمته في الندوة



07العدد )٣78٣( االثنين ٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٢٥7٣٠( والصادر 
عن المنفذ ضده من بنك ابوظبي االول بقيمة )١٥١١76( درهم ومتبقي 
مبلغ )١٤8٢٤6( درهم )مائة وثمانية واربعون الف ومائتان وستة واربعون 

درهم الغير(
الثقة  التنفيذ: بنك أبوظبي األول عنوانه : محله المختار مكتب  طالب 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ 
المطلوب إعالنه : ١- سابليش تشاتيامثارول باالن باالن صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذأو  طالب  الى  درهمًا   )١٥١7٢6( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 6361 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١87
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٤9/٢٠١9 ، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٤9٠٣١ درهم( لصالح العامل، باالضافه 
إلى مبلغ وقدره )١٠٠١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٢687 درهم( 

رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: دورغا براساد مايكو براساد وآخرون

عنوانه : اإلمارات . إمارة دبي . بر دبي . منطقة سيح شعيب ٣. شارع 
اإلمارات. بناية درويش. الطابق ٤. شقة ٤٠٥. بالقرب من مدينة دبي 

لتجارة الجملة مكاني ٠7٠8٥٤9٢9٢ ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد
المطلوب إعالنه : ١- ايليجانت للصناعات )ش ذ م م( صفته: منفذ ضده

وهي  الخاصة  اموالكم  على  الحجز  تم  بانه  نعلنكم   : اإلعالن  موضوع 
عبارة عن ارض تجارية بمنطقة مجمع دبي لالستثمار الثاني -رقم االرض 
٣١9-٢١9-١9٣- ارض صناعية :سيح شعيب ٣-رقم االرض ٥8 وفاء للمبلغ 

المطالب به في الملف اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا
.S_DATE& بناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2019 / 4290 - تنفيذ عمالي

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 

٥٣٥٤7.9٣ درهم درهم والرسوم والمصاريف.
المدعى راميش هيرا ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - 

ديره - دبي- شارع االتحاد-مبنى بيزنس افينيو - شقة ٣١١
ويمثله سعيد محمد عبداهلل سالم الصايغ الغافري

الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م  للهندسة  ايميكو  المطلوب إعالنه ١- شركة 
)فرع( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ١٣-٠٣-٢٠٢٢ بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ

٤6.١97.97 درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى 
درهم  و٣٠٠  والمصاريف  الرسوم  من  المناسب  والزمتها  السداد،  تمام 

مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
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 / 507 - امر أداء

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 7٥١
موضوع المنازعة يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم باآلتي :

أوال : بقبول الدعوى شكال . ثانيا : الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 
مبلغ ١٥١.٢8٠ درهم ) فقط مائة وواحد وخمسون الف ومائتي وثمانون درهما ( 
باإلضافة إلى فائدة قانونية مقدارها ١٢% من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٠8/١8 ) تاريخ 

اختالس المال ( وحتى تاريخ السداد التام .
ثالثا : بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الصديق محمد عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره -  المتنازع عمر محمد 
دبي-مبنى بناية قرهود ستار - شقة الثاني مكتب ٢٠٢

ويمثله سلمى سعيد مصبح الكتبي
المطلوب إعالنه ١- زهير محمد الحسن ابراهيم وداعه اهلل صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يلتمس المدعي من عدالة المحكمة 
الموقرة الحكم باآلتي : أوال : بقبول الدعوى شكال . ثانيا : الحكم بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ ١٥١.٢8٠ درهم ) فقط مائة وواحد وخمسون الف ومائتي 
االستحقاق  تاريخ  من   %١٢ مقدارها  قانونية  فائدة  إلى  باإلضافة   ) درهما  وثمانون 

٢٠٢١/٠8/١8 ) تاريخ اختالس المال ( وحتى تاريخ السداد التام .
ثالثا : بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

بقاعة  الساعة ٠9:٠٠ صباحا  الموافق ٠6-٠7-٢٠٢٢  االربعاء  يوم  لها جلسة  وحددت 
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.

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم 461 / 2022 / 124 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ) 88٣١.٥7 
درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ 

رفع الدعوي وحتى السداد التام .
المتنازع شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(

السالم -مدينة دبي لالعالم  الثانية -برج  الصفوح   ? إمارة دبي  عنوانه 
)دبي ميديا سيتي( - بناية السالم تاور ?البناية بالكامل

ويمثله وجدان عبداهلل محمد أبوشهاب السويدي
المطلوب إعالنه ١- شيخة شهريار محمد سالمين البلوشي صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 
وأتعاب  والمصاريف  والرسوم  درهم(   88٣١.٥7  ( وقدره  بمبلغ  ضده 

المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠7-٠7-٢٠٢٢ الساعة ٠٠:٠9 
صباحا 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.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 680 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٠٣6 (والصادر 

عن بنك االمارات االسالمي بقيمة )٣9.٢٥٢( درهم .
طالب التنفيذ بنك دبي االسالمي

عنوانه محله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 
فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنه ١- عطاء الرحمن محمد اكبر فاروقي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٠٥٥٢ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 4781 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )١١٣٣9٢9٥( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن بنك دبي االسالمي بقيمة )١9٥66( درهم . ليكون المبلغ 
بالرسوم والمصاريف ٢٠٤7٢ درهم )عشرون الف واربعمائة  االجمالي 

واثنين وسبعون درهم إماراتي فقط الغير(
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي عنوانه : محله المختار مكتب الثقة 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- عبداهلل هاشم عبيد خادم صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره٢٠٤7٣ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 5627 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠8٣9٣7٣ + 
١٠8٣9٣7٢ + ١٠8٣9٣7١( والصادر عن بنك و المتبقي من قيمه الشيكات 

مبلغ  ٣٢١٥٠ درهم مطالب بقيمة )٣٣٥٠8 درهم(
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ 
المطلوب إعالنه : ١- فتوح الدين صديقي صديقي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٣٣٥٠8( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3180 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠96٤7( والصادر عن 
)بنك ابوظبي التجاري( بقيمة )٣٥٠.٠٠٠( والمتبقي منه بقيمة )٢٠٢.٥٥٤( 
درهم . ليكون إجمالي مبلغ المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف )١٢١.٢٠7( 

درهم إماراتي فقط الغير
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنهما : ١- راجان فياليودان كيشاوان صفته: منفذ ضده 

٢- التيمت لقطع غيار السيارات ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٠٢6٥9 درهم الى 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 ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 6551 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم ١٣٤٢٢٤8٤ والمؤرخ 
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ بقيمة )١٢٣78٠( درهم المسحوب على بنك دبي االسالمي 
برقم الحساب ٠١١٠٠١٣٣٣٠٤86٠١ ومتبقي منه مبلغ وقدره )١١978٠( درهم 
)مائةوتسعة عشر الف و سبعمائة و ثمانون درهم فقط( و منع المنفذ ضده 
المدعو / اسامه عبدالفتاح عبدالحميد شلبي الجنسية مصري الرقم الموحد 
١٢٢١٤١١7 من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة و 
إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ 
إجمالي مبلغ )١٢٢.69١( درهم. )مائة و اثنان و عشرون الف و ستمائة و 

واحد و تسعون درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-دوار الساعة
المطلوب إعالنه : ١- اسامه عبدالفتاح عبدالحميد شلبي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٢69١ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 4039 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠١ ( والصادر 

عن بنك ابوظبي التجارى بقيمة )٥8.١88( درهم 
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي عنوانه : محله المختار مكتب الثقة 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ ?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- سانتاكومار شندرام كولكارنى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٥9867( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 4777 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١7٥٢٣٠١( والصادر 
عن بنك ابوظبي االول بقيمة )١١٠٠٠٠٠( والمتبقي منه مبلغ بقيمة ١٠٤٣7٤٠ 
مليون   ١٠٤9٢٥٥ بقيمة  والمصاريف  بالرسوم  المطلوب  المبلغ  درهم. 
وتسعة واربعون الف ومئتان وخمسة وخمسون درهم اماراتي فقط ال غير

طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢9٢١٠ 
المطلوب إعالنه : ١- ويليام تيرون اسطين هوسي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
التنفيذ  طالب  الى  درهم(   ١٠٤٣7٤٠( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 
أو خزينة المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقكـم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 6350 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 9٠٠٠٠١ والمؤرخ بتاريخ 
٢٠١8/١٢/٢٠ بقيمة )٢٣6١8٤( درهم )مائتان و ستة و ثالثون الف و مائة و اربعة 
و ثمانون درهم فقط( المسحوب على نور بنك برقم الحساب ٠97٥٢٠٢١٤٢86٢٠١ 
الرقم  اردني  الجنسية  العباهره  فارس  لؤي محمد  المدعو/  المنفذ ضده  و منع 
الموحد 77٣686٢7 من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة 
و إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ 
إجمالي مبلغ )٢٤١.١٤٤٣( درهم. )مائتان و واحد و اربعون الف و اربعمائة و 

ثالثة و عشرون درهم إماراتي فقط الغير(
طالب التنفيذ بنك دبي االسالمي

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة 
فاكس   ٠6٥٥٠٥677 رقم  تليفون  مكتب١١١٠   ? الهند  برج  القصباء-  الخان-   ?

٠6٥٥٠٥778 - هاتف متحرك: ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنه ١- لؤي محمد فارس العباهره صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره )٢٣6١8٤(درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

االلتزام  التنفيذية بحقك في حالة عدم  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 
بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 5410 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى العاشرة رقم ٤١٣
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بمبلغ وقدره ) 8٥٥٠٠درهم( والرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 9% من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/١٢/٢8وحتى 

السداد التام .ضم ملف النزاع المدني رقم 6٠6/٢٠٢٢
المدعى راشد محمد عبدي لتخليص المعامالت ) مؤسسة فرديه ( - ويمثلها مالكها 
/ راشد محمد عبدي عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع رقم 8-مبنى 

بناية االتحاد-شقة ١٠٣-١٠٤-بجوار مطعم زمزم
ويمثله هدى محمد علي جمعة بهادر المازمي

المطلوب إعالنهما ١- محمد برويز جمشيديان صفته: مدعى عليه
٢- بيمان حشمت اله اسفندياري صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم 
بمبلغ وقدره ) 8٥٥٠٠درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة 
9% من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/١٢/٢8 وحتى السداد التام . ضم ملف النزاع المدني 
رقم ٢٠٢٢/6٠6 وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠7-٠7-٢٠٢٢ الساعة 
٠9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 11 / 2022 / 1010 - مدني جزئي

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٣٥6.٣8٢.٢٠ درهم و الفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١ 

و حتى السداد التام والرسوم والمصاريف
المدعى مؤسسة شارع الياش للمقاوالت الفنية لمالكها / محمد فياض طالب 
حسين عنوانه اإلمارات-إمارة الشارقة-المليحه الجديدة - المنطقة الوسطى

ويمثله جمال عبدالرحمن جاسم البغام النعيمي
المطلوب إعالنه ١- شركه اروما للمقاوالت ) ش.ذ.م.م ( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ١٣-٠6-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٣٥6.٣8٢.٢٠ درهم ثالثمائه وسته وخمسون الف وثالثمائه واثنان وثمانون 
القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبه  درهما وعشرون فلسا والفائدة 
وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل 
اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل ولكم الحق في استئناف 

األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 1294 - امر أداء

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 7٥١
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ) ٢١٠.٠٠٠درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٥% من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع عبدالعزيز عبدالرحمن فوالذحسن

ناصر  ملك  أرض  الذهب/  / سوق  ديرة   / دبي  مدينة   / دبي  امارة  عنوانه 
عبداللطيف السركال/ بناية الشمال/كافيتريا الميسرة/مقابل مجوهرات الخطيب

ويمثله روكز جورج حبيقه
المطلوب إعالنه ١- باشا غوث باشا غوث باشا صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 
ضده بمبلغ وقدره ) ٢١٠.٠٠٠درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 
و الفائدة ٥% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠6-٠7-٢٠٢٢ 
الساعة ٠9:٠٠ صباحا 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.

اعالن بالنشر  في المنازعة
رقم 461 / 2022 / 452 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إلى المستأنف ضده ١- زومانا تراوري مجهول محل اإلقامة
 بما أن المستأنف باكاري بويتي 

ويمثله علياء حسين علي محمد الحلو 
رقم٢٠٢١/٤6١7  بالدعوى  الصادر  الحكم  أستأنف  قد 
تجاري جزئي وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق 
٠6-٠7-٢٠٢٢ الساعة١٠:٠٠صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي 

حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر)إستئناف(
  305 /2022/  1323 استئناف تجاري

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إلى المنفذ ضدهما
١_ شاه بور لتجارة المواد الغذائية ش ذ م م.

٢_ محمد اختر اقبال محمد اقبال
مجهولي محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ ايه كيه ام لتجارة المواد الغذائية ش ذ م م
بتاريخ ٢6-٥-٢٠٢٢ قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة 
اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره) ٥٥٤9٠.٠٠ ( الى 

طالب التنفيذأو خزينة المحكمة .
بحقك في  التنفيذية  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 
تاريخ  يوما من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
253 / 2022 / 4390 تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إلى المنفذ ضده / 
امين حسين ابراهيم نيا 

مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ )مصنع الواحة للمياه النقية( ش. ذ. م. م

ويمثله عبدالرحمن حسن محمد المطوع
والزامكـم  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد 
طالب  الى  درهم   )٤٤7٣٢٠( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

التنفيذ أو  خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  من  يوما  خالل١٥  المذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
410 / 2022 / 211 تنفيذ عقاري

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )  9١7٠6١ ( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة  التنفيذ  موضوع 

والصادر عن ــ بنك راس الخيمة ـ بقيمة ) ٤٠٠٠٠ (.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.ذ.م.ع(

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص األولى - دبي-شارع دمشق-
مبنى النهال-شقة االرضي

المطلوب إعالنه ١- عمر ميا قمر ميا صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ او  المنفذ به وقدره ٤١٣١٥ درهم الى طالب  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 2385 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

اســــــم الشركـة : شركة انست للخدمات الفنية ذ.م.م
رقم الرخصة : 6٣٥١6٣

العنوان: مكتب رقم ٣١١- ملك ميثاء على عبداهلل العويس - ديره - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٣١٠86
اسم المصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون

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

المصفي المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٠٣ تاريخ تصديق القرار ٢٠٢٢/٠٥/٠٣

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

٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان: مكتب 8٠7- ملك الشيخ 
عبداهلل بن عيسى بن سليمان آل خليفة - النهدة األولى 

الهاتف:٥8769٠٠-٤-97١ الفاكس:٥8769٠١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

اســــــم الشركـة : شركة انست للخدمات الفنية ذ.م.م
رقم الرخصة : 6٣٥١6٣

العنوان: مكتب رقم ٣١١- ملك ميثاء على عبداهلل العويس - ديره - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٣١٠86
اسم المصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون

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

المصفي المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٠٣ تاريخ تصديق القرار ٢٠٢٢/٠٥/٠٣

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

٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان: مكتب 8٠7- ملك الشيخ 
عبداهلل بن عيسى بن سليمان آل خليفة - النهدة األولى 

الهاتف:٥8769٠٠-٤-97١ الفاكس:٥8769٠١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
موضوع المنازعة التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة ، إلزام المدعى 
إجمالي وقدره  بمبلغ  المطالبة  الفواتير موضوع  قيمة  للمدعية  يؤدي  بأن  عليه 
)١6.67٣.٥٠( درهم )ستة عشر الفا وستمائة وثالثة وسبعون درهم وستة عشر 

فلسا( ، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات إمارة أبو ظبي-المطار - ابوظبي-شارع حمدان-مبنى مبني اتصاالت-
بجانب ماركس سبنسر ويمثله عبداهلل علي محمد بن حاتم البلوشي

المطلوب إعالنه ١- اهلل باشايا غالم رسول صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها التصريح بقيد النزاع وتحديد 
اقرب جلسة ممكنة ، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير موضوع 
المطالبة بمبلغ إجمالي وقدره )١6.67٣.٥٠( درهم )ستة عشر الفا وستمائة وثالثة 
والمصاريف  بالرسوم  عليه  المدعى  إلزام   ، فلسا(  عشر  وستة  درهم  وسبعون 

ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١8-٠7-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ صباحا ص 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.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 1085 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
موضوع المنازعة التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر النزاع 
، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير موضوع المطالبة بمبلغ 
إجمالي وقدره )٢٥.١٣٤.٢٤( درهم )خمسه وعشرون الفا ومائه واربعه وثالثون 
درهم واربعه وعشرون فلسا( ، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل 

أتعاب المحاماة
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت( ش.م.ع

عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-المطار - شارع حمدان بن محمد -مبنى مبني 
اتصاالت -بجانب ماركس سبنسر ويمثله عبداهلل محمد رسول على الهرمودي

المطلوب إعالنه ١- محمد قاسم امام بخش صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها التصريح بقيد النزاع وتحديد 
اقرب جلسة ممكنة لنظر النزاع ، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة 
)خمسه  درهم   )٢٥.١٣٤.٢٤( وقدره  إجمالي  بمبلغ  المطالبة  موضوع  الفواتير 
وعشرون الفا ومائه واربعه وثالثون درهم واربعه وعشرون فلسا( ، وإلزام المدعى 
عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحددت لها جلسة يوم االثنين 
الموافق ١8-٠7-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ صباحا ص 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

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 1422 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7



العدد )٣78٣( االثنين ٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢م 08

اقتصاد

المنذرة: ماركت الواجهة البحرية ش.ذ.م.م
المنذر اليها االولى: فروستي كتشن لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م

الى المنذر اليها االولى فروستي كتشن لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م تكلفكم 
المنذرة ماركت الواجهة البحرية ش.ذ.م.م بوكالة مكتب التميمي ومشاركوه 
للمحاماة واالستشارات القانونية، بضرورة سداد مبلغ وقدره ٥٤٫668٫7٥ درهم 
عبارة عن المتبقي من بدل االيجار للوحدة رقم »SH-Aii٠٥« والمتبقي من 
 »FR-10- 03 FR-10- 07« بدل االيجار للموقعين في المخزن المجمد ارقام
ارقام  الشيكات  ارتجعت  البحرية حيث  الواجهة  مبنى ماركت  الكائنين في 
 ،٠٠٠٠٥٠  ،٠٠٠٠٤9  ،٠٠٠٠٤8  ،٠٠٠٠٢8  ،٠٠٠٠٤7  ،٠٠٠٠٤6  ،٠٠٠٠٤٥«
٠٠٠٠٢9، ٠٠٠٠٣٥« المسحوبة على بنك ابوظبي التجاري بتاريخ استحقاقها 
لعدم كفاية الرصيد، وذلك في موعد اقصاه ٥ أيام من تاريخ نشر هذا االنذار 
واال ستضطر المنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية المدنية والجزائية ضد 
المنازعات االيجارية لقيد عريضه  اللجوء الى مركز فض  اليها ومنها  المنذر 
استصدار أمر أداء اللزامها بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وفقا للقانون 
وبموجب المادة »6٢« من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية رقم 
»١١« لسنة »١99٢« وتحميل المنذر اليها كافة الرسوم والمصاريف ومقابل 

الكاتب العدلاتعاب المحاماة التي تكبدتها المنذرة.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 149675 / 1 / 2022
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنذر: فارس محمد عبداهلل بالحصا- إماراتي الجنسية
المنذر اليها االولى: كريستينا فيلدس- بريطانية الجنسية- بصفتها الشخصية
المنذر اليه الثاني: بيتر صوميل- بريطاني الجنسية، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر، المنذر اليهما بسرعة سداد المبلغ المترصد بذمتهما مبلغ 
وقدره »٤6٠٫7١٤« يورو »اربعمائة وستون الف وسبعمائة واربعة عشر 
يورو« أو ما يعادلها بالدرهم االماراتي وقت السداد، وذلك في خالل 
خمسة ايام من تاريخ االنذار العدلي واال سنضطر التخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة وفقا لالجراءات المعمول بها للحفاظ على حقوق 
الفائدة  مع  المذكور  المبلغ  بسداد  والزامكم  دعوى  واقامة  موكلنا 

القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149636 / 2022
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنذر: لؤي صاحب صالح- بريطاني الجنسية
المنذر اليه: فينتيج كابيتال لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م

وتسديد  العقار  اخالء  بضرورة  اليه  المنذر   - المنذر  ينذر 
القيمة االيجارية ١٠٠٠٠ درهم وما يستجد، خالل مدة ال 
تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا االنذار، واال سيضطر 
المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه 
ورفع الدعوى الموضوعية والمطالبة باخالء العقار طبقا للمادة 
١/٢٥ من القانون رقم ٢6 لسنة ٢٠٠7 وتعديالته بشأن العالقة 
بين مؤجري ومستأجري العقارات بدبي، وسداد كامل القيمة 
الماء  فاتورة  وسداد  الفعلي  االخالء  تاريخ  حتى  االيجارية 
ومصاريف  رسوم  كافة  اليه  المنذر  تحميل  مع  والكهرباء، 

التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149667 / 2022
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المنذرة: شمال افريقيا للشحن البحري
المنذر اليه الثاني: محمد سر الختم، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر المنذر اليه بسداد المبلغ المترصد بذمتكم لصالح 
المنذر والبالغ قدره »٥٣٣6٤« درهم »ثالثة وخمسون الفا 
وثالثمائة واربعة وستون درهما« وذلك خالل »٥« خمس 
ايام من تاريخ استالمكم لهذا االنذار، وذلك وفقا للمادتين 
وبخالف  المدنية  االجراءات  قانون  من   »6٣  ،6٢« رقمي 
الالزمة  القضائية  االجراءات  كافة  باتخاذ  نقوم  ذلك سوف 

الستيفاء حقوق موكلنا. 
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149662 / 2022
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

المخطر: ديكس للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
المنذر اليه: كي ان اف للمقاوالت البناء ش.ذ.م.م

ينذر المنذر، المنذر اليه بالوفاء »١9١٫6٣9٫٥« مائة واحد 
وتسعون الفا وستمائة وتسعة وثالثون درهم وخمسة فلسا 
لصالح المنذر وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
استالم االنذار واال سيضطر المنذر لرفع الدعوى الموضوعية 
الذكر  سالف  المبلغ  باداء  بالزامكم  للمطالبة  لمواجهتكم 
وحتى السداد التام مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق المنذر تجاه 

الكاتب العدلالمنذر اليهم. 

انذار عدلي بالنشر رقم 149676 / 2022
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: بركت علي محبوب علي »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/١٤86٥٤ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١9٫٠٠٠« درهم »تسعة عشر الف 
السداد  تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٥/٥ وحتى تمام  درهم« من 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149595 / 2021
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: سفيان بت اهلل ركي »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/٢٣٢8٣9 لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١٤٫٠٠٠« درهم »اربعة عشر الف 
درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٥/٢٥ وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149596 / 2021
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: سيد مشاهد حسين افتخار »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/١٤8687 لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »٢٥٫٠٠٠« درهم »خمسة وعشرون 
الف درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/8/9 وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149601 / 2021
العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: عويس اهلل شفاعات اهلل »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/٢٢٤١١٥ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »7٫99٠« درهم »سبعة االف وتسعمائة 
وتسعون درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠١9/٣/١9 وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

الكاتب العدلالعطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر 149602 / 2021
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المنظورة في دائرة تظلمات أوامر األداء رقم ٢٠٤
أمر  بالقضية رقم ٢٠٢٢/٣٠6  الصادر  القرار  الدعوى تظلم من  موضوع 

أداء والرسوم والمصاريف
المتظلم الموارد الفنية ش.ذ.م.م عنوانه إمارة دبي – بر دبي ? القوز 
الصناعية شارع رقم ٤ - مبنى مبنى مؤسسة الموارد الفنية- مركز مرور 
البرشاء - هاتف ثابت: ٠٤٣9٤٠٠٠٤ - فاكس: 97١٤٣9٣١٢١٢+ - هاتف 

متحرك: ٠٥٠٥٤٥٤٠88 ص ب: ٢٣٣6٠ دبي ? رقم الق
المطلوب إعالنه ١- بالل للنقل العام )ش.ذ.م.م( صفته: متظلم ضده

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠7-٠٤-٢٠٢٢ بمثابة الحضوري / بقبول التظلم شكال وفي

الموضوع بإلغاء األمر المتظلم منه، وبالزام المدعى عليها بمبلغ و قدره 
أربعون ألف و خمسمائة و ستة درهم و  ٤٣.٥٠6.9٠ درهم )ثالثة و 
تسعون فلس( والفائدة القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ االستحقاق 
وحتى السداد التام والزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ٣٠٠ درهم مقابل 
أتعاب المحاماة عن الدرجتين ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ 

يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 80 / 2022 / 33 - تظلم من أمر أداء
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إلى المنفذ ضده
١_ جميل حسين شاه سجاد حسين شاه

مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ تاكسي العربيه )ش.ذ.م.م.(

ويمثله عبدالرحمن حسن محمد المطوع
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٥9١6 درهم ( ، شاماًل للرسوم 
والمصاريف وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 208 / 2022 / 645 تنفيذ مدني
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المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86
الدعوى رقم » ١٠٥7 / ٢٠١٤ عقاري  الصادر في  الحكم  التنفيذ تنفيذ  موضوع 
كلي« ، والمعدل باالستئناف رقم » ٤١٠ + ٤١٢ / ٢٠١٥ استئناف عقاري « ، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) 7٣٥8٥٣7 درهم ( ، شامال للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ اعمار العقارية )ش.م.ع( وآخرون
عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - بردبي - شارع الشيخ زايد - مبنى اعمار بعد 

االمارات مول ويمثله سعد محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعالنه محمد مهدي سيد محمود رياضي

عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - بردبي - شارع المنخول - مركز العين - مكتب 
mohd125@hotmail.com - ٠٥٠768٢٠٣ - ٤١١٤

موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٠6-٠7-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجری بيع العقار الموضحة أوصافه 
أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها 
اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين 
اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على 
البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع 
وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد 
عطاؤه ایداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل 
شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية 
لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع 

كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : وحدة عقارية المنطقة : مرسى دبي-رقم 
األرض : ٢١٣ -رقم البلدية: ٤7٢-٣9٢- المساحة : ٣٣6.٤8 متر مربع - رقم المبنى 
: ١ - اسم المبنى:مارينا بالزا-رقم الوحدة : ٢٠٠6-القيمة : ٥.٢7٢.٣7٤.6٠ درهم.

مالحظات ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم  211 / 2016 / 31 - تنفيذ عقاري
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إلى المدعي عليه: جمال الطبيعة لمقاوالت الصيانة العامة ذ م م
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠7/٠٤ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى ٢ - دائرة اليوم الواحد ( 
شخصيًا  أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى 

المذكور رقمها أعاله–بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعــالن مدعــى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022/ 0001749 / عمالي )جزئي(
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اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعـالن منفذ ضده بالنشـر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - تورك أوتوميشن سيستمز م م ح

إلى: المحكوم عليه: تورك أوتوميشن سيستمز م م ح
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي

المنفذ هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في القضية المشار 
لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  أعاله.وبما  إليها 
الحكم المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب 

تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل  الرسوم والمصاريف :٢١8١77 

إليه  المشار  التنفيذي  السند  ما جاء في  بتنفيذ  أنت مكلف  لذلك   
أعاله خالل]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي 
حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003678 - الشيكات المرتجعة
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اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشـر  ضده  منفذ  إعـالن 
المدنية - أيـه أر كيـه بيتروليوم اينيرجي )ش.م.ح( 

إلى: المحكوم عليه: أيـه أر كيـه بيتروليوم اينيرجي )ش.م.ح(
العنوان: امارة الشارقة ـ المنطقة الحرة بالحمرية ـ المرحلة األولى قطعة 

أرض رقم : HD - 22H . هاتف رقم : ٠٥٠6٣7٣888
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي

المنفذ هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة - 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: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف :٣76١٤٢٢.٠ 

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
المدة ١٥ يومًا من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك 
)م(عن ذلك فأنت )م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم-الموافق-الساعة-أمام 
المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك )م(عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 

محكمة التنفيذ المدنيةإجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022/ 0002840 - مدني )جزئي(
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اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

جمعة  حمدان  سالم  السيد:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
سالم العبودلي/ اإلمارات، صاحب الرخصة التجارية »بيت 
فعلى  الموقع.  بتغيير  يرغب  العامة«  للمقاوالت  الهندسة 
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.
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إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: سعيد محمد حسن الشراري الظنحاني/ 
االمارات، صاحب الرخصة التجارية »السالم للقرطاسية« يرغب بالتنازل 
للسيد: توماس ماتيو توميشان/ الهند، ووكيل خدماته السيد: سعيد محمد 
حسن الشراري 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.
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إعالن

مدير البلدية

عبداهلل حمدان  عائشة  السيدة:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
الكنز«  »احجار  التجارية  الرخصة  اإلمارات، صاحبة  خصيف/ 
ترغب 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.
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إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: خليفة حمدان خليفة حمدان 
لتلميع  »النجم  التجارية  الرخصة  صاحب  اإلمارات،  المرشدي/ 
حمد  للسيد:  التجارية  الرخصة  عن  بالتنازل  يرغب  السيارات« 
الموقع. فعلى من  اإلمارات، وتغيير  الكعبي/  مبارك سالم مطر 
له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من 
أو دعوى بعد  البلدية غير مسئولة عن حقوق  فإن  تاريخه وإال 

انتهاء المدة المذكورة.
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إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيدة: مريم سعيد عبداهلل مبارك 
الملكي  »الركن  التجارية  الرخصة  صاحبة  اإلمارات،  الحمودي/ 
للزهور« ترغب بالتنازل للسيدة: عائشه معيوف عبداهلل خميس 
الزيودي/ 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.
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إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: فيصل عبيد جمعه خميس 
الزيودي/ اإلمارات، صاحب الرخصة التجارية »مؤسسة ضدنا 
للمقاوالت العامة« 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
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إعالن

مدير البلدية

ربيع  خميس  ليلى  السيدة:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
خميس الشاعر/ اإلمارات، صاحبة الرخصة التجارية »كافتيريا 
الرولي« ترغب بتغيير اإلسم 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.
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إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: فيصل عبداهلل علي عبود اليماحي/ 
يرغب  والديكور«  لالصباغ  »شوق  التجارية  الرخصة  صاحب  االمارات، 
بالتنازل للسيد: سهيل الياس خا/ بنغالديش، ووكيل خدماته السيد: فيصل 
والنشاط  التجاري  االسم  بنفس  اإلمارات،  اليماحي/  عبود  علي  عبداهلل 
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.
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إعالن

مدير البلدية

الحفيتي/  السيد: راشد سعيد علي محمد  الفجيرة بأن  تعلن بلدية دبا 
اإلمارات، صاحب الرخصة التجارية »مطعم فهد فرع ١« يرغب بالتنازل 
للسادة: ١- محمد عبدالحكيم حميد/ الهند، ٢- بالل حسين دالور حسين/ 
باكستان، ووكيل خدماتهم السيد: راشد سعيد علي محمد الحفيتي/ اإلمارات، 
وتغيير االسم التجاري والنشاط والشكل القانوني الى »شركة أعمال«. 
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.
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إعالن

مدير البلدية

عبدالقادر  عبدالصادق  طاهر   -١ السادة:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
عبدالعال/ مصر، ٢- ووكيل خدماته السيد: حسن عبداهلل سالم جمعه 
الظنحاني/ االمارات، اصحاب الرخصة التجارية »الضوء لالعمال الكهربائية 
واالصباغ« يرغبون بتغيير 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 ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد: حسين علي شهداد رحمه الرئيسي/ 
بالتنازل  يرغب  العربي«  »كافتيريا  التجارية  الرخصة  االمارات، صاحب 
للسيد: عبداللطيف نامبيسان فيتيل/ الهند، ووكيل خدماته السيد: زايد 
محمد عبيد القحومي الزيودي/ 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 ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة: ١- محمد راسل مانير حسن/ 
بنغالديش، ٢- ووكيل خدماته السيد: علي سعيد أحمد حاجيه الظنحاني/ 
االمارات، اصحاب الرخصة التجارية »الراسل لالصباغ والديكور« يرغبون 
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 ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إعالن

مدير البلدية

سيف  محمد  حسن  سيف  السيد:  بأن  الفجيرة  دبا  بلدية  تعلن 
لغسيل  »التميز  التجارية  الرخصة  صاحب  اإلمارات،  المرشدي/ 
له  من  فعلى  التجارية.  الرخصة  بالغاء  يرغب  السيارات«  وزينة 
يوما من  البلدية خالل خمسة عشر  مراجعة  ذلك  اعتراض على 
أو دعوى بعد  البلدية غير مسئولة عن حقوق  فإن  تاريخه وإال 

انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

إعالن

مدير البلدية
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اقتصاد

العدد 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ترانس كينغ للتخليص الجمركي والشحن

رخصة رقم: CN-4151962 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

صالون الرين لتجميل السيدات

رخصة رقم: CN-1051847 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فديلتي التجارة العامة

رخصة رقم: CN-3656265 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية مرجان  ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1132428  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / جيهان طارق محمود عبدالواحد 

من شريك إلى مالك 
/ جيهان طارق محمود عبدالواحد  الشركاء  تعديل نسب 

من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حسين عبداهلل حسين سالم اليافعى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية مرجان  ذ م م

  MURJAN PHARMACY . LLC
إلى / صيدلية مرجان - شركة الشخص الواحد ذ م م

 MURJAN PHARMACY
- 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الموضة للخياطة النسائية

رخصة رقم: CN-2284687 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الود للعطور

رخصة رقم: CN-3008153 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ابو نصره للخضروات و المواد الغذائية

رخصة   رقم:  CN-1026471  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سالم جمعه خميس 

سحوبه الظاهري %100 
ابراهيم  طارق  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبيد القاز النعيمى
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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
استريت بركينج لعناية بالسيارات

رخصة   رقم:  CN-3868636  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبداهلل داود سليمان 

عبدالحسين محمد %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناصر منصور على 

ناصر النعيمى
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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فلونه سويت

رخصة رقم: CN-2539232 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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نور الصباح للطباعه والتصوير

رخصة   رقم:  CN-1172781  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات / إضافة ياسين سعيد عمر على 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خاندوكار محمد 

مصطفى كمال محمد على خاندوكار %100 
تعديل وكيل خدمات / حذف سالم سليمان سالم محمد 

الجنيبى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خاندوكار محمد 

مصطفى كمال محمد على خاندوكار
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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة الرزق االلمنيوم والزجاج

رخصة   رقم:  CN-3796394  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ ورشة الرزق االلمنيوم والزجاج

 AL RIZK ALUMINUM AND GLASS WORKSHOP
إلى / ورشة الرزق لأللومنيوم والزجاج

 AL RIZK FOR ALUMINUM AND GLASS WORKSHOP
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة محمد عبدالقيوم لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-1816430  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد عبدالقيوم محمد على 

احمد %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالقيوم محمد على احمد 

تعديل وكيل خدمات / حذف عمار محمد احمد هداف المنهالى 
تعديل نوع الرخصة / من حرفية إلى تجارية 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ ورشة محمد عبدالقيوم لتصليح السيارات

 MOHAMMED ABDUL KAIYUM AUTO REPAIR WORKSHOP
الشخص  شركة   - السيارات  لتصليح  القيوم  عبد  محمد  ورشة   / إلى 

الواحد ذ م م
 MOHAMMED ABDUL KAIYYUM AUTO REPAIR

 WORKSHOP - 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز باب الطب الطبي ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2388815  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ضياء الرحمن %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد اشرف رحمت على 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد عبداهلل مبارك سالم الساعدى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مركز باب الطب الطبي ذ.م.م

BAB AL TEB MEDICAL CENTRE L.L.C
إلى / مركز باب الطب الطبي ـ الشركة الشخص الواحد ذ.م.م

BAB AL TEB MEDICAL CENTRE
- 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.

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة انكور ديستريبيوشن ميدل إيست ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل 
التجاري 4033963( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 742951

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة  عرب سوق تريدينغ م.م.ح . )رقم السجل التجاري 4023170( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 730842
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة موديرن ديفيلوبمنت م.م.ح )رقم السجل التجاري 4023521( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746476

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن زيدن اندستريز ش.م.ح- 
ذ.م.م »رقم السجل 0000004018954« ترغب بتغيير االسم المسجل 
للشركة من زيدن اندستريز ش.م.ح- ذ.م.م إلى بترو الين ش.م.ح- ذ.م.م.

فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على 

رقم: ٢٠٤١١١١ 7 97١+
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣78٣ تاريخ ٠٤/٢٠٢٢/٠7

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 738541

بناء على طلب المستأنف: شركة الكيدرا للتصميم الداخلي.

المستأنف ضدها: كوادرو فيردي للخدمات الفنية ش.م.م.
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم 
بواسطة  أو  الشارقة - شخصيا  استئناف  )٣( بمحكمة 
وكيل معتمد وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة المستندات وذلك في يوم الخميس الموافق 
٠7-٠7-٢٠٢٢م في الدعوى المرقمة أعاله - بوصفك 

مدير الدعوىمستأنف ضده.

إعالن بالنشر للمستأنف ضدها للحضور أمام مكتب 
ادارة الدعوى في االستئناف رقم: 405 / 2022
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اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

مكتب إدارة الدعوى

إلى المدعي عليه: لينوكس بريمجيت جوزيف ألكس دسوزا 
هندي/ الجنسية.

نعلمكم بأن المدعي بنك دبي التجاري ش.م.ع - قد أقام 
الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة حكمت المحكمة بمثابة 
الحضوري / بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف المدعي 
مبلغـا مقداره ٢٤٢86٥.٤9 درهم )مائتان وإثنان وأربعون 
ألفا وثمانمائة وخمسة وستون درهما وتسعة وأربعون فلسا( 
وبإلزامه بفائدة بواقع ٥ % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢٢/١/٢8 وحتى تمام السداد بشرط األ تجاوز 
أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصروفات والرسوم وبمبلغ 

خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعـالن مدعى عليه بالنشـر في الدعوى 
رقم SHCFICIPOR2022/ 0000972، تجاري )جزئي(
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وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: نور لتوريد االيدي العاملة
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠7/٠٤ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 8 ( شخصيًا  أو 
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله–بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعـالن مدعى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022/ 0002121 / مدني )جزئي(
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وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: باب شرقي سوبر ماركت ذ.م.م
للتجارة )شركة ذات مسؤلية  الهرش  المدعي  نعلمكم بأن 

محدودة( -
قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة وصدر الحكم االتي

حكمت المحكمة / بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 
مبلغ )مائة وثمانية واربعون ألف وتسعمائة واثنان درهم 
من   %٥ بواقع  القانونية  الفائدة  مع  فلسًا(  واربعون  وسته 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليها 
بالرسوم وبالمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة
المحكمة االبتدائية المدنية

إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر في الدعوى 
رقم SHCFICIPOR2022/ 0001464، تجاري )جزئي(
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اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد 3783 تاريخ 2022/07/04
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

شليمار لخدمات الضيافة

رخصة رقم: CN-2770620 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.
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ــة  ــت مصــر بمســاعدات مالي طالب
ــن أجــل تحمــل  ــة م ــدول األفريقي لل
التكلفــة الضخمــة للتكُيــف مــع اآلثار 

الســلبية لتغيــر الُمنــاخ.
ونظمــت البعثــة المصريــة الدائمة 
ــس  ــي أدي ــدى االتحــاد األفريقــي ف ل
أبابــا جلســة نقاشــية، حــول موضــوع 
»االنتقــال العادل في القارة األفريقية 
النظيفــة«،  الطاقــة  مصــادر  نحــو 
ــق الرئاســة  ــد مــن فري بمشــاركة وف
المصريــة للــدورة ٢7 لمؤتمــر أطراف 
اتفاقيــة األمم المتحدة اإلطارية لتغير 
المنــاخ )COP٢7(، الــذي قــام بزيارة 
إلــى مقــر االتحــاد األفريقي فــي إطار 
التحضيرات المصرية الجارية الستضافة 
المؤتمر فــي نوفمبر، نيابة عن القارة 

األفريقية.
ــة،  ــة المصري ــان للخارجي ــق بي ووف
أمــس، فقــد أكــد محمــد جــاد ســفير 
ــا ومندوبهــا الدائــم  مصــر لــدى إثيوبي
لــدى االتحاد األفريقي، حرص الرئاســة 
المصريــة للمؤتمــر علــى االنخــراط مع 
ــة  ــات اإلقليمي كل األطــراف، والمنظم
فــي إطــار التحضيــر للمؤتمــر، خصوصًا 
االتحــاد األفريقــي، فضــاًل عــن األهمية 
التــي توليها الرئاســة المصرية للمؤتمر 

االنتقــال  لموضــوع 
كل  فــي  العــادل 
القطاعات االقتصادية 
فــي  واالجتماعيــة 
الناميــة  الــدول 
واألفريقيــة، والتــي 
باألســاس  تســعى 
إلــى تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة، 

والقضــاء علــى الفقــر والنفــاذ إلــى 
الطاقة، منوهًا باعتزام الرئاسة المصرية 
للمؤتمــر إطــالق عــدد من المبــادرات، 
التــي تعالــج شــواغل تلــك الــدول، فــي 
إطــار العمل من أجل أن يمثل المؤتمر 
خطــوة فارقــة على صعيــد االنتقال من 
مرحلــة التعهدات إلــى مرحلة التنفيذ، 
والخــروج بنتائــج ملموســة فــي مجــال 

ــي. ــاخ الدول عمــل المن
بدوره، تناول الســفير محمد نصر، 
مديــر إدارة تغيــر المنــاخ والبيئــة 
والتنميــة المســتدامة كبيــر مفاوضــي 
ــذي  ــر، ال ــة للمؤتم ــة المصري الرئاس
يتــرأس الوفــد المصري الزائــر لالتحاد 
األفريقي، التحديات الدولية المزدادة 
ــًا  ــي أدت عالمي الت
فــي  أزمــة  إلــى 
والطاقــة،  الغــذاء 
مــن  لذلــك  ومــا 
تداعيــات مضاعفــة 
القــارة  علــى 
األفريقيــة فــي ظل 
التــي  التحديــات 
تواجههــا بالفعــل.

ــة  ــرص الرئاس ــى ح ــار إل ــا أش كم
المصريــة علــى تطويــر مبــادرات، من 
شأنها تعزيز نفاذ القارة األفريقية إلى 
التمويل الُميسر والمناسب الحتياجاتها 
لتنفيذ أجنــدة االنتقال العادل، مؤكدًا 
أن العدالــة تقتضــي ُمســاعدة أفريقيــا 
فــي تحمــل التكلفة الضخمــة للتكُيف 
مع اآلثار الســلبية لتغيــر الُمناخ، على 

الرغــم مــن أن إجمالــي انبعاثات دول 
القــارة ال يتجــاوز أربعــة فــي المائــة 

من إجمالــي االنبعاثــات العالمية.
وشــارك في الجلسة كمتحدثين كل 
مــن جوزيفــا ســاكو، مفوضــة االتحــاد 
األفريقي لتغير المناخ، ود. أماني أبو 
زيــد مفوضــة االتحاد األفريقــي للبنية 

التحتيــة والطاقــة، 
ــم  ــدوب الدائ والمن
)دولــة  للســنغال 
الحاليــة  الرئاســة 
لالتحــاد األفريقــي( 
ــاد، فضاًل  لدى االتح
عــن ســفير االتحــاد 
لــدى  األوروبــي 
ــي.  ــاد األفريق االتح

ــاركون  ــد المش ــة، أك ــالل الجلس وخ
»دعــم الرئاســة المصريــة إلحــراز 
 ،COP٢7 تقــدم ملموس خالل مؤتمر
خصوصــًا فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات 
الدوليــة، ودعــم أجنــدة التكُيــف مــع 
تغيــر المنــاخ، والنفــاذ إلــى التمويــل 
المناســب للظــروف الخاصــة للقــارة 
األفريقية، فضاًل عن اســتحداث آليات 

ــف فــي  مبتكــرة لدعــم جهــود التكُي
ــب  ــى جان ــة، إل ــات المحلي المجتمع
تطوير الشــراكات الدولية واالســتفادة 
ــات  ــع المعطي ــب م ــا يتناس ــا بم منه
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتنميــة 

فــي الــدول«.
ــفير  ــلم الس ــه، س ــياق ذات ــي الس ف
معتــز مصطفــى عبــد 
القــادر، ســفير مصــر 
فــي جوبــا، رئيــس 
جنــوب  جمهوريــة 
الســودان ســالفا كيــر 
خطــاب  ميارديــت، 
للمشــاركة  الدعــوة 
فــي فعاليــات الدورة 
الـ٢7 لمؤتمر أطراف 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغير 
المنــاخ. وأكد الســفير عبد القــادر تطلع 
مصــر لمشــاركة الرئيــس ســالفا كيــر في 
هذا المحفل الدولي المهم، خصوصًا أن 
مصر حريصة على إبراز قضايا وتحديات 
الدول األفريقية ذات الصلة بموضوعات 
المنــاخ خالل فعاليات المؤتمر، ومن ثم 
أهمية مشاركة جنوب السودان. وكاالت

ضــرب زلــزال بقــوة ٥.٢ درجــة علــى مقيــاس 
ريختر أمس محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ 

الويغوريــة ذاتيــة الحكم بشــمال غربــي الصين.
وذكــر مركــز شــبكات الــزالزل الصينــي - فــي 
بيــان أوردتــه وكالــة »شــينخوا« لألنبــاء - أنــه تــم 
ــرض  ــى خــط ع ــد ملتق ــزال عن ــز الزل رصــد مرك
٤٠.88 شــماال وخط طول 78.١٤ درجة شــرقا مع 

وصــول عمقــه إلــى عشــرة كيلومتــرات.
علــى صعيٍد آخــر، أعلنت خدمــة الدعم الجوي 
التابعــة لحكومــة هونــغ كونــغ فقــدان ٢7 شــخصًا 
ــي  ــا انشــطرت ســفينتهم بســبب إعصــار ف بعدم

بحــر الصيــن الجنوبــي أمــس.
وكانــت الســفينة الهندســية على بعــد ١6٠ مياًل 
بحريــًا جنــوب غــرب هونــغ كونــغ عندمــا باغتتهــا 
العاصفــة تشــابا. وقالــت خدمــة الطيــران التابعــة 
ــت  ــفينة »تعّرض ــغ إّن الس ــغ كون ــة هون لحكوم

ألضــرار جســيمة وانشــطرت جزأيــن«.
وتوّجهــت خدمــات االنقــاذ إلــى مــكان الحادث 
بعدما جرى إخطارها قرابة الساعة 7:٢٥ بالتوقيت 

المحلي »٢٣:٢٥ ت غ«.
وافــادت الســلطات بأنــه تــّم إنقــاذ ثالثــة مــن 
أفــراد الطاقــم البالــغ عددهــم ٣٠ فــردًا، وُنقلــوا 

إلــى المستشــفى.
وأظهــرت لقطات نشــرتها ســلطات هونغ كونغ 
شــخصًا يتــّم نقلــه جــوًا مــع أمــواج علــى ســطح 

الســفينة نصــف المغمورة.
وذكــر بيــان لحكومــة هونــغ كونــغ أنــه وفقــًا 
للناجيــن الثالثــة، قد تكــون األمواج جرفــت أفراد 
الطاقــم اآلخرين قبل وصــول أول طائرة مروحية.

وبــدأ اإلعصــار تشــابا فــي وســط بحــر الصيــن 
الجنوبــي ووصــل إلــى اليابســة بعــد ظهــر الســبت 

فــي مقاطعــة غوانغدونــغ فــي جنــوب الصيــن.
ــّجل  ــفينة س ــع الس ــلطات إّن موق ــت الس وقال
رياحــًا بلغــت ســرعتها ١٤٤ كيلومتــرًا فــي الســاعة 

وأمواجــًا وصــل ارتفاعهــا إلــى عشــرة أمتــار.
وســيقوم رجــال اإلنقــاذ بتوســيع منطقــة البحــث 
»بســبب العــدد الكبيــر مــن المفقوديــن« وتمديــد 
العملية حتى الليل إذا سمحت الظروف.وام+أ.ف.ب

ــة  ــوزراء الخارجي جــدد االجتمــاع التشــاوري ل
ــد  ــس، تأكي ــروت أم ــي بي ــد ف ــذي عق ــرب ال الع
ــس  ــان وعك ــع لبن ــي م ــن العرب ــم والتضام الدع
»الثقــة باســتقرار لبنــان ومســتقبله«، حســب مــا 
أكــد األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو 
الغيــط، فيمــا أكــد لبنــان تصميمــه علــى مواجهــة 
التحديــات وإيجــاد الحلــول للخــروج مــن أزماتــه.

واختتــم االجتمــاع التشــاوري أعمالــه أمس في 
بيــروت، وهــو اجتماع تــال اجتماعين فــي الدوحة 
والكويــت فــي وقــت ســابق ويعقــد بالتوافــق بين 
كافــة الــدول العربيــة. وعقــد أمــس للبحــث فــي 
ملفــات ســتتم مناقشــتها فــي اجتماعــات القمــة 
العربيــة التي ســتعقد في الجزائر في شــهر أكتوبر 
المقبــل، وشــارك فــي االجتمــاع عــدد مــن وزراء 

الخارجيــة العــرب وممثلــون عنهم.
ولفــت األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمد أبو 

الغيــط بــدوره، إلــى »أننــا كجامعــة عربيــة، نقــف 
خلــف الدولــة اللبنانية والحكومة اللبنانية والشــعب 
اللبنانــي«. وقــال إن »اللقاءات بيــن وزراء الخارجية 
العــرب مهمــة للتواصل، وأهمية االجتمــاع أنه ليس 
لديــه جدول أعمــال وال وثائق للبحــث والنقاش، بل 
هــو لقــاء يتم فيه تبــادل اآلراء والمواقــف واألفكار، 
بصــورة مفتوحــة، والتــي مــن شــأنها أن تتبلــور فــي 

مشــاريع وبرامــج تفيد الجامعــة العربية«.
ورأى »أن انعقــاد مثــل هــذا اللقاء في بيروت، 
وتحديــدًا فــي هذا الوقــت بالذات لــه معنى هام، 
ومغــزاه أن الــدول العربية تقف إلى جانب لبنان، 
وقيادتــه السياســية وشــعبه، مــع األمــل أن يتجاوز 
هــذا البلــد الجميــل وتاريخــه المديــد، المشــاكل 
االقتصادية والسياســية التي يعاني منها«. وأضاف: 
»مــن هنــا، فــإن لقاءنــا فــي بيــروت يعكــس الثقة 

باســتقرار لبنان ومستقبله«.وكاالت

ــي  ــوا ف ــن قتل ــن الذي ــدد المدنيي ــف ع تضاع
هجمــات منســوبة إلــى مجموعــات إرهابيــة فــي 

ــذ ٢٠٢٠. ــاحل من ــة الس منطق
أحصــت المنظمــة غيــر الحكوميــة المتخصصــة 
»أكليــد« باإلجمــال مقتل ١١٢76 مدنيــا في بلدان 
الســاحل الثــالث، مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو، 

منــذ انــدالع النــزاع عــام ٢٠١٢ فــي المنطقــة.
وقــال مواطــن مــن منطقــة مينــاكا فــي مالــي 
التــي شــهدت مواجهات دامية في األشــهر األخيرة 
متحدثــا لــوكاالت أنبــاء عالميــة: »عائالتنــا تقتــل 
ــاس«.  ــّم الن ــك ال يه ــا أن ذل ــأ لن ــات ويتهي بالمئ
ــى  ــو أن القتل ــي باماك ــوده ف ــاء وج ــاف أثن وأض
ال يتــم إحصاؤهــم أحيانــا بدقــة بــل »بالعشــرات 

والمئــات«.
فبعدما كانت المجازر محصورة في شمال مالي 
عند اندالع النزاع، تتســع المنطقة الجغرافية التي 
تشــهد أعمال العنف، وصلت إلى وســط البالد ثم 
امتــدت إلــى بوركينــا فاســو والنيجــر المجاورتين. 

ــى  ــي عل ــوب مال ــوم، فتنتشــر باتجــاه جن ــا الي أم
مــا أفــاد رئيــس تحريــر الموقــع اإلعالمــي المالــي 
»بنبيــري« بــوكار ســانغاريه. وتتجــه األصابــع إلى 
أطــراف النزاع الرئيســية وهي تنظيمــا »القاعدة« 
و»داعــش« اإلرهابييــن في الصحراء الكبرى. وقال 
ســانغاريه إن الحركــة األخيرة التي تنشــط بصورة 
رئيســية علــى الحدود بين مالــي والنيجر وبوركينا 
فاســو »لطالمــا اعتمــدت إســتراتيجية عنــف تجاه 

السكان إلرســاء سيطرتها«.
وكان القتلــى المدنيــون يقتصــرون على المئات 
بين ٢٠١٢ و٢٠١7 غير أن األمر تســارع فجأة بعد 
ذلــك وذكــرت منظمــة أكليــد أنــه تم تخطــي عتبة 
ألــف قتيــل مدنــي فــي الســنة عــام ٢٠١8، قبــل 
تخطــي عتبة ألفــي قتيل عام ٢٠١9. وبصورة عامة 
أوضــح محمــدو عبــد الرحمانــي منســق »الشــبكة 
اإلفريقيــة للقطــاع األمنــي« فــي النيجــر أن تزايــد 
المجــازر جعــل »عــدد الضحايــا يتضاعــف خــالل 

الســنتين الماضيتيــن« في الســاحل.وكاالت

توجــت الزيــارة األخيــرة لمســؤولين مــن البنك 
ــدن  ــة ع ــة المؤقت ــة اليمني ــى العاصم ــي إل الدول
بالموافقــة علــى تقديــم منحــة لليمــن قدرها ١٠٠ 
مليــون دوالر مخصصــة لدعم المرحلــة الثانية من 
المشــروع الطــارئ لتوفيــر الكهربــاء فــي اليمــن، 
بحســب مــا أعلــن عنــه وزيــر التخطيــط والتعــاون 

الدولــي فــي الحكومــة اليمنيــة واعــد باذيــب.
ــمية ، إن  ــات رس ــي تصريح ــب، ف ــال باذي وق
»المشــروع يهــدف إلــى زيــادة إمكانيــة الحصــول 
ــة وأطــراف  ــي المناطــق الريفي ــاء ف ــى الكهرب عل
المــدن باليمــن وكــذا التخطيــط الســتعادة قدرات 

قطــاع الكهربــاء فــي البــالد«.
وأوضح الوزير باذيب أن »هذه المنحة اإلضافية، 
مقدمــة من المؤسســة الدوليــة للتنمية، وهي ذراع 
البنــك الدولــي لمســاعدة البلدان األشــد فقــرًا حول 
ــن  ــينفذ م ــى أن المشــروع س ــم«، مشــيرًا إل العال
قبــل مكتــب األمم المتحدة لخدمات المشــروعات، 

باالشــتراك مــع أصحاب المصلحــة المحليين.
وأكــد وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي 
الحكومــة اليمنيــة أن المنحــة الجديــدة ستســهم 
ــد مــن منشــآت الخدمــات العامــة  ــد العدي بتزوي
بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، ما يساعد 
علــى تحســين إمكانيــة حصــول المواطنيــن علــى 
الخدمــات الحيويــة، وســيمكن المشــروع منشــآت 
األعمــال الصغيــرة والمبتكــرة مــن الحصــول علــى 
أنظمــة الطاقة الشمســية، األمر الذي سيســهم في 
تشــجيع إيجــاد فــرص العمــل، وبالتالــي الوصــول 

إلــى مرحلــة التعافــي االقتصــادي المنشــودة.
وكان رئيــس الحكومة اليمنية معين عبد الملك 
أكــد، فــي تصريحات ســابقة عقب لقاء مســؤولين 
فــي البنــك الدولــي فــي أثنــاء زيارتهــم إلــى عدن، 
التوصــل إلــى توافــق مــع البنــك علــى االســتمرار 
في إســناد المؤسســات الحكومية وتحقيق التعافي 

االقتصادي.وكاالت

ُقتل مهاجر وُأصيب ســتة آخرون على األقل، 
بينهــم فتــاة تبلــغ ١6 عامــا، أمــس فــي إطــالق 
نــار متبــادل بيــن مجموعــات مــن المهاجريــن 
فــي صربيــا قــرب الحــدود المجريــة، وفــق مــا 
أوردت محطة »ار.تي.اس« التلفزيونية الرسمية.

وتعّرضــت الفتــاة إلصابــات بالغــة خــالل 
إطــالق النــار الذي ســّجل في غابة فــي ضواحي 
سوبوتيتســا التــي تبعــد نحــو ١6٠ كيلومتــرا إلى 
الشــمال مــن بلغــراد حيث نقــل المصابــون إلى 

المستشــفى، وفــق التلفزيون الرســمي.
ولــم تصــدر الشــرطة علــى الفــور أي تعليق، 
وأغلــق عناصرهــا الطرق المؤدية إلــى المنطقة 
الواقعــة علــى بعــد نحــو كيلومتــر واحــد مــن 

ــدود المجرية. الح
وســارع وزيــر الداخليــة ألكســندر فولين إلى 

تفقــد الموقع.
وقــال رئيــس بلديــة سوبوتيتســا ســتيفان 
باكيتــش فــي تصريــح لوســائل إعــالم محليــة إن 

المصابيــن الذين تــراوح أعمارهــم بين ٢٠ و٣٠ 
عامــا يرفضــون اإلدالء بــأي تعليــق.

وقــال رئيــس البلديــة إن األســباب التــي أدت 
إلــى إطــالق النــار ال تــزال مجهولــة.

وأفــادت وســائل إعــالم محلية بــأن مهاجرين 
أفغانا وباكســتانيين تبادلوا إطالق النار، مرّجحة 
أن يكــون ذلــك قــد حصــل على خلفيــة عمليات 
تهريب للمهاجرين انطالقا من المنطقة ووصوال 

إلــى المجــر، العضو في االتحــاد األوروبي.
وتقــع صربيــا علــى مســار مــا يعــرف بطريق 
ــاعين  ــن الس ــة للمهاجري ــد محط ــان وتع البلق
للوصــول إلــى غــرب أوروبــا هربا مــن الحروب 

والفقــر.
وعلــى الرغــم مــن أن الطريــق لم يعد يشــهد 
التدفــق الكبيــر الذي ســّجل خالل أزمــة الهجرة 
إلــى أوروبــا فــي العــام ٢٠١٥، ال يــزال عشــرات 
اآلالف مــن المهاجريــن غير النظامييــن يعبرون 

المنطقة ســنويا. أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس تسجيل ١6١٠٣ إصابات 
جديدة بفيروس كورونا و٣١ حالة وفاة خالل ٢٤ ساعة.

ــي  ــة ف ــي حــاالت اإلصاب ــوزارة أن إجمال ــرت ال وذك
الهنــد ارتفــع إلــى ٤٣ مليونا و٥٠٢ ألــف و٤٢9 والوفيات 

إلــى ٥٢٥ ألفــا و١99 حالــة.
وفــي الســياق، أعلنــت كوريــا الجنوبية أمس تســجيل 
١٠٠٥9 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا و8 حاالت وفاة 

خالل ٢٤ ســاعة.
وذكــر المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي بكوريا - 
فــي بيــان أوردته وكالــة »يونهاب« لألنبــاء - أن إجمالي 
اإلصابــات فــي البــالد ارتفــع إلــى ١8 مليونــا و٣89 ألفــا 

و6١١ والوفيــات ٢٤ ألفا و٥7٠ حالة.
علــى صعيــٍد متصــل، ســيطر المتغيــر أوميكــرون مــن 
ــره الفرعــي  ــا المســتجد )BA.١( ومتغي ــروس كورون في
)BA.٢(، علــى جائحــة »كوفيــد - ١9« أوائل عام ٢٠٢٢. 
غيــر أنــه في العديد من البلدان حاليــًا أصبحت متغيرات 
فرعيــة أخــرى مــن »أوميكــرون« األكثــر انتشــارًا. فمثــاًل 
ــح هــو المســؤول عــن  ــر الفرعــي )BA.٥(، أصب المتغي
االرتفــاع الحالــي فــي عــدد اإلصابــات بألمانيــا، ومن غير 
الواضــح بشــكل كبيــر، مــا إذا كانــت المتغيــرات الفرعية 

 ،)٥.BA( ،)٤.A( ،)٢.١٢.١.BA( »الجديدة من »أوميكرون
اكتســبت ســمات بيولوجيــة تســمح بانتقال أكثــر كفاءة، 
أو مــا إذا كانــت األجســام المضــادة التــي تشــكلت عــن 
طريــق اللقاحــات أو العــدوى الســابقة أو التــي أصبــح 
بعضهــا متاحــًا كعــالج، تعمــل بشــكل أقــل كفــاءة مــع 
هــذه المتغيــرات الجديــدة، مقارنة بالمتغيــرات الفرعية 

.)٢.BA(و )١.BA( القديمة
وفــي ســعيها لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، أظهــرت 
دراســة ألمانيــة جديــدة نشــرت نتائجهــا أول مــن أمــس 
فــي دوريــة »ذا النســيت إنفكشــن ديزيــز«، أن معظــم 
األجسام المضادة المتاحة لعالج مرضى »كوفيد - ١9«. 
ال تمنــع المتغيــرات الفرعيــة الجديــدة علــى اإلطــالق أو 

تمنعهــا بفاعليــة منخفضة.
وفــق الدراســة التــي أجراهــا مركــز الرئيســيات 
األلمانــي بمعهــد ليبنيــز ألبحــاث الرئيســيات، جنبــًا إلــى 
جنــب مــع باحثيــن مــن كليــة هانوفــر الطبيــة وجامعــة 
ــإن الجســم  ــرغ، ف ــن نورنب ــش ألكســندر إرالنغ فريدري
المضــاد »ببتيلوفيمــاب« يشــكل االســتثناء الوحيــد، ألن 
هــذا الجســم المضاد حجــب جميع المتغيــرات المختبرة 

بكفــاءة عاليــة.وام+وكاالت

أجــرت طائــرة هندية كانت تقــوم برحلة داخلية 
هبوطــا اضطراريــا فــي نيودلهــي إثــر انتشــار دخــان 
فــي مقصــورة الــركاب بعيــد إقالعهــا متجهــة إلــى 
ــت  ــا أعلن ــى م ــالد، عل ــط الب ــور وس ــة جبلب مدين

شــركة الطيــران.
وتــم إجــالء ركاب الرحلــة التــي تشــغلها شــركة 
ــودة  ــب ع ــة، بســالم عق ــبايس جــت« التجاري »س

الطائــرة إلــى المطــار فــي نيودلهــي.
وكتبــت الشــركة على تويتر »أثنــاء تخطي ٥ آالف 
قــدم، رصــد الطاقم دخانا في المقصورة«. وانتشــرت 
ــادث  ــب الح ــي عق ــع التواصــل االجتماع ــى مواق عل
تســجيالت فيديــو تظهــر المقصــورة تضيــق بالدخان.

وكُثر الحديث عن شــركة ســبايس جــت المتدنية 
ــام  ــة الماضيــة، مــع قي التكلفــة فــي األشــهر القليل
طائــرة أخــرى تابعــة لهــا بهبــوط اضطــراري الشــهر 
الماضــي بعدما اشــتعلت النيران في أحد محركاتها، 
فيمــا وبخت ســلطات الطيران الشــركة علــى خلفية 

ممارســات تدريب تشــوبها عيوب.
ولــم تكشــف الشــركة عــدد ركاب رحلــة، لكنهــا 
قالــت إن الطائــرة هبطت »بســالم« مؤكــدة أنه تم 

»الترتيــب فــورا« لرحلــة بديلــة للركاب.
فــي يونيــو أجــرت طائــرة تابعــة لســبايس جــت 
علــى متنهــا ١8٥ شــخصا هبوطــا اضراريا فــي مدينة 
باتنــا )شــرق الهنــد( بعــد اشــتعال النــار فــي أحــد 

محركاتها.
وفــي مايــو علق مئات مــن ركاب الشــركة داخل 
طائراتهــم بعدمــا ألغــت أو أرجــأت رحالت بســبب 

»محاولــة هجــوم ببرنامــج فدية«، حســبما قالت.
في الشهر نفسه فرضت سلطات الطيران الهندية 
غرامــة قدرهــا مليــون روبيــة هندية )نحــو 8٣٠.١٢ 
دوالرا( على الشركة لقيامها بتدريب طيارين لبوينغ 

7٣7 ماكس، على جهاز تدريب تشــوبه عيوب.
ومنعــت الســلطات تســعين مــن طياري ســبايس 
جــت مــن قيــادة تلــك الطائــرة معتبــرة أنهــم لــم 
ــالم  ــائل إع ــق وس ــب المناســب، وف ــوا التدري يتلق

محليــة.ا.ف.ب

قامت الشــرطة اإلسبانية والمكتب الفرنسي لمكافحة 
المخدرات )OFAST( والشــرطة الهولندية، بتنسيق من 
اليوروبــول، بتفكيــك واحــدة مــن أكثر منظمــات تهريب 
ــال ٥  ــم اعتق ــث ت ــا، حي ــي أوروب المخــدرات نشــاًطا ف

أشــخاص فــي إســبانيا، مــن بينهم »اســكوبار الســويد«.
وأشــارت صحيفــة »البانجورديــا« اإلســبانية إلــى أن 
المحققــون ركــزوا فــي تحقيقاتهم على مهــرب مخدرات 
كولومبــى يدعــى جونــاس فالــك، والملقــب بـ«اســكوبار 
الســويد«، وهــو يقــوم بإدخــال المخــدرات إلــى إســبانيا 
منــذ أكثر من عقد ولديه شــبكة واســعة مــن االتصاالت، 

حســبما أفادت الشــرطة اإلســبانية.
وأوضحــت الصحيفــة أن بفضــل خبــرة فالــك في عالم 

تهريــب المخــدرات، تمكــن من بنــاء هيــكال إجراميا في 
إســبانيا، ويمتــد إلــى فرنســا، إلدخــال الكميــات الضخمة 

مــن الكوكايين.
اكتشــف المحققــون أن الشــبكة كانــت تنظــم عمليــة 
نقــل الكوكاييــن فــي الميــاه القريبــة مــن فنزويــال، لنقله 

الحًقــا إلــى أوروبــا.
اســكوبار الســويد ُيعتبــر أكثــر المجرميــن نشــاًطا فــي 
الســويد وأحــد تجــار المخــدرات الرائديــن فــي أوروبــا، 
وفــي النهايــة تــم اعتقالــه في فنــدق إيبيزا حيــث أمضى 
بضعــة أيــام فــي إجــازة فــي أحــد أفخــم وأغلــى الفنادق 
ــه  ــع عائلت ــم م ــي، و كان يقي ــان أنطون ــة س ــي مدين ف

وأصدقائه.وكاالت

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانغ الصينية

وزراء الخارجية العرب يجّددون دعم لبنان

تضاعف ضحايا أعمال العنف بمنطقة الساحل منذ 2020

البنك الدولي يمنح اليمن 100 مليون دوالر لتوفير الكهرباء

قتيل و6 جرحى باشتباكات بين مهاجرين في صربيا

الهند تسجل 16103 إصابات جديدة بـ»كورونا«

النتشار دخان بمقصورة الركاب
طـائـرة هـندية تهبـط اضـطراريًا في نيودلهـي

إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المخدرات

في إطار تحضيرها الستضافة »كوب ٢7«
مصر تطالب بمساعدة إفريقيا للتغلب على التغير المناخي

تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 
والقضاء على الفقر

تنفيذ التعهدات 
الدولية ودعم أجندة 
التكُيف مع المناخ

وكاالت خالل إزالة آثار الزلزال 

وكاالت عمليات التلقيح في الهند 

فيضانات جراء 
األمطار الغزيرة في 

سيدني
تسببت األمطار الغزيرة التي 
ــيدني  ــة س ــى مدين ــت عل هطل
االســترالية في فيضانات خطيرة 
بالمناطق المنخفضة بلغ ارتفاع 
ــي  ــر ف ــو ١.٥ مت ــوبها نح منس
بعــض الضواحــي مــا دفع خدمة 
الطــوارئ فــي والية نيو ســاوث 
ــدة  ــكان ع ــى حــث س ــز إل ويل
مناطــق علــى إخــالء منازلهــم، 
متوقعة استمرار هطول األمطار 
حتــى اليوم األثنيــن على األقل.

اإلعــالم  وســائل  وذكــرت 
ــهدت ٤  ــيدني ش ــة س أن منطق
ــي  ــار الت ــم األمط ــاف حج أضع
تهطــل عليهــا عــادة خــالل شــهر 

ــل. ــو بالكام يولي
األرصــاد  هيئــة  وحــذرت 
ــة األســترالية مــن ارتفــاع  الجوي
مســتويات الميــاه فــي المنطقــة 
بنفس درجة االرتفاع الذي كانت 
عليــه في مــارس حيــث تعرضت 
أجــزاء كبيــرة مــن ذات المناطق 
المنخفضة من المدينة لفيضانات 
ــان  ــى فيض ــيرة إل ــديدة ..مش ش
الميــاه خلف ســد واراجامبا. وام

الجيش العراقي 
يعتقل 77 إرهابيًا 

في كركوك
اعلــن المقر المتقــدم لقيادة 
العمليات العراقية المشتركة في 
كركــوك، القــاء القبــض على 77 
إرهابيــًا ومطلوبًا في المحافظة.

وذكــر بيــان لقيــادة العمليات 
ــة  ــاء العراقي ــة األنب ــه وكال نقلت
)واع(، أنه بإشراف الفريق الركن 
علــي الفريجــي نفــذت قطعــات 
العمليات المشــتركة في كركوك 
عمليــات تعرضيــة ضــد اإلرهاب 
وتمكنــت مــن القــاء القبض على 

١7 إرهابيــا و6٠ مطلوبا.
كمــا تمكنــت مــن تدميــر 
7 أوكار، وضبطــت 7 مخــازن 
سالح، باإلضافة لضبط ٥9 عبوة 
ناســفة، و٢٤ مقذوفا، وحزامين 
ناســفين، و٥٥ قذيفة هاون، و8 

صواريــخ. وكاالت

وكاالت اقتصادجانب من آثار الجفاف في الصومال 
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يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
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شمُس اإلمارات إلى ما ال تغيُب عنها الشمس..!

بريطانيــا الُعظمــى التــي ال تغيب عنها 
الشــمس، رّحبت بقدوم شموس اإلمارات 

إليها، دون ُســُحٍب ودون ضباب.
واإلمــارات العربيــة األصيلــة العريقــة، 
المتمّيــزة بالــوّد والســالم مــع الــكل فــي  
القــارات واألقاليــم .. تربطهــا بالقــارة 
األوروبيــة روابــط  صداقــات عقالنيــة 
مّتزنــة دائمة، ومنها »المملكة المتحدة« 
المخضرمــة فــي القــارة العجــوز، والتــي 
تمّيــزت بالســبق وديمومــة الحفــاظ على 
تلــك الصداقــة دون انقطاع منــذ أن وّفق 
اهلل األب البانــي »زايــد الخيــر« على رفع 
الرايــة البيضــاء بشــموخ الَعَلــم االّتحــادي 
لدولٍة فتّيٍة فاقت منجزات »خمســينيتها« 
ــّل مــن ســبقتها تاريخــًا  ــى ُج ــى عل األول

وحضــارًة بعقــود وقــرون.!

وقفة اليوم االثنين من ٤ يوليو/٢٠٢٢، 
ُتعيدنــا أســبوعًا كامــاًل للوراء إلــى تصريح 
وزيرة الداخلية البريطانية »بريتي باتيل« 
التــي قالــت يــوم االثنيــن/٢7 يونيــو٢٠٢٢ 
عــن جــواز ســفر اإلمــارات أنــه ســيطير 
قريبًا بحامليه من مواطني دولة اإلمارات 
ــدة دون  ــة المتح ــى المملك ــدة ال المّتح

تأشيرات.
ولعّلهــا مصادفــة جميلــة أن تلــوَح 
الجهتيــن  علــى  »المّتحــدة«  كلمــة 
وبوصفــة مشــتركة للجانبيــن »اإلماراتــي 
ــارات  ــة اإلم ــف دول ــي« بتعري والبريطان
العربية »المتحدة« والمملكة »المتحدة« 
ــتَرَكة  ــمات المش ــك الس ــب تل ــى جان إل

ــن. ــرى للجهتي األخ
وباألخــص الِوجهــة األكثــر شــعبية لدى 

اإلماراتيين منها »مثااًل وليس حصرًا« هنا 
مطــار »هيثرو«، أو هنــا إذاعة »لندن«.. 
واألكثــر احترافيــة لــدى البريطانييــن إلى 
جميع مطارات اإلمارات سياحًة وتجارًة .. 
إذ كل مــن الجانبيــن يتوافــد على الجانب 
اآلخــر أكثــر مــن مــرة كل عــام ومــع كل 

ومناسبة. مناسبة 
جواز سفر اإلمارات األول »عربيًا« كل 
مــرة واألول »عالميــًا« أكثر من مرة، كان 
والزال يالقــى معاملــة متمّيــزة بمطارات 
دول مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وكنــدا ومجموعــة شــينغن وغيرهــا ممن 
ــح  ــه الدخــول بنظــام تصري ــح لحاملي تتي
الســفر اإللكترونــي )ETA( ضمــن قائمــة 

البلــدان المؤهلــة لذلك.
لكن بريطانيا واعتبارا من العام ٢٠٢٣، 
وفــي ضوء تصريــح الوزيرة«بريتي باتيل« 
األخيــر، أعلنــت عــن »اإللغــاء واإلعفــاء« 
فــي آن واحــد: »اإلماراتييــن، ُيعفــَون 
عــن التأشــيرات، اإلماراتييــن ُتلغــى عنهم 

التأشيرات..!«
ــا »الشــمس« كلمــة  ــا اخترن ــا أنن وبم
مفتاحيــة للمقــال، فالبــّد مــن البــوح بمــا 

للشــموس مــن حقائــق تعرفهــا بقيــة 
الكواكــب، ومهمــا أطالــت الُظلمــُة مــن 
حواجــز .. فــإن هــذا االنفتــاح اإلماراتــي 
يومــًا عــن يــوم علــى العالــم مــن هــذه 
الُبقعــة اآلمنــة بالجزيــرة العربية، ما هي 
ــان الشــمس كانــت  إال رســالة واضحــة ب
والزالت وســتبقى ســاطعة مهمــا حّوطتها 

الُســُحب والغيــوم.!
علمتنا القيادة الرشــيدة لـ»أبناء زايد« 
أن الحبَّ والتسامح والسالم هي الخطوة 
األولــى للتعافــي والحفــاظ علــى عالقــات 

صحيــة وقوية بيــن الجميع.
حادثــة  يتذّكــر  منــا  الكثيــر  لعــل 
اإلماراتيــات  بالمواطنــات  »المطرقــة 
ــة  ــك الحادث ــدن«.. وإن كانــت تل فــي لن
المشــبوهة ُمفَتَعلــة مــن دخيــٍل لتحويــل 
ــل  ــإن العق ــام، ف ــاه س ــى اتج ــار ال المس
اإلماراتــي كان لــه بالمرصــاد، وبرؤيــة 
ــض  ــم يم ــث ل ــة، وحي ــادة الحكيم القي
علــى تلــك الحادثــة المشــبوهة حــول او 
حوليــن وإذا فــي األفــق تلــوح: »بريطانيا 
العظمى تفتح مطاراتها بالورود والزغاريد 

لـ»أبنــاء زايــد«.!«

أحمد إبراهيم
الكاتب اإلماراتي
ui@eim.ae

بتوجيهــات ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل«، تؤكــد دبــي أنها مدينــة المســتقبل لما تحرص 
ــى  ــدرة عل ــة والق ــادرات تجســد العزيم ــن خطــط ومب ــه م علي
االســتثمار األفضــل فــي الرأســمال البشــري لتحقيــق الطموحــات 
التــي تعــزز مســيرتها المشــرفة كواحــدة مــن حواضــن اإلبــداع 
العالمــي واالســتثناء الريــادي فــي محــاكاة الغــد واالســتعداد لــه 

وبنــاء اإلنســان المتمكــن.
ويشــكل االحتفاء بالمتفوقيــن والمتميزين وتكريمهم ودعمهم 
نهجــًا راســخًا ومحطــة متجــددة لتأهيــل أجيــال متمكنــة ومبدعة 
تســتطيع مواصلــة تعزيــز اإلنجــازات وزيــادة المكتســبات وفــق 
ــادم واالســتعداد  ــى استشــراف الق ــادرة عل ــة ق ــات عصري ممكن
لــه وتحمــل كافــة المســؤوليات فــي مدينــة ارتبــط اســمها برفــد 
التنميــة الشــاملة بــكل ما يلزم الســتدامة زخمهــا، وتأمين كواكب 
مــن قــادة المســتقبل لتحقيــق التطلعــات تضــاف إلــى مــا تحفــل 
بــه دبــي مــن خبــرات وكفــاءات وطاقــات تعــزز موقــع المدينــة 

ــن الكبار.  بي
العلــم والتفــوق والتميز ومواصلــة التحصيل العلمــي.. جميعها 
ثوابــت راســخة في مدينة تصنــع تاريخًا مبهرًا وملهمــًا بالنجاحات 
الرائــدة التــي تحققهــا وتقــدم أروع التجــارب فــي بنــاء اإلنســان، 
ويشــكل اعتمــاد »منظومــة لتكريــم ورعايــة الطلبــة األوائــل مــن 
مختلــف المناهــج الدراســية فــي دبــي«، لتكريــم أوائــل الثانويــة 
لإلماراتييــن والمقيميــن فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي 
اإلمــارة، عبــر مكافــآت ماليــة والرعايــة األكاديميــة لإلماراتييــن 
فــي الجامعــات المحليــة الخاصــة أو من خــالل االبتعــاث للخارج، 
باإلضافــة إلى حصول الطلبة المقيميــن المتفوقين على خصومات 
فــي أفــرع الجامعات الدوليــة في المناطق الحــرة وحصولهم على 
اإلقامــة الذهبيــة مــع عائالتهــم، نموذجــًا لمــا تعمــل عليــه دبــي 
فــي ســبيل تأهيــل اإلنســان وتمكينه مــن كافة مفاتيح المســتقبل.

»المكرمــة« تمثــل شــراكة حقيقيــة مبكــرة ألجيــال المســتقبل 
وتأهيلهــا لتكــون قــادرة علــى المنافســة وأداء كافــة المهــام التي 
تشــكل روافد أساســية تضيف لزخم المســيرة نحو الغد المشرق، 
وهــي كمــا أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيس المجلــس التنفيــذي، تبيــن أهمية 
العلــم فــي النهضــة والتطــور بقول ســموه: »بالعلــم تنهض األمم 
والمجتمعــات، وبالعلــم تزدهــر الحيــاة ويســمو اإلنســان، وهــذا 
مــا يدفعنــا إلــى االســتمرار فــي تطويــر منظومة التعليــم في دبي 
وتقديــم األفضــل لطلبــة دبــي مــن مواطنيــن ومقيميــن، انطالقــًا 
مــن يقيننــا بــأن االســتثمار فــي العلــم وإمــداد الطلبــة بالدعــم 
والمعرفة الالزمة هو األســاس الذي يقوم عليه مســتقبل الوطن«.

»المنظومــة« بقــدر مــا هــي احتفــاء بالمتفوقيــن وداعــم كبير 
لبنــاء مســتقبلهم وجعلهــم قــوة بشــرية فاعلــة للقيــام بدورهــا 
فــي واحــدة مــن أكثــر مســيرات التنميــة تقدمــًا وازدهــارًا فــي 
العالــم.. كذلــك ســتكون ســببًا كبيــرًا فــي نشــر الــروح اإليجابيــة 
والحمــاس والعزيمــة الســتنباط كافــة الطاقات الخالقــة والمبدعة 
ــارك  ــن يب ــي وط ــز ف ــوق والتمي ــاد والتف ــى االجته والحــض عل
جهــود كل ســاٍع لألفضــل ويعمــل علــى تســخير كافــة القــدرات 

فــي خدمــة طموحاتــه وتميــزه.

يعــد جمــع وتصنيــف البيانــات أمــًرا 
مهًمــا، خصوًصــا لدراســة الظواهــر غيــر 
المســبوقة، كفيروس كورونا )كوفيد١9( 
والــذي لعبــت البيانات فيه دوًرا أساســًيا 
للوصــول للقاحــات فعالــة، غيرت مســار 

حيــاة كثيريــن علــى الكــرة األرضية.
إن البيانــات التــي يتــم جمعهــا حــول 
موضــوع مــا، خصوًصــا الحساســة منهــا، 
كالتــي تــدور حــول فيــروس كورونا على 
ــات  ــي عملي ــر ف ــا أث ــال، له ــبيل المث س
اتخــاذ القــرار، بــل إنها تشــكل في بعض 
الحــاالت الركــن الرئيــس الــذي تعتمــد 

عليــه تلــك القــرارات.
ــاك عــدد مــن العلــوم المترابطــة  هن
التــي ســاهمت فــي التقــدم العلمــي في 
مختلــف مجــاالت الحيــاة، غيــر أن لــكل 
ــي  ــات الت ــض التحدي ــي بع ــال علم مج
يواجههــا، خصوًصــا فيمــا يتعلــق بالنشــر 
العلمي الفعال، فكما تذكر البروفيسورة 
أريانا قورفيتش )IrynaGurevych(، هذه 
التحديــات قــد تشــكل عائًقا أمام ســرعة 
نشــر البيانــات، التــي قــد يكــون لهــا أثــر 
كبيــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، إذ إن 
توفــر المعلومــات فــي الوقت المناســب 
يســاهم فــي الحفــاظ علــى حيــاة كثيــر 

مــن البشــر.
ــد  ــا أن أح ــورة أريان ــر البروفيس تذك
أهــم تحديات النشــر العلمي، هو عملية 
ترميــز البيانــات التي يتــم جمعها، ضمن 
دراســة مــا، فالبيانــات الموجــودة علــى 
اإلنترنــت كالشــبكات االجتماعيــة، تعــد 
بيانــات خــام، تحتــاج إلــى عمليــة ترميز 
وتصنيــف وتحليــل، وهــو ما يتم بشــكل 
يدوي في كثير من الحاالت، مما يتطلب 

كثيــًرا مــن الوقــت والجهــد والمال.

البروفيســورة أريانــا مــع فريــق بحــث 
 Technical( بجامعــة درامســتاد التقنيــة
University of Darmstadt( اقترحــت 
االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة اآللية، 
لترميــز وتصنيــف البيانــات، وذلــك ببنــاء 
أنظمــة آلية تســاعد جامــع البيانات، وقد 
اقترح الفريق البحثي تصميم نظام يعتمد 

علــى خوارزميــات الــذكاء االصطناعي.
النظــام الــذي تــم تطويــره يقــوم على 
التحليــل المبدئي للبيانــات الخام، وذلك 
بعــد أن يتــم تدريبــه يدوًيــا علــى ترميــز 
البيانــات، والهــدف مــن هــذه العمليــة 
أن تقوم الخوارزمية بمســاعدة العاملين 
ــة  ــات، إذ إن عملي ــى البيان اآلخريــن عل
ــت  ــة ليس ــة المبدئي ــب الخوارزمي تدري
كافيــة لتقــوم الخوارزميــة بذاتهــا بترميز 
البيانــات األخــرى بشــكل آلــي، ولكنهــا 
كافيــة لتقوم الخوارزميــة باقتراح الرموز 
المحتملــة لــكل جــزء مــن البيانــات، إذ 
تقــوم بعــرض مقترحاتهــا علــى الباحثين 
اآلخريــن الذين يقومون بالترميز اليدوي 
للبيانات. عمليــة اقتراح الترميز الصحيح 
لــكل جــزء مــن البيانــات، تســاهم فــي 
تقليــل الجهــد والوقــت الــالزم لتصنيــف 
ــي االســتخدام  ــا يعن ــات، وهــذا م البيان
ــذه  ــإن ه ــي ف ــوارد، وبالتال ــل للم األمث
العمليــة شــبه اآلليــة تســرع فــي عمليــة 
تجهيز البيانات، مما ينعكس على ســرعة 
النشــر العلمــي للبيانــات، خصوًصــا تلــك 

المرتبطــة بفيــروس كورونــا كوفيد١9.
عن »الوطن السعودية«

كثــرت األحاديث مؤخــرا عن عودة إلى 
األحــوال االقتصاديــة التــي كانــت ســائدة 
فــي ســبعينيات القــرن العشــرين. هنــا في 
المملكة المتحدة، بلغ معدل التضخم على 
أســاس ســنوي 9.١% فــي مايــو ، وتهيمــن 
ـــلة للعمــل  اإلضرابــات العماليــة الـُمـَعـطِّ

علــى عناويــن األخبار الرئيســية.
ولكــن هــل تكــون العــودة إلــى اقتصاد 
علــى غــرار الســبعينيات أمــرا واردا حقــا؟ 
ــى مــا قــد يحــدث مــع  ــر عل يتوقــف كثي
تسويات األجور والسياسة النقدية والمالية. 
وهنــاك بالطبع العديــد من القوى العالمية 
التــي ينبغــي لنــا أن نضعهــا في الحســبان، 
بمــا في ذلك جائحــة مرض فيروس كورونا 
٢٠١9 )كوفيــد-١9(، واآلفــاق االقتصاديــة 
غيــر المؤكــدة فــي الصيــن، والحــرب فــي 
أوكرانيا، والحالة المحفوفة بالمخاطر التي 
تمــر بهــا الحوكمــة االقتصادية والسياســية 

فــي عمــوم األمر.
مــع مطالبــة العمــال بأجــور أعلــى، 
الطويلــة  التضخــم  توقعــات  أصبحــت 
األجــل تشــكل قضيــة مركزيــة. فــي أوائــل 
شــهر يونيــو، أظهــرت دراســة اســتقصائية 
لتوقعــات التضخــم والتــي راقبتهــا جامعــة 
متشيجان عن كثب أن توقعات المستجيبين 
ــدار الســنوات الخمــس  ــى م ــم عل للتضخ
المقبلــة ســجلت ارتفاعــا حادا مــن ٣% إلى 
ــق، ويشــكل  ــر للقل ــر مثي ٣.٣%. وهــو أم
ضربــة ألولئــك )مــن أمثالــي( الذيــن دأبــوا 
ــا يتصــل  ــة فــي م ــأن األدل ــى الزعــم ب عل
بالصــورة المتوســطة األمــد إلــى البعيــدة 
األمــد ال تــزال ملتبســة إلــى حــد مــا. 
أشــارت دراســات اســتقصائية أخــرى إلــى 
أن االرتفاعــات األخيــرة في أســعار الطاقة 
والغــذاء وأســعار المســتهلك كانــت أحداثا 

تقــع مــرة واحــدة، وليســت عالمــات تدل 
علــى تضخــم حقيقــي.

ــل  ــم يتمث ــر أعظ ــأ خط ــن اآلن ينش لك
فــي أن توقعــات التضخم أصبحــت بالفعل 
بــال َمـــرسى. وهــذا يضــع بنــك االحتياطي 
الفيدرالــي األميركــي وغيــره مــن البنــوك 
ــا ال  ــب، ألنه ــف صع ــي موق ــة ف المركزي
يمكنهــا أن تســمح ببســاطة لهــذه الحــال 
بالتحــول إلــى اتجــاه راســخ. وإذا فعلــت، 
فســوف نعــود حقــا إلــى األيــام المظلمــة 
التــي مررنــا بهــا قبــل خمســة عقــود مــن 
الزمن. كانت لهجة محاضر اجتماعات بنك 
إنجلتــرا فــي أعقــاب رفــع أســعار الفائــدة 
مؤخرا بمقدار ٢٥ نقطة أساس أكثر تشددا 
ممــا كانــت عليــه ســابقا بشــكل ملحــوظ، 
ممــا يشــير إلــى زيــادات أكبــر فــي أســعار 

الفائــدة فــي األســابيع واألشــهر المقبلــة.
في هذا الســياق، أصبحــت المفاوضات 
حــول األجــور عامــال حاســما فــي تحديــد 
اآلفــاق االقتصادية المرتقبة. ونظرا للخطر 
المتزايــد المتمثــل فــي دوامــة األجــور 
واألســعار، أعتقــد أن الحكومــة البريطانية 
محقــة في اتخاذ موقف متشــدد من نقابة 
عمــال الســكك الحديديــة الرئيســية. فمــن 
ــى  ــة إل ــث رســالة قوي ــة بمــكان ب األهمي
عامــة النــاس ووســائل األعــالم. فــي حيــن 
يمثــل معــدل التضخــم بنســبة 8% إلــى %9 
ضربــة كبيــرة للدخــل المتــاح، فــإن هــذا 
التضخــم مدفــوع إلى حد كبيــر بارتفاعات 
ــي  ــة والت ــة والمــواد الغذائي أســعار الطاق
ُسـُتـَحـــل فــي النهايــة. إذا كنــا راغبين في 
إعــادة التضخم إلى المســتويات المنخفضة 
التــي كان عليهــا طول الســنوات العشــرين 
األخيــرة أو مــا يزيد، فإننا فــي احتياج إلى 
زيــادة كبيــرة دائمــة فــي تســويات أجــور 
القطــاع العــام )مــا لــم يكــن مــن الممكــن 
تبريرهــا مــن خــالل زيــادات كبيــرة بــذات 

القــدر فــي اإلنتاجية(.
ــك، ســتكون الضغــوط  عــالوة علــى ذل

اإلضافيــة المفروضــة علــى مــوارد القطــاع 
العــام المالية أكثر شــدة مقارنــة بما كانت 
عليــه فــي الماضــي، وهــذا مــن شــأنه أن 
يزيــد مــن تعقيد المناقشــات الصعبة حول 
المســتوى المناســب مــن الضرائــب نســبة 
إلــى اإلنفــاق العــام. أكتــب هــذا بصفتــي 
نصيــرا لمفاهيــم مثل »الربح مــع غرض«، 
ــاج  ــراكة إنت ــس ش ــب رئي ــاري نائ وباعتب
 Northern الطاقة الشمالية ورئيس شركة
Gritstone. فــي الوقــت الحالي، يجب أن 
ُيـسـَمـــح لصناع السياسات بوضع التضخم 
ــــ وخاصة توقعات التضخم الطويلة األجل 

ــ تحت الســيطرة.
لتحقيــق هــذه الغاية، يجب أن تشــتمل 
االســتجابة الفعالــة على ثالثة عناصر. أوال، 
يتعيــن علــى الحكومات أن تســمح لبنوكها 
ــح  ــزم لكب ــا يل ــكل م ــام ب ــة بالقي المركزي
جمــاح األســعار. ثانيــا، يجــب أن يتوقــف 
الساســة عــن خلــق انطباع بــأن الحكومات 
لديها شــجرة أمــوال ســحرية يمكنها هزها 
لحــل كل مشــكلة قــد تنشــأ. إذا كانــت أي 
حكومــة راغبــة فــي إثبــات قدرتهــا علــى 
اســتباق األحــداث، فينبغــي لهــا أن تقــدم 
إطــار عمــل مــدروس علــى النحــو الالئــق 

ــتها المالية. لسياس
خير مثال على ذلك »القاعدة الذهبية« 
ــي  ــوزراء البريطان ــس ال ــا رئي ــي وضعه الت
الســابق جــوردون بــراون، والتي ســمحت 
للقطــاع العــام باالقتــراض فقــط لدفــع 
تكاليــف اســتثمار رأس المــال، فــي حيــن 
كان مــن الواجــب تمويــل اإلنفــاق الحالــي 
من الضرائب وغيرها من اإليرادات. واآلن 
هنــاك حاجة ماســة إلى نســخة منقحة من 
هــذا لضمــان أن اإلنفــاق االســتثماري فــي 
القطــاع العــام ال يتمتع بالحماية فحســب، 

بــل ويحظــى بالتشــجيع أيضا.
ثالثــا، وفــي مــا يرتبــط بقضيــة متصلــة، 
يتعيــن علــى الحكومــات أن تتحلــى بقــدر 
أكبــر مــن الجدية فــي التعامل مــع اإلنفاق 

ــوم  ــي عم ــل ف ــل األج ــتثماري الطوي االس
ــع  ــق »برف ــا يتعل ــي م ــة ف ــر، وخاص األم
مســتوى« المناطــق المتروكــة. يجــب أن 
يطلــب صناع السياســات من الشــركات أن 
تنســى التخفيضــات الضريبيــة مــا لــم يكن 
بوســعها حشــد األدلــة التــي تثبــت أن مثل 
ــة.  ــز اإلنتاجي ــة بتعزي ــر كفيل هــذه التدابي
ــة  ال يبــدو أن عقــودا مــن تخفيــض ضريب
الشــركات عملــت علــى تعزيــز االســتثمار 
التجــاري واإلنتاجيــة بــأي طريقــة مفيــدة.

يتمثــل النهــج األفضل في دعــم األعمال 
خــوض  إلــى  تميــل  التــي  والصناعــات 
المجازفــات )مثل رأس المال االســتثماري( 
فــي المناطــق المتخلفــة تنمويــا، والتحلــي 
بقــدر أكبر مــن الجرأة في تنظيم أســاليب 
إدارة الميزانيــة العموميــة المتطــورة مثل 
إعــادة شــراء األســهم ــــ وربمــا الســماح 
بذلــك فقــط عندمــا تتوفــر أدلــة حقيقيــة 
علــى تحســن اإلنتاجيــة. فــي الوقــت ذاته، 
يتعيــن على القادة السياســيين أن يوضحوا 
لعامــة النــاس ــــ وخاصــة مالييــن العمــال 
مــن ذوي الدخــول المنخفضة ــــ لماذا من 
مصلحــة الجميــع تقبــل بعــض انتكاســات 
الدخــل الحقيقــي )المعــدل تبعــا للتضخم( 
كجــزء مــن عمليــة كبــح جمــاح التضخــم.

في غياب اســتقرار األســعار أو تحســين 
اإلنتاجيــة، لــن تكــون األجــور الســخية 
والسياسات المالية أو االقتصادية مستدامة. 

ولــن تمثــل شــيئا ســوى وعــود زائفــة.
عن »بروجيكت سنديكيت«

أكَّــد علمــاء الفلــك أن جرًمــا ظنــوه في 
الســابق مجرًة بعيدًة اتضــح أنه في الواقع 
ألمع نجٍم نابض مرصود خارج مجرة درب 
التبانــة، واكتشــف الفريــق ذلك باســتخدام 
ــن الضــوء  ــا م ــا معيًن ــة تحجــب نوًع تقني
ــمس  ــارات الش ــبيهة بنظ ــتقطب، ش المس
المســتقطبة، ويمكن استعمالها في البحث 
عن المزيــد من النجوم النابضة »الخفية«.

النجــوم النابضــة هــي نجــوٌم نيوترونيــة 
ــن  ــون م ــية، تتك ــة المغناطيس دّوارة عالي
البقايــا المنهــارة للنجــوم المنفجــرة، وفــي 
تطلــق  النابضــة،  النجــوم  دوران  أثنــاء 
تدفًقــا مــن موجــات الراديــو مــن أقطابها، 
ــٌض« يمكــن رصــده باســتعمال  وهــو »نب
التلســكوبات الراديويــة، ويســتخدم علماء 
الفلــك النجوم النابضة فــي اختبار نظريات 
الجاذبيــة والبحــث عــن أدلــة علــى وجــود 

موجــات الجاذبيــة.
 PSR والنجــم النابض الجديد، المســمى
J٠٥٢٣−7١٢٥، يبعــد نحو ٥٠ ألف فرســخ 
فلكــي عــن األرض، فــي ســحابة ماجــالن 
الكبــرى، ويختلف كثيــًرا عن أغلب النجوم 
ــج  ــوان مين ــة، وتقــول ي النابضــة المعروف
ــة  ــة بمنظم ــاء الفلكي ــة الفيزي ــج عاِلم وان
الكومنولــث للبحــوث العلميــة والصناعيــة 
األســترالية في كانبره: إن هذا النجم نبضه 
عريــٌض للغايــة، إذ يبلــغ حجمــه أكثــر مــن 
ِضعــف حجــم النجــوم النابضــة المعروفــة 
ــرى،  ــالن الكب ــحابة ماج ــي س ــرى ف األخ
ويظهــر »بســطوٍع« اســتثنائي علــى طيــف 
الراديو.علقــت وانــج والفريــق قائليــن: إن 
النجــم النابــض يبلغ ســطوعه عشــرة أمثال 
ســطوع أي نجم نابض آخر ُمكتشف خارج 
مجرة درب التبانة، وقد ُنِشــرت دراســتهم 
فــي دوريــة »ذي أســتروفيزيكال جورنال« 
The Astrophysical Journal فــي الرابع 

مــن مايــو.
ــارا مورفــي، المؤلفــة  وقــد صّرحــت ت
المشــاركة وأســتاذة علــم الفلــك الراديــوي 
بجامعــة ســيدني فــي أســتراليا، فــي بيــاٍن 
صحفي: »بســبب خصائصه غير التقليدية، 
لــم ترصــد الدراســات الســابقة هــذا النجم 

النابــض، رغم ســطوعه الشــديد«.
ُتعــرف النجــوم النابضة عادًة بســطوعها 
الخافــت الذي يومض بصفــة دورية، ولكن 
فــي حالــة النجــم PSR J٠٥٢٣−7١٢٥، بلغ 
نبضــه مــن العــرض والســطوع مبلًغا جعله 
ال يطابــق المواصفــات النموذجيــة للنجــم 

النابــض، ولذلــك اعتبره العلمــاء مجرة.
وبــدأت وانــج وفريــق دولي مــن علماء 
الفلــك يعتقــدون أن هــذا الجــرم قد يكون 
نجًما نابًضا عند تحليلهم لبيانات من مسح 
 ،)VAST( المتغيــرات والعابرات البطيئــة
الذي ُيجرى باستخدام تلسكوب »مصفوف 
ــدر األســترالي«  ــع باثفاين ــر المرب الكيلومت
)ASKAP( فــي غربــي أســتراليا، ويرصــد 
المســح رقعــًة كبيــرًة من الســماء بحًثا عن 
مصــادر موجــات الراديــو شــديدة التغيــر، 
ويجمــع بيانــاٍت عــن االســتقطاب الدائــري 

مــن ضمــن جملــة بيانــاٍت أخرى.
وغالًبــا مــا تكــون انبعاثــات النجــوم 
وبعضهــا  االســتقطاب،  عاليــة  النابضــة 
ــرام  ــن األج ــل م ــا، والقلي ــذب دائريًّ يتذب
الفضائيــة تكــون مســتقطبًة بهــذا الشــكل، 

ــة. ــن البقي ــز ع ــا تتمي ــا يجعله مم
ــن  وباســتعمال برنامــج حاســوبي، تمكَّ

الفريــق مــن حجــب األطــوال الموجية غير 
المســتقطبة دائريًّا من موجات الضوء، مما 
َكَشــف عــن هــذا النــوع النادر مــن النجوم 
النابضــة، وأكَّــدت تلســكوبات أخــرى، من 
بينها تلســكوب الفلك الراديوي »ميركات« 
MeerKATفــي جنــوب أفريقيــا، النتيجــة 
ــل إليهــا الفريق.وقــد قالــت  التــي توصَّ
مورفــي: »نتوقَّــع العثــور علــى المزيد من 
النجــوم النابضــة باســتخدام هــذه التقنيــة، 
إنهــا المــرة األولــى التــي نتمكــن فيهــا من 
البحــث عن اســتقطاب نجــٍم نابض بطريقة 
منهجية ومنتظمة«.وتقول إيفيت سيندس، 
عاِلمــة الفلــك الراديــوي بمركــز هارفارد-

ســميثونيان للفيزياء الفلكية في كامبريدج 
بواليــة ماساتشوســتس األمريكيــة: إن علم 
الفلــك الراديــوي لم يحقق النتائــج الفعالة 
التــي حققهــا علم الفلك البصــري في رصد 
األجرام »العابرة«، وهي األجرام الفضائية 
الشبيهة بالنجوم النابضة التي تدخل مجال 
الرصــد وتخرج منه، وتســتطرد: »عمليات 
المســح، ومنها مسح المتغيرات والعابرات 

البطيئــة، تغيِّر هــذا الوضع اآلن«.
وتضيــف ســيندس: »لكــن مجــرد رصــد 
]جــرم[ عابــر ال يعنــي أن تحديــد ماهيتــه 

ــات  ــاعدت بيان ــد س ــهاًل«، وق ــيكون س س
االســتقطاب فــي تضييــق نطــاق المصــادر 
الممكنــة للجــرم، ما ُيشــير إلــى أن التقنية 
يمكنهــا التعــّرف علــى أجرام عابــرة أخرى 

فــي المســتقبل، وفًقــا لســيندس.
ومــع أن هناك تلســكوبات أخرى تجمع 
بيانــات االســتقطاب، لــم ُتســَتعمل تقنيــة 
االســتقطاب الدائــري إال فــي عــدٍد قليــل 
ــعة  ــوي واس ــات المســح الرادي ــن عملي م
النطــاق، وفــي شــهر مــارس، اكتشــف 
الباحثــون الذيــن يســتخدمون بيانــاٍت مــن 
تلســكوب مصفوفــة التــردد المنخفــض 
»لوفــار« LOFAR فــي هولنــدا، نجميــن 
نابضيــن جديدين باســتعمال هــذه التقنية، 
وقد نشــروا تفاصيل اكتشافهم في مسّودة 

أوليــة علــى منصــة »أركايــف«. 
عن »دورية نيتشر« 

أهي عودة إلى السبعينيات؟

بعد أن ظنُّوه مجرة بعيدة… العلماء يكتشفون ألمع نجم نابض خارج مجرة درب التبانة

اقتراح ترميز بيانات »كوفيد 19«

تمكين أجيال المستقبل

يومية سياسية مستقلة

إن علم الفلك الراديوي لم يحقق 
النتائج الفعالة التي حققها علم الفلك 
البصري في رصد األجرام العابرة

في غياب استقرار األسعار أو 
تحسين اإلنتاجية، لن تكون األجور 
السخية والسياسات المالية أو 
االقتصادية مستدامة

النظام الذي تم تطويره يقوم 
على التحليل المبدئي للبيانات 
الخام، وذلك بعد أن يتم تدريبه 
يدوياً على ترميز البيانات

جيم اونيل

جاسينتا بولر

خبير اقتصادي

صحفية علمية

أنس الغامدي
كاتب عربي
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اقتصاد

بحــث حميــد محمــد بــن ســالم األميــن 
ــعادة  ــارات وس ــرف اإلم ــاد غ ــام التح الع
ماريــا كاميليــري ســفيرة جمهوريــة مالطــا 
لــدى الدولــة التحضيــرات الخاصــة بزيــارة 
البعثــة التجاريــة المالطيــة للدولة منتصف 
ســبتمبر القــادم بهــدف اســتغالل الفــرص 
االســتثمارية المتاحة في اإلمــارات ومالطا 
وتعزيــز التعــاون والشــراكات التجاريــة 

واالســتثمارية الخاصــة بالقطــاع الخــاص.
وأكــد األمين العــام التحاد الغرف خالل 

اللقــاء أهميــة العمــل بمــا جــاء بمذكــرة 
التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف االمارات 
وغرفــة التجــارة والمشــاريع الصناعيــة 
المالطيــة فــي ينايــر الماضــي والدفــع 
بعالقــات القطــاع الخاص نحــو ُأفٍق أرحب 
بمــا يلبــي التطلعات واألهداف المشــتركة 
معربــا عن اســتعداد غــرف اإلمــارات على 
انجــاح أعمــال البعثــة التجاريــة مــن خالل 
وضع برنامج مشــترك بالتنســيق مع جميع 

الغــرف األعضــاء بالدولة.

مالطــا  أشــادة ســفيرة  مــن جانبهــا 
بالعالقــات التي تجمع بيــن دولة االمارات 
وجمهوريــة مالطا وتطرقت الهداف زيارة 
الوفد التجــاري المالطي المتمثلة بالتعرف 
على المزايا والحوافز التي تقدمها اإلمارات 
لجــذب االســتثمارات في مجــاالت اإلبتكار 
الصناعــي والتكنولجيــا والمتقدمــة داعيــه 
القطــاع الخــاص اإلماراتــي لبحــث فــرص 
الشــراكة فــي هــذه القطاعات مــع القطاع 

ــاص المالطي.وام الخ

عــززت جمارك دبي قدرتهــا على حماية 
المجتمع عبر تطوير أداء التفتيش الجمركي 
فــي إدارة المراكز الجمركية البحرية، حيث 
بلــغ عــدد عمليات التفتيش فــي الربع األول 
من العام الحالي 6١8٥٢ عملية تفتيش فيما 
بلــغ عــدد الضبطيــات التــي انجزتهــا هــذه 

المراكــز خــالل نفس الفتــرة ١٢٠ ضبطية.
وقال راشــد سيف الضباح السويدي مدير 
إدارة المراكــز الجمركيــة البحريــة مكلــف، 
ــة والتفتيــش فــي  ــر نظــام المعاين إن تطوي
المراكــز الجمركيــة تهــدف لتحقيــق أفضــل 
ــب  ــاوالت تهري ــي التصــدي لمح ــج ف النتائ
البضائــع المحظــورة، الفتــا إلى نجــاح إدارة 
المراكــز الجمركيــة البحرية فــي منع دخول 
هــذه البضائــع إلــى الدولــة مــن خــالل رفع 
جاهزيــة المراكــز التابعــة وتعزيــز قدراتهــا 

علــى صعيــد حمايــة 
المجتمــع بفضــل جهــود ضبــاط التفتيش 
ــن  ــًا والمتأهبي ــن دوم ــي المتيقظي الجمرك
باســتمرار لصــد كافة المخاطر مــن موقعهم 

فــي خــط الدفــاع األول عــن المجتمــع.
ولفــت إلــى أن أنظمــة المســح الذكيــة 
التــي طورتهــا جمــارك دبــي ومــن أبرزهــا 
النظــام المتطــور لفحــص الحاويــات حققت 
نجاحــًا كبيرًا في تحديد الشــحنات المشــتبه 
فيهــا إلخضاعهــا لعمليــات التفتيــش الدقيقة 
مــن أجــل ضبــط الممنوعــات ومنعهــا مــن 
الدخــول الــى الدولة عبر المنافــذ الحدودية 
البحريــة في إمــارة دبي، حيث تصل القدرة 
االستيعابية للنظام المتطور لفحص الحاويات 
ــاعة،  ــي الس ــة ف ــى فحــص 9٠٠ حاوي ال
كمــا يعمــل النظــام علــى تنبيــه المفتشــين 
إلــى إمكانيــة وجــود مخاطــر في الشــحنات 
المشــتبه بهــا مــن خــالل توضيــح مســتوى 
الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات 

التــي يتــم فحصهــا.
وأضــاف أن النظــام يمكــن مــن تحديــد 
الحاويــات التــي يتــم اخضاعهــا للتفتيش من 
قبل ضباط التفتيش الجمركي مع االســتعانة 
بوحــدة الــكالب الجمركيــة التابعــة للدائــرة 

وأجهــزة الفحــص األخــرى، وتمكن أيضا من 
تطويــر قــدرات ضبــاط التفتيــش الجمركــي 
مــن خــالل دورات التدريــب المتتابعــة التي 
ــرات  ــات والخب تزودهــم بأحــدث المعلوم
ــتوى  ــى المس ــي عل ــش الجمرك ــي التفتي ف

ــي ما  العالم
يدعــم قدرتهم علــى القيام بمهماتهم في 
الوصــول إلــى البضائــع المحظــورة بالرغــم 
مــن عمليات االخفــاء والتمويه التــي يتبعها 

القائمين بمحــاوالت التهريب.
التفتيــش  مجــال  جهــود  أن  وأوضــح 
الجمركــي بالمراكــز الجمركيــة البحريــة 
ترتكــز علــى تحقيــق أفضــل النتائــج لكــي 
نؤمن الحماية للمجتمع من مخاطر البضائع 
المحظــورة، والعمــل علــى تطويــر قــدرات 
ضباط التفتيش الجمركي من خالل المتابعة 
المســتمرة والتدريب المتواصل على أحدث 
أســاليب وطــرق التفتيــش وعبــر اســتخدام 
أفضل التقنيات باستمرار لمواكبة التطبيقات 

الذكيــة المتقدمــة. وام

وفد تجاري مالطي يزور الدولة سبتمبر المقبل

»حول اإلمارات« تفتتح فرعها الثاني في الفجيرة
تسوق مجاًنا بالمتجر الجديد كليًا في منطقة الحليفات

المراكز الجمركية البحرية بدبي تنجز 61852 عملية 
تفتيش و120 ضبطية في الربع األول

»رّواد« تختتم مشاركتها بمعرض االمتياز التجاري العالمي في الرياض
افتتحــت »حــول اإلمارات للمفروشــات 
ــة  ــة المحّلي ــة التجاري ــة«،  العالم المنزلي
الداخلــي  األثــاث  فــي مجــال  الرائــدة 
والخارجــي علــى صعيــد المنطقــة متجرها 
الثانــي  فــي منطقــة الحليفــات ، الفجيــرة 
ــر متجــر مســتقل فــي  ــذي يعــد أكب ، وال
الفجيرة و هو جزء من إستراتيجية التوسع 
الخاصــة بحــول اإلمــارات لتوســيع نطاقهــا 

وتعزيــز وجودهــا فــي المنطقــة.
يعد افتتاح متجر حول اإلمارات الجديد 
عمــل هــادف  كونــه الفــرع  الثانــي فــي 
الفجيــرة ، والفــرع رقــم  ١8 فــي اإلمارات 
العربية المتحدة والفرع رقم ٢٢  في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ، ممــا يعكــس 
نمــو العالمــة التجاريــة فــي جميــع أنحــاء 
اإلمــارات. يضــم المتجر المســتقل المكون 
مــن طابقيــن مجموعة واســعة مــن األثاث 
الساحر والعصري على أعلى مستوى. يوجد 
أيًضــا قســم منفصــل لألثــاث العملــي مثــل 
األرائــك المعياريــة وحلــول عمليــة لغــرف 
النــوم ذات التصميمــات الحديثــة متعــددة 
ــن  ــعبية بي ــى بش ــي تحظ ــف والت الوظائ

المستهلكين.

كمــا يحتــوي المتجــر علــى قســم كامــل 
مخصــص لألطفــال ، ومجموعــة كبيــرة من 
األدوات المنزلية  ومنتجات سطح المائدة 
وأدوات المطبــخ ، ومجموعــة كبيــرة مــن 
ديكورات الجدران و قسم خاص بالمراتب 

الفاخرة.
وفــي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، 
قــال محمــد كاتــاواال، المديــر المالــي 
ــي  ــا الثان ــاح متجرن ــة »إن افتت للمجموع
فــي الفجيــرة يحقــق هدفنــا فــي أن نكون 
الحــل الشــامل لجميــع احتياجــات تأثيــث 
المنــازل لعمالئنــا فــي اإلمــارة. تــم اختيار 
ــا الواســعة مــن المنتجــات مــن  مجموعتن
أجــزاء مختلفــة مــن العالــم. نتطلــع إلــى 
الترحيب بعمالئنا الستكشــاف واالســتمتاع 
ــات  ــع منتج ــتثنائية م ــة تســوق اس بتجرب
مميــزة و حصرية فــي التصميم ، ومتفوقة 
ــي  ــا ف ــدة مــن نوعه ــي الجــودة ، وفري ف

األناقــة ».
وأضــاف كاتــاواال  »بمناســبة االفتتــاح، 
يقــدم فرعنــا  الجديــد عرضــًا مميــزًا تحت 
اســم “تســوق مجانــا” مــن ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ 
حتى ٤ يوليو ٢٠٢٢ حيث يتم منح العمالء 
فرصــة تســوق مجانــي من خــالل الحصول 
علــى قســيمة شــراء تعــادل المبلــغ الــذي 

ينفقونــه، والتــي يمكنهــم اســتردادها فــي 
نفــس اليــوم عنــد الشــراء التالــي أو فــي 

أي وقــت خــالل فتــرة العرض. 
ســيلبي متجــر الفجيرة  الجديــد اإلقبال 
ــي  ــة ف ــات المنزلي ــى المنتج ــد عل المتزاي
اإلمــارة وزيــادة الطلــب على األثــاث عالي 
الجــودة والتصميمــات المعاصرة والفريدة 

ــن نوعها. م
حيــث تقــدم حــول اإلمــارات مجموعــة 
األثــاث  مجموعــات  مــن  اســتثنائية 
واإلكسســوارات المتنوعــة التــي تتميــز 
باألناقــة و بأســعار تنافســية ألفضــل قيمــة 

شــرائية لتلبــي مختلــف االحتياجــات.
تأسســت  “حول اإلمارات للمفروشــات 
المنزليــة” فــي عــام ١99٢، وهــي واحــدة 
مــن أفضل العالمــات التجاريــة الرائدة في 
مجــال األثــاث والمفروشــات فــي اإلمارات 
ــة المتحــدة. كمــا تقــدم مجموعــة  العربي
متنوعــة مــن أحــدث التصاميــم ، األقمشــة 
ــة   ــة التجاري ــز العالم ــا يمي ــوان ، مم واألل
ــزة. نجحــت  ــة الممي ــا العصري بمجموعته
العالمــة التجاريــة في الجمع بيــن رؤيتها ، 
المعرفــة والدراية الصناعيــة لخلق مكانتها 
كشــركة رائــدة فــي مجــال تأثيــث المنازل 

ــي المنطقة. ف

اختتمــت مؤسســة الشــارقة 
لدعــم المشــاريع الريادية »رواد« 
التابعة لدائــرة التنمية االقتصادية 
مشــاركتها فــي معــرض »اإلمتيــاز 
التجــاري العالمــي« فــي الريــاض 
الــذي انطلــق بنســخته السادســة 
بحضــور أكثــر مــن ٥٠٠٠ زائــر 
ومشــاركة أكثــر مــن ١١٥ شــركة 

مــن جميــع أنحــاء العالــم.
وقــال ســعادة حمــد علي عبــد اهلل المحمود مدير مؤسســة »رواد« 
إن مشــاركة المؤسســة مع مجموعة من مشاريعها األعضاء المشاركين 
فــي المعــرض جــاءت فــي إطــار حرصنــا علــى التواجــد فــي الفعاليات 
والمعــارض الخارجيــة ذات العالقــة بريــادة األعمــال لالســتفادة مــن 
فــرص فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتوســع بالســوق الخليجــي 
ــة  ــى أفضــل الممارســات والتجــارب المطبق والعالمــي واالطــالع عل
فــي مجــال دعــم وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وال ســيما 
ــي تحتضــن وتدعــم رواد األعمــال  ــة والخاصــة الت الجهــات الحكومي
الخليجييــن وكذلــك حاضنات ومســرعات األعمال والجهــات التمويلية 
واالستشــارية فــي مجــال االمتيــاز التجــاري مــن دول الخليــج العربي.

وأشــار إلــى أن المشــاركة فــي المعرض شــكلت فرصة للمشــاركين 
األعضــاء للتوســع واالنطــالق فــي االســتثمار خــارج الدولــة مــن خــالل 
التعرف على العالمات التجارية المشاركة وحضور الجلسات الحوارية 

وبناء عالقات مع شــركات مختصة 
بدعــم االمتيــاز التجــاري مبينــا أن 
مؤسســة »رواد« شــاركت فــي 
المعــرض مــن خــالل عضويــن 

بالمؤسســة مــن قطــاع األغذيــة.
وأوضــح أن فريــق »رواد« زار 
خــالل فعاليــات المعــرض الهيئــة 
الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة 
والمتوســطة في المملكــة العربية 
الســعودية »منشــآت« بهــدف التعــرف علــى برامــج الدعم فــي الهيئة 
ــة  ــة الفرص ــع إتاح ــاري م ــاز التج ــة باالمتي ــج المتعلق ــة البرام خلص
ــة االستشــارات مــن  ــى خدم ألعضــاء مؤسســة »رواد« للحصــول عل
ــح  ــال من ــي ح ــاري ف ــاز التج ــال االمتي ــي مج ــن ف ــراء متخصصي خب

ــاز التجــاري فــي المملكــة. االمتي
وأكــد أصحــاب المشــاريع المشــاركة أن المعــرض أتــاح لهــم فرص 
التوســع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ونشــر عالماتهــم التجاريــة 
ــر مــن المســتثمرين وأصحــاب  ــى عــدد كبي مــن خــالل التعــرف عل
الشــركات والعالمــات التجارية، وحصولهم على عروض لشــراء حقوق 
االمتيــاز التجــاري مبينيــن أن رواد األعمــال والمســتثمرين ســيقومون 
بعــد المعــرض بدراســة العــروض وتنســيق زيــارات لدولــة اإلمــارات 
ــات  ــع االتفاقي ــدا لتوقي ــات تمهي ــة المنتج ــدة لتجرب ــة المتح العربي

الخاصــة بهــذا الشــأن.وام

عقــد مجلــس اإلمــارات لالقتصــاد الدائري 
اجتماعــه الثانــي لعــام ٢٠٢٢ برئاســة معالــي 
مريــم بنــت محمــد ســعيد حــارب المهيــري 

وزيــرة التغيــر المناخــي والبيئة.
حضــر االجتماع كل من معالي عبداهلل بن 
طوق المري وزير االقتصاد، ومعالي الدكتور 
ثانــي بن أحمــد الزيودي وزيــر دولة للتجارة 
الخارجيــة، ومعالــي عمر بن ســلطان العلماء 
وزيــر دولــة للــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والشيخة 
ــان  ــة آل نهي ــن خليف ــلطان ب ــت س ــما بن ش
الرئيــس التنفيذي لمؤسســة تحالف من أجل 
االســتدامة العالميــة، وســعادة عمــر صوينــع 
السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــة، وســعادة رزان المبــارك، العضــو 
المنتــدب لهيئــة البيئــة - أبوظبــي، وســعادة 
المهنــدس داوود عبــد الرحمــن الهاجــري 
مديــر عــام بلدية دبي، وســعادة عبدالرحمن 
محمــد النعيمــي مديــر عــام دائــرة البلديــة 
والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس عيسى 
الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات 
المســتدامة بــوزارة التغير المناخــي والبيئة، 
وســعادة المهنــدس يوســف آل علــي الوكيل 
المســاعد لقطــاع الكهربــاء والميــاه وطاقــة 
المســتقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
وســعادة خالــد الحريمــل الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعــة بيئــة، وليلــى عبداللطيــف مديــر 
عــام جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة، وإبراهيــم 
الزعبــي رئيــس االســتدامة بمجموعــة ماجــد 
الفطيــم، إلــى جانــب عــدد مــن المدعويــن 
مــن جهــات حكوميــة وخاصــة مــن مختلــف 

ــارات الدولة. إم
واعتمــد المجلس ٢٢ سياســة مقترحة من 
قبل لجنة سياســات االقتصــاد الدائري، والتي 
ــذ نمــوذج  ــرة تنفي ــى تســريع وتي ــز عل ترك
االقتصــاد الدائــري فــي دولة اإلمــارات ضمن 
أربعــة قطاعــات رئيســية، تشــمل التصنيــع 

والغــذاء والبنيــة التحتيــة والنقل.
وخــالل االجتماع، ســلط أعضــاء المجلس 
الضــوء علــى ثمانيــة اتجاهــات ابتكارية ذات 
أهميــة خاصة، بما فــي ذلك تحويل النفايات 
إلــى مــوارد، وإعــادة االســتخدام، وإنترنــت 
النفايــات، والــذكاء االصطناعــي، وإعــادة 
التصنيــع، والمــواد القائمــة علــى أســاس 
بيولوجــي، وسلســلة الكتــل »البلوكتشــين«، 
واإلصــالح، وتــم تحديــد مــا ال يقــل عــن ١6 
نشــاطًا يمكــن تبنيهــا كفــرص أعمــال مجدية 
فــي أجنــدة االقتصاد الدائــري، حيث تنطوي 

هــذه النشــاطات علــى الكثيــر مــن الفــرص 
للشــركات، مثل إعادة تدوير نفايات النســيج 
إلــى منتجــات جديــدة، وتطويــر حلــول آلية 
مدعومة بالذكاء االصطناعي إلدارة النفايات، 

وإعــادة تصنيــع النفايــات اإللكترونية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: 
عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياســة اإلمارات 
ــا  ــر ٢٠٢١، بدأن ــري فــي يناي لالقتصــاد الدائ
مســيرة طموحة ومهمــة لالنتقال من نموذج 
االقتصاد الحالي إلى نموذج االقتصاد الدائري، 
فاالقتصــاد الراهن يســتهلك المــواد والموارد 
القيمــة دون قابليــة االســتفادة منهــا لما بعد 
ــذي يمثــل هــدراً فــي  االســتخدام، األمــر ال

المفاهيــم الحديثــة لالســتدامة، وتوجهنــا 
الراهــن هــو بهــدف حمايــة بيئتنــا، ولضمان 
ازدهــار بالدنــا علــى المســتويين االقتصــادي 

واالجتماعــي علــى المــدى البعيد.
وأضافــت معاليهــا: بــدأ عــدد كبيــر مــن 
ــة  ــي دول ــيين ف ــة الرئيس ــاب المصلح أصح
اإلمــارات بتبنــي مبــادئ االقتصــاد الدائــري، 
ونحــن فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، 
ووزارة االقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين 
للحصــول علــى معلومــات ورؤى قّيمــة حول 
ســبل تســهيل االنتقال إلى االقتصاد الدائري.

وأشارت معاليها إلى أن ٤٥ % من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري العالمية ناتجة عن 

إنتــاج الســيارات والمالبس والمــواد الغذائية 
وغيرهــا مــن المنتجــات المســتخدمة يوميًا، 
وهــذا يبــرز اإلمكانــات الكبيرة التــي يوفرها 
االقتصــاد الدائــري، والتــي يمكــن أن تعــزز 
جهــود الحــد مــن االنبعاثــات وتخفيف حدة 

التحديــات المناخية الحالية.
مــن جانبــه، قــال معالي عبــداهلل بن طوق 
المري، وزير االقتصاد رئيس لجنة السياسات 
التابعــة لمجلس اإلمارات لالقتصــاد الدائري، 
إن لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش 
العمــل واالجتماعات المكثفة مــع القطاعين 
الحكومــي والخاص والشــركاء الدوليين خالل 
المرحلــة الماضيــة، بمــا ســاهم فــي تطبيــق 

سياســة االقتصــاد الدائــري فــي ٤ قطاعــات 
رئيســية للدولــة وشــملت التصنيــع والبنيــة 
ــة  ــاج األغذي ــة الخضــراء والنقــل وإنت التحتي
واستهالكها، إضافة إلى الخروج بـ ٢٢ سياسة 
جديدة لالقتصاد الدائري في الدولة، ساهمت 
ــي تقــف  ــات الت ــة التحدي فــي معالجــة كاف
أمــام تطبيــق االقتصــاد الدائــري فــي قطــاع 
األعمــال، وعــززت من تســريع وتيــرة الدولة 
فــي تحقيــق التنميــة الخضــراء، ويأتــي ذلــك 
فــي إطار توجيهــات القيادة الرشــيدة بتعزيز 
العمــل على ملف االقتصــاد الدائري باعتباره 
أحــد محــركات المرونــة واالســتدامة والنمو 
في النموذج االقتصادي الجديد للدولة، وبما 

يتماشــى مع مســتهدفات ومبادئ الخمسين.
وأضاف معاليه: تســتكمل اللجنة جهودها 
لتنفيذ سياسة دولة اإلمارات لالقتصاد الدائري 
٢٠٢١ - ٢٠٣١، حيــث يتــم العمل حاليًا على 
ــة  ــذ برامــج ومشــروعات تدعــم جاذبي تنفي
االســتثمار فــي االقتصــاد الدائــري، وتوســيع 
البنية التحتية لهذا القطاع الريادي، ومواصلة 
العمــل علــى بنــاء قاعــدة البيانــات لالقتصــاد 
الدائــري، وتوفيــر الحوافــز والممكنــات التي 
تشــجع القطــاع الخــاص علــى التحــول إلــى 
ــا  ــة، وبم ــي النظيف ــاج الصناع ــاليب اإلنت أس
يعــزز مــن تنافســية اإلمــارات باعتبارها أحد 
االقتصــادات الدائريــة الرائــدة علــى مســتوى 

المنطقــة والعالم.
وعقــب تقديــم إحاطــة حــول التقــدم 
ــري  ــاد الدائ ــاريع االقتص ــي مش ــق ف المحق
الحاليــة ومعطيــات المشــاريع الناشــئة فــي 
ــن  ــار م ــس نص ــع أني ــارات، أطل ــة اإلم دول
المنتــدى االقتصادي العالمي أعضاء المجلس 
 Scale٣6علــى أخــر التطورات فــي مبــادرة ٠
التــي تجمــع شــركاء عالمييــن لتوســيع نطاق 
اســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
بهدف تســريع وتيــرة اعتماد مبادئ االقتصاد 

الدائــري.
وشمل جدول االجتماع تقديم لمحة عامة 
عــن جهــود شــركة »بيئــة« لتنفيــذ نمــوذج 
االقتصــاد الدائري في عملياتها، باإلضافة إلى 
عرض تقديمي حول السياســة الخاصة بحظر 
األكياس البالستيكية المعدة لالستخدام لمرة 
واحــدة فــي إمــارة أبوظبــي والتــي دخلــت 

حيــز التنفيــذ في األول مــن يونيو ٢٠٢٢.
وتمثــل سياســة دولــة اإلمــارات لالقتصــاد 
الدائــري التــي تــم اعتمادهــا في ينايــر ٢٠٢١ 
إطــاراً عامــًا لتحديــد أفضل الســبل والمعايير 
التــي تدعــم التحــول نحــو االقتصــاد الدائري 
.. وتشــمل أهدافهــا بنــاء اقتصــاد مســتدام، 
وتعزيز االســتخدام الفعال للموارد الطبيعية، 
وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى التحــول إلى 
أساليب اإلنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي 
على اســتخدام الــذكاء االصطناعي وغيره من 
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، واعتمــاد 
أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة التي 
تقلــل اإلجهــاد البيئي مــع تلبيــة االحتياجات 

األساســية للسكان.
ويضم مجلس اإلمــارات لالقتصاد الدائري 
١7 ممثــاًل عــن الجهــات الحكوميــة االتحادية 
والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص 

والمنظمات الدولية. وام

في اجتماعه الثاني لعام ٢0٢٢
مجلس اإلمارات لالقتصاد الدائري يعتمد 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول االقتصادي الدائري

المجلس يبحث في احتياجات الشركات الناشئة 
ضمن ثمانية اتجاهات ابتكارية

تحديد 16 نشاطًا يمكن تبنيها كفرص أعمال 
مجدية في أجندة االقتصاد الدائري

دبي - الوطن
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اقتصاد

أطلــق ملتقــى »المــرأة نبــض الوطــن« 
الــذي نظمــه أمس مجلــس ســيدات أعمال 
عجمــان تحــت شــعار »جــودة الحيــاة« .. 
ــى  ــة إل ــادة األعمــال« الهادف ــادرة »عي مب
توفيــر حزمــة مــن الخدمــات المقدمــة 
تدعــم  األعمــال  وصاحبــات  ألصحــاب 
ــرة  ــكار المبتك ــة أو األف ــاريع القائم المش
وتحفيزهــن وتشــجيعهن لتنميــة أعمالهــن 

ــتدامتها. واس
واســتعراض الملتقــى عــددا مــن نماذج 
المشــاريع الناجحــة وقصــص نجــاح المرأة 
فــي العمــل االقتصــادي بحضــور الشــيخة 
ــام  ــر ع ــداهلل النعيمــي مدي ــت عب ــزة بن ع
مؤسســة حميد بن راشــد النعيمي الخيرية 
، والدكتــورة آمنــة خليفــة آل علــي عضــو 
مجلــس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان 
رئيســة مجلــس ســيدات اعمــال عجمــان، 
وعضــوات مجلس ســيدات أعمال االمارات 
ــال  ــس إدارة ســيدات أعم وعضــوات مجل
عجمــان، وعــدد مــن ســيدات األعمــال 
وأصحاب المشــاريع من أبوظبي والشارقة 
ورأس الخيمــة والفجيــرة ومجموعــة مــن 
صاحبــات المشــاريع والراغبــات فــي البدء 
بتنفيــذ مشــاريع خاصــة، وذلــك فــي فندق 

عجمــان ســراي.
وقدمت الملتقى منى صقر المطروشي، 
عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، 
مؤكــدة أهميــة الملتقــى ودوره في تعزيز 
جــودة الحيــاة فــي بيئــات التعلــم والعمــل 
االقتصادي واالجتماعي باالضافة إلى دوره 
ــي قــد تواجــه  ــات الت ــل الصعوب فــي تذلي
أصحــاب االعمــال التجاريــة والصناعيــة 

والخدمية.
مــن جانبهــا أكــدت الدكتــورة آمنــة 
خليفــة، أن مجلــس ســيدات أعمال عجمان 
حريــص علــى تعزيــز تواصلــه المباشــر مــع 
أصحــاب وصاحبــات األعمــال للتعرف على 
تطلعاتهــن وأرائهن بهــدف تطوير خدمات 
ــادرات  ــتحداث مب ــع واس ــس وتنوي المجل
مبتكــرة تدعم بيئة األعمال وتحقق رســالة 
المجلــس القائمــة علــى »تشــجيع المــرأة 
ومســاندتها للدخــول إلــى ســوق العمــل، 
ودعم مبادراتها واســتثماراتها ومشــاريعها، 
وتبنــي أفكارهــا وتحفيزها لخوض مجاالت 

ــل الحر. العم
واســتعرضت نتائج استطالع الرأي لعدد 

مــن الســيدات حــول أرائهن فــي الخدمات 
والمبــادرات الموجهة لصاحبات المشــاريع 
ومــا تطمحــن إليــه لدخــول عالــم األعمــال 
والمشــاريع الخاصة، وأسباب نجاح وتطور 
األفــكار أو المشــاريع وأنــواع الدعــم مــن 

وجهــة نظرهن.
ــن  ــة م ــة خليف ــورة آمن ــت الدكت وأعلن
منطلــق نتائج اإلســتبيان عن إطالق مجلس 
ســيدات أعمــال عجمــان مبــادرة »عيــادة 
ــات  ــن الخدم ــة م ــر حزم ــال« لتوفي األعم
ــال  ــات األعم ــاب وصاحب ــة ألصح المقدم
بهــدف دعــم المشــاريع القائمــة أو األفكار 
مــن خــالل تقديــم االستشــارات والــورش 
ــات  ــب وحاضن ــم المناس ــة والدع التدريبي

األعمــال.
وأوضحــت أن المبــادرة تهــدف إلــى 
دعــم إســتمرارية قطاع األعمــال في إمارة 
عجمان والترويج للفرص اإلستثمارية ودعم 
أعضاء مجتمع األعمال بشــكل عام وتذليل 
الصعوبــات التــي تواجه المرأة في األعمال 
التجارية والصناعية والخدمية بشكل خاص.

وقــدم مستشــار ريــادة األعمــال حامــد 
الحامــد رئيــس مجلــس إدارة جمعية رواد 
الزراعة ـ مؤســس مجموعة غراســيا، دورة 
»هنــدس حياتك« حول كيفية إدارة الحياة 
لتحقيــق النجاح العام، حيــث أكد للحضور 
أهميــة أن يــدرك الفــرد إمكانياتــه وأن 
يطــور معارفــه ومهارتــه فــي شــتى مناحي 
الحياة، وأن يضع أهدافه بحسب األولويات 
ويســعى بشــكل دؤوب إلــى تحقيقهــا عبر 
التخطيــط المالئــم، كمــا اســتعرض العديد 

مــن التجــارب والمواقــف الملهمة.
وتحت عنوان »الشــغف يصنع الفارق« 
قدمــت منى صقر المطروشــي عدة نماذج 

من المشاريع الرائدة والناجحة، وإستهلت 
العــرض بمشــروعها الخــاص فــي تصميــم 
األزيــاء ورحلتهــا العمليــة مــن الفكــرة إلى 
التطبيــق وتنفيذ مشــروع ريادي في مجال 

تصميــم االزياء.
وتعــرف الحضــور علــى مشــروع »ليتل 
حصــة  ـ  للشــقيقات  بوتيــك«  كرافــت 
ــف  ــي وكي ــة المطروش ــي وخول المطروش
تحولــت الفكــرة إلــى مشــروع قائــم لبيــع 
المشــغوالت اليدويــة لألطفــال وتجهيــز 
ــت  ــا قدم ــال، كم ــالت األطف ــدات حف مع
نجالء الرميثي نبذة حول مشروعها »فغوة 
عطــر« والخــاص ببيــع العطــور والدخــون 
والمرشــات والمســك، واســتعرضت حليمة 
الحمــادي صاحبــة مشــروع »حــال ســتور« 
الخشــبية  والمشــغوالت  التحــف  لبيــع 
وتوزيعــات الهدايــا كيــف حولــت موهبتها 
إلــى مشــروع ناجــح، وقدمــت فاطمة علي 
ــاص  ــول مشــروعها الخ ــذة ح ــم نب إبراهي
»سيلكي كوتور« لتفصيل العبايا والمالبس، 
كمــا قدمت شــيخة حســين آل علــي، نبذة 
حــول عــدد مــن المشــاريع التــي نفذتهــا 
واهميــة ان يؤمــن الفــرد بأفــكاره وقدرته 

علــى النجــاح.
قدمــت  الملتقــى  فعاليــات  وخــالل 
فاطمــة عبــد القــادر مدير جائــزة اإلمارات 
ــة  ــزة التابع ــذة حــول الجائ للســيدات، نب
لمجموعــة دبــي للجــودة، حيــث شــرحت 
فئــات الجائــزة وآليــة التقديــم عليهــا، وما 
توليــه الجائــزة مــن اهتمــام وتقديــر لدور 
المــرأة ومــا تحققــه مــن إنجــازات متميزة 

وإســهامات قيمــة.
وصاحــب الملتقــى، معــرض مصغــر 
بمشــاركة مجموعة من صاحبات المشاريع 
لعــرض العديــد مــن المنتجــات »المالبس، 
العطــور والدخــون، االكسســورات والهدايا 

واألطعمة«.
وفــي ختــام الملتقــى أوصــت الدكتــورة 
آمنــة خليفــة، بأهميــة تبنــي مشــاريع 
مشــتركة بين الســيدات وخاصة المشــاريع 
المواكبــة لتوجهــات الدولــة، وضــرورة 
االســتفادة مــن المبــادرات التــي توفرهــا 
الجهــات المعنيــة بدعم وتطوير المشــاريع 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، 
ــرة  ــات الخب ــن جه ــتفادة م ــك االس وكذل

والدعــم الفنــي.وام

أعلنــت هيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا« 
ــة  ــة للطاق ــة اإلجمالي ــدرة اإلنتاجي أن الق
وصلــت إلــى ١٤.١١7 ميجاوات بعد إضافة 
7٠٠ ميجــاوات منهــا 6٠٠ ميجــاوات مــن 
ــذي  ــة وال ــاج الطاق ــان إلنت ــع حصي مجم
يعمــل بالغــاز الطبيعــي؛ و١٠٠ ميجــاوات 
مــن األلواح الشمســية الكهروضوئية ضمن 
المرحلــة الخامســة مــن مجمــع محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية الــذي 
تنفــذه الهيئــة ويعــد أكبــر مجمــع للطاقــة 
الشمســية فــي موقــع واحــد على مســتوى 
العالــم بنظــام المنتــج المســتقل للطاقــة، 
وســتصل قدرتــه اإلنتاجيــة إلــى ٥.٠٠٠ 

ميجــاوات بحلــول عــام ٢٠٣٠.
وبإضافــة ١٠٠ ميجــاوات مــن المرحلــة 
الخامســة التــي ســتصل قدرتهــا اإلنتاجيــة 
إلى 9٠٠ ميجاوات بتقنية األلواح الشمسية 
الكهروضوئيــة عنــد اكتمالهــا، فــإن القدرة 
اإلنتاجيــة الحالية لمجمع محمد بن راشــد 
آل مكتــوم للطاقــة الشمســية تصــل إلــى 
١.6٢7 ميجاوات باستخدام األلواح الشمسية 
الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشاريع أخرى 
فــي المجمــع بإجمالــي ١.٢٣٣ ميجــاوات 

الشمســية  األلــواح  تقنيتــي  باســتخدام 
الكهروضوئية والطاقة الشمســية المركزة.

ــر،  ــد الطاي ــعيد محم ــي س ــال معال وق
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي: نعمل فــي إطار رؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، لتوفيــر 
بنيــة تحتيــة متطــورة تســهم فــي ترســيخ 
مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل 
واالســتثمار، والزيــارة، وتلبــي الطلــب 
المتزايــد علــى خدمــات الكهربــاء والميــاه 
وفــق أعلــى معاييــر التوافريــة واالعتمادية 
والكفــاءة والجــودة، حيــث طــورت الهيئة 
خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه 
بناًء على توقعات الطلب حتى عام ٢٠٣١، 
ــذ مشــاريع  ــى تنفي وســنواصل العمــل عل
رائــدة لتنويــع مصادر إنتاج الطاقة تشــمل 
مختلــف مصــادر وتقنيات الطاقــة النظيفة 
ــق  ــي لتحقي والمتجــددة المتاحــة فــي دب
ــر  ــتقبل أكث ــيدة لمس ــادة الرش ــة القي رؤي

إشــراقًا واســتدامة ألجيالنــا القادمة.
القــدرة  الطايــر أن  وأوضــح معالــي 

ــج  ــة للطاقــة النظيفــة ضمــن مزي اإلنتاجي
الطاقــة في دبي تبلغ ١١.٥% ومن المتوقع 
أن تصــل إلــى ١٤% بنهايــة العــام الجــاري 
في إطار اســتراتيجية دبــي للطاقة النظيفة 
٢٠٥٠ واســتراتيجية الحياد الكربوني ٢٠٥٠ 
ــدرة  ــن الق ــر ١٠٠% م ــي لتوفي ــارة دب إلم
اإلنتاجيــة للطاقــة مــن مصــادر الطاقــة 

النظيفــة بحلــول العــام ٢٠٥٠.
يشــار إلى أن القــدرة اإلنتاجيــة الحالية 
ــاج الطاقــة، والــذي  ــان إلنت لمجمــع حصي
تبلــغ 8٠٠.١  الطبيعــي،  بالغــاز  يعمــل 
ميجاوات بنظام المنتج المســتقل، وســتتم 
إضافــة 6٠٠ ميجــاوات أخــرى خــالل العام 
المقبــل، لتصــل بذلــك القــدرة اإلنتاجيــة 

للمجمــع إلــى ٢٤٠٠ ميجــاوات.
ويضــاف مجمــع حصيــان إلنتــاج الطاقة 
إلــى مجمــع محطــات جبــل علــي إلنتــاج 
ــاه الــذي يعــد أحــد  الطاقــة وتحليــة المي
الركائــز الرئيســية لتزويــد إمــارة دبــي 
ــة  ــاه ذات اعتمادي ــاء ومي ــات كهرب بخدم
ــة  ــدرة إنتاجي ــة بق ــودة عالي ــاءة وج وكف
مــن  ميجــاوات   9٥٤7 تبلــغ  إجماليــة 

الكهربــاء.وام

خليفــة  صنــدوق  أعلــن 
لتطويــر المشــاريع عــن فتــح 
لالنضمــام  التســجيل  بــاب 
فينشوريســت  مخيــم  إلــى 
لفصــل الصيــف للعــام ٢٠٢٢ 
فــي نســخته الرابعــة، والــذي 
يهــدف إلــى تمكيــن الشــباب 
والمقيميــن،  اإلماراتييــن 
ضمــن الفئة العمريــة بين ١٠ 
ــًا  ــى ١8 عام ــى ١٤، و١٤ إل إل
ــة  ــارات ريادي ــابهم مه وإكس
أساســية، وتنميــة قدراتهــم 
الفرديــة فــي التعامــل مــع 
بمــا  التجاريــة،  المشــاريع 
فــي ذلــك أهــم متطلبــات 
ــة،  ــال التجاري ــيس األعم تأس
مــع  التعامــل  ومهــارات 
التحديــات التجاريــة، وتعزيــز 
ــي ســوق  ــة ف ــة الرقمي الثقاف
تــزداد فيه أهمية التكنولوجيا 

ــارع. ــكل متس بش
النســخة  هــذه  وتتميــز 
عــن ســابقاتها بانها ســتتطلب 
حضــورا فعيا وليــس افتراضيا 
الثــالث  النســخ  فــي  كمــا 
الســابقة، حيــث مــن المقــرر 
أن يقــام المخيــم فــي مركــز 
الشــباب فــي أبوظبــي ضمــن 
ثــالث مجموعــات األولــى من 
١٣ يوليــو إلــى ٢٢ يوليــو، 
والثانيــة مــن ٢٥ يوليــو إلــى 
٤ أغســطس، وآخرهــا مــن 8 
أغســطس إلــى ١8 أغســطس.

ويتضمن المخيم مجموعة 
متخصصــة مــن ورش العمــل 

والجلســات االستشــارية الخاصــة التــي يقدمهــا خبــراء مختصيــن 
فــي مجــال ريادة األعمــال، والذين سيشــاركون معارفهم الريادية 
مــن خــالل التعريــف بالعناصر األساســية لتأســيس المشــاريع بدًء 
ــى التســويق  ــه، إل ــط ل ــرة المشــروع والتخطي ــن فك ــن تكوي م

ــات العامة. والعالق
وقالــت ســعادة عليــاء عبــداهلل المزروعــي، الرئيــس التنفيــذي 
لصنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع » فخــورون بإطــالق نســخة 

جديدة من برنامج فينشوريت 
يتواصــل خاللهــا الطــالب مــع 
بعضهــم وجــه لوجــه، وذلــك 
بعــد ثالث نســخ مــن برنامج 
فينشوريست نظمت افتراضيًا 
التزامًا باإلجراءات االحترازية 
الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 
١9، والتــي حققــت ناجحــًا 
ــا  ــن تنظيمه ــم م ــى الرغ عل

عــن بعــد«.
ــدوق  ــدت حــرص صن وأك
ــرص  ــاد ف ــى إيج ــة عل خليف
جديــدة مبتكــرة مــن شــأنها 
تمكيــن الشــباب اإلماراتييــن 
جميــع  مــن  والمقيميــن 
الجنســيات وتعزيــز قدراتهــم 
ومهاراتهــم الرياديــة الواعدة، 
مشــيرة إلــى أن الصنــدوق 
ــم  ــم مخي ــى تنظي ــع إل ويتطل
صيفــي ذا مســتوى متقــدم 
يســتهدف الشــباب المهتميــن 
ــادة األعمــال  بالمشــاريع وري
ــه  وقالــت« نطمــح مــن خالل
إلــى مســاعدتهم فــي تكويــن 
فهــم دقيــق لريــادة األعمــال 
ــم  ــراء معرفته ــالل إث ــن خ م
بهــا والتــي مــن شــأنها تعزيــز 
فــرص نجاحهم كــرواد أعمال 

ــتقبليين. مس
وتوليــد األفــكار اإلبداعيــة 
لديهــم، حيــث ســيتعلمون 
أساســيات بدء المشاريع، من 
تصميــم الشــعارات التجارية، 
والتســويق لمشاريعهم، وبناء 
النمــاذج األولية لها، باإلضافة 
إلــى وضــع الميزانيــات وإدارة التمويــل وتطويــر خطــة العمــل. 
كمــا ســيمكنهم البرنامــج مــن عــرض أفــكار مشــاريعهم بأســلوب 

مهنــي أمــام لجنــة مختصــة مــن رواد األعمــال والشــركاء.
ــرة، إذ  ــعبية كبي ــب ش ــت اكتس ــم فينشوريس ــر أن مخي يذك
ــة،  ــب وطالب ــن ٢٠٠ طال ــر م ــرة أكث ــخته األخي ــي نس ــارك ف ش
ــر مــن الطــالب  فيمــا يتوقــع أن تســقطب هــذه النســخة الكثي

ــال.وام ــادة األعم ــغف بري ذوي الش

ــة  ــتراتا - المتخصص ــركة س ــت ش أعلن
فــي مجــال الصناعــات المتقدمة - توســيع 
نطــاق شــراكتها مــع »بيالتــوس« - شــركة 
ــمل  ــرية - لتش ــران السويس ــع الطي تصني
ــرات  ــاكل الطائ ــزاء هي ــع أج ــال تصني مج
ــى  ــة الضغــط الحــراري للمــرة األول بتقني

فــي اإلمــارات.
يأتــي توســيع هــذه الشــراكة فــي إطــار 
عالقــة تعاون مســتمرة ومتناميــة بناًء على 
خطــط شــركتي ســتراتا وبيالتــوس والــذي 
يســهم فــي دمــج ســتراتا شــريكا هندســيا 
على وجه الخصــوص لتفويض الصالحيات.

وتســهم هــذه الشــراكة فــي تعزيــز 
ــث ســتعمل  ــن الشــركتين حي ــاون بي التع
ســتراتا على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات 
بتقنيــة الضغط الحراري للمــرة األولى في 
اإلمــارات وســتضيفها إلــى برنامــج عملهــا 

ــن  ــذي يتضم ــوس، وال ــع بيالت ــي م الحال
ــي  ــرات ب ــن طائ ــة لبط ــطح الخارجي األس
ــارف  ــة لرف ــطح الخارجي ــي ٢٤، واألس س
المحــرك،  تثبيــت  ورفــارف  أجنحتهــا، 
ــت المخروطــي  ــي والمثب ــرف األفق والرف
ــل شــعار  ــا تحم ــرة، وجميعه ــل الطائ لذي
مجمــع تصنيــع العيــن ووســم »صنــع بكل 

فخــر فــي اإلمــارات«.
ــة  ــريعة المصاحب ــوالت الس ــع التح وم
لبدايــة الربــع األول من عام ٢٠٢٣، ســُتبرز 
هــذه المجموعــة مــن الحــزم تميــز شــركة 
ستراتا تشغيليًا لصالح صناعة الطيران ككل.

وقــال إســماعيل علــي عبــداهلل، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة ستراتا : منذ نشأة ستراتا 
قبل ١٢ عاما، أصبح إســمها مرادفًا للجودة 
والفخــر، وبصفتهــا مثــاًل ُيحتــذى بــه فــي 
قطــاع التصنيــع اإلماراتــي المحلــي، فــإن 

قدرتنــا علــى توســيع نطــاق إنتاجنــا ُيمثــل 
دليــاًل دامغــًا علــى مــا يمكــن تحقيقــه فــي 
بالدنــا، بل وكيف نؤثــر إيجابًا على صناعة 

الطيــران العالمية.
مــن جهتــه، قــال ماركــوس بوتشــر، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة بيالتــوس : 
إن تفانــي ســتراتا وقدرتهــا المتواصلــة 
علــى االبتــكار والتميــز، وإدراكهــا للرؤيــة 
المشــتركة، يجعــل منهــا شــريكًا قويــًا فــي 

ــارات. اإلم
وتلتزم ســتراتا بمعــدل توطين 7٠% في 
ــل  هــذا المشــروع، كمــا ستســتخدم الجي
الجديــد مــن تقنيــة الضغــط الحــراري إلى 
جانب مجموعة مــن منتجات األوتوكالف، 
باإلضافــة إلى االســتخدام المكثــف أللياف 
الكربــون باعتبارهــا المــادة الرئيســية فــي 

العديد مــن العمليــات.وام

تحت شعار »جودة الحياة«
ملتقى »المرأة نبض الوطن« يطلق مبادرة »عيادة األعمال«

منها 1,٦٢7 من الطاقة المتجددة
»ديوا« تضيف 700 ميجاوات إلى القدرة اإلنتاجية 
اإلجمالية للطاقة في دبي لتصل إلى 14.117 ميجاوات

فتح باب التسجيل في مخيم صندوق خليفة »فينشوريست« الصيفي

»ستراتا« و»بيالتوس« تتعاونان لتصنيع أجزاء الطائرات 
بتقنية الضغط الحراري للمرة األولى في اإلمارات

مدير »حمرية الشارقة« يفوز بلقب »القائد األكثر تأثيرًا 
للعام« في جوائز المؤتمر الدولي للموارد البشرية 2022

حصــل ســعادة ســعود ســالم المزروعي 
ــة  ــرة بالحمري ــة الح ــة المنطق ــر هيئ مدي
فــي الشــارقة علــى جائــزة »القائــد األكثــر 
ــرا للعــام« لمســاهمته القّيمــة فــي  تأثي
ــرا  ــات وتقدي ــال والمجتمع ــن األعم تمكي
لخبرتــه وتميــزه فــي إدارة المنطقة الحرة 
والمســاهمة فــي جعلها واحدة من أســرع 
المناطق نموا على مستوى الشرق األوسط 
وتقديــم أرقــى الخدمــات والتســهيالت 
ــن  ــتثمرين م ــركات والمس ــز للش والحواف

مختلــف دول العالــم.
جــاء اختيــار ســعادة ســعود ســالم 
ــز  ــع جوائ ــل توزي ــالل حف ــي خ المزروع
المؤتمــر الدولــي للمــوارد البشــرية ٢٠٢٢ 
التــي احتفلــت بالقيــادات النموذجية بهذا 
المجــال والــذي أقيــم علــى هامــش أعمال 
للمــوارد  الدولــي  »ميتافيــرس  مؤتمــر 
ــة  البشــرية« الــذي عقــد فــي دبــي برعاي
معالــي الشــيخ نهيــان بن مبــارك آل نهيان 
وزيــر التســامح والتعايــش وبتنظيــم مــن 

شــركة بلــو أوشــن فــي دبــي.
وتســلم ســعادة سعود ســالم المزروعي 
درع التكريم من قبل ساثي مينون الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة بلو أوشــن بمقر هيئة 
المنطقــة الحــرة بالحمريــة بحضــور محمد 
آل علــي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ــو أوشــن وعــدد مــن المســؤولين مــن  بل

الجانبين.
وأكــد المزروعــي أن هــذا التكريــم هــو 
إنجــاز ُيحســب للمنطقــة الحــرة بالحمرية 
ولكافــة الكوادر البشــرية العاملة فيها التي 
اســتطاعت بفضــل الدعم الالمحــدود الذي 
ــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ  تحظــى ب

الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو 
المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة أن تحقق 
نجاحــات متميزة في اســتثمارها بتحســين 
خدماتها ومرافقها وتعزيز جودتها وكفاءتها 
إلثراء تجربة المســتثمرين فيهــا معتبرا أن 
هــذا التقديــر هــو حافــز يدفــع المنطقــة 
لمتابعــة هــذه المســيرة الناجحــة وتعزيــز 
مكانــة الشــارقة كوجهــة عالميــة رائدة في 
مجــال المناطق الحــرة وخدماتها المبتكرة 
وتأكيــد حضورهــا كقــوة اقتصاديــة هامــة 
تتميــز بواحــد مــن أعلــى معــدالت التنــوع 

االقتصــادي إقليميا.
وأشــار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية 
تضع على رأس أولوياتها استدامة الخدمات 
المقدمــة وجودتهــا وكفاءتهــا مــن خــالل 
الحــرص علــى تطوير آليــات مبتكــرة وفقا 
ألفضــل وأحــدث المعاييــر العالميــة األمــر 
الــذي أســهم فــي جعلهــا وجهــة مفضلــة 

للمستثمرين األجانب بالنظر إلى ما توفره 
مــن بيئــة مثاليــة لمضاعفــة اســتثماراتهم 
وتطويــر أعمالهــم من خــالل البنية التحتية 
ــة  ــق الخدمي ــتوى والمراف ــة المس العالمي
ــن  ــال ع ــا فض ــي تمتلكه ــتية الت واللوجس
الموقــع االســتراتيجي الــذي يوفــر وصــوال 
سهال لمختلف األسواق المحلية واإلقليمية 

والعالمية.
يذكــر أن عمليــة تقييــم جوائــز مؤتمــر 
المــوارد البشــرية تمــت مــن قبــل لجنــة 
تحكيــم دوليــة ضمــت كبــار الخبــراء فــي 
مجاالت الصناعة وأفضل الممارسات وطرق 
اإلدارة الملهمــة في الموارد البشــرية التي 
يطبقها األفراد والمؤسســات تحت إشراف 
كامل من قبل شركة بلو أوشن، األكاديمية 
العالميــة المتخصصــة فــي مجــال التدريب 
والتعليــم واالستشــارات وإدارة المواهــب 

والمؤتمرات.وام

استعراض عدد من 
نماذج المشاريع 
الناجحة وقصص 
نجاح المرأة في 
العمل االقتصادي

علياء المزروعي: حرص على إيجاد فرص 
جديدة مبتكرة من شأنها تمكين 

الشباب اإلماراتيين والمقيمين وتعزيز 
قدراتهم ومهاراتهم الريادية الواعدة

نطمح من خالل المخيم الصيفي 
لمساعدتهم في تكوين فهم دقيق 

لريادة األعمال من خالل إثراء معرفتهم 
وتعزيز فرص نجاحهم كرواد أعمال
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 ”Tawasal Superapp“ أعلــن تطبيــق تواصــل ســوبر آب
للمكالمــات والمحادثــات المجانيــة والمرخص في دولــة االمارات 
عــن إتاحــة تصفــح الصحــف اليومية والمواقــع المحليــة والعالمية 

عبــر التطبيقــات المصغــرة التــي يضمهــا التطبيــق.
وأفــادت شــركة تواصــل لتكنولوجيــا المعلومــات أن التحديــث 
الجديــد للتطبيــق يجعــل المســتخدمين علــى اطــالع دائــم علــى 
آخــر االخبــار واألحداث ســواء فــي دولة االمــارات أو دول العالم.

وذكــرت الشــركة أنــه جــرى عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع عــدد 
مــن الصحــف اليوميــة المحليــة لتوفيــر أخبارهــا بشــكل محــدث 
ــة  ــق “Tawasal Superapp”، ومتابع ــر تطبي ــة عب ــة بلحظ لحظ

أهــم األخبــار والتقاريــر والتحقيقــات ذات اإلهتمــام.
ويوفر تطبيق “tawasal superapp” خدماته للمحادثات المرئية 
والمســموعة بجودة عالية للمســتخدمين اللذين يقضون إجازاتهم 
الصيفيــة خــارج دولــة االمــارات، حيــث يتيــح لهــم التواصــل مــع 

أهلهــم وأصدقائهم بشــكل مجاني.
ــي  ــات بالتهان ــا المعلوم ــركة تواصــل لتكنولوجي ــت ش وتوجه
والتبريكات إلى جميع المســتخدمين بمناســبة قرب عيد األضحى 
المبــارك، وتشــكرهم علــى ثقتهــم بإســتخدام التطبيــق األول مــن 

ــه عربيا. نوع

اجتاز الرائد أحمد حسين الكثيري من 
شرطة أبوظبي، وأول عداء إماراتي.. بنجاح 
السباق الثاني من ضمن سلسلة سباق الكوكب 
الفترة  في  جورجيا  دولة  استضافتها  التي 
من ١7 حتى ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ وأقيم لمدة 
7 أيام متواصلة على ست مراحل بمشاركة 

٤٢ عداء ومتطوعا من ٢6 دولة.
وأقيم سباق الجري في المناطق الوعرة 
بمدينة جافكاتا الواقعة ضمن سلسلة جبال 
القوقاز الجنوبية ولمسافة ٢٥٠ كم ووصل 
إلى  السباق  االرتفاع خالل مسار  مجموع 

٥.6٤٢ متر فوق سطح البحر.
وأوضح الرائد الكثيري أن السباق اتسم 
من  التحدي  ومواجهة  الكبيرة  بالخطورة 
خالل االرتفاعات والرياح واألمطار الباردة 
نتيجة  والمستنقعات  الطين  والجري على 
األمطار الغزيرة الفتا إلى أن سباق الكوكب 
عبارة عن سلسلة سباقات تقام في ٥ قارات 

مختلفة ومسافة كل سباق ٢٥٠ كم، ومجموع 
السباقين الذين تم االنتهاء منهم ٥٠٠ كم 

ويتبقى 7٥٠ كم.
وعلى الرغم من الصعوبات العديدة التي 
واجهتنا في حمل جميع االحتياجات والطعام 
لمدة 7 أيام في حقيبة ظهر طوال فترة السباق 
إال أننا كنا أكثر تفاؤال وتحديا في تحقيق 
المزيد من اإلنجازات مؤكدًا مساعيه لتسجيل 
إنجاز عالمي في رياضة االلترا ماراثون عبر 
 desert grand Salam ضم الدولة لنادي ٤
plus والذي يتطلب االنضمام إليه اجتياز ٥ 
سباقات في ٥ قارات مختلفة ومسافة كل 
سباق ٢٥٠ كم خالل عام رياضي واحد لتكون 
دولة اإلمارات أول دولة عربية تنضم لهذا 

النادي والسادس عالميا.
سباق  أطول  في  سيشارك  أنه  وأعلن 
صحراوي في العالم في دبي حال تنظيمه 
العام المقبل في نسخته الثانية لمسافة ٣٠٠ 

كم وبعدها ستكون اإلمارات أول دولة في 
العالم تحقق هذا اإلنجاز لمسافة إجمالية 
للسباقات الستة والتي تصل إلى ١٥٥٠ كم.

كما حصل على المركز الثاني في أبرد 
ماراثون في العالم خالل مشاركته األخيره 
هذا العام في سيبيريا حيث بلغت درجة 
الحرارة ٥٤ تحت الصفر كأول مشاركة عربية 

في هذا السباق.
عداء  أول  الكثيري  أحمد  الرائد  ويعد 
إماراتي ينهي منافسات التراما ماراثون الرمال 
المغربي الذي أقيم عام ٢٠١9 في الصحراء 
المغربية وهو من أكثر المسابقات صعوبة 
على مستوى العالم ووصف، مشاركته في 
الماراثون المغرب بـ »حلم« راوده منذ سنوات 
حين بدأ االنخراط في رياضة العدو وتخصص 
في سباقات األلترا ماراثون، وتحققت أمنيته 
كأول عداء إماراتي يشارك في السباق بعد أن 
أجرى تدريبات يومية استعدادا للسباق.وام

والمنتجة  المخرجة  اليوم  ُكرمت 
المتخذة من  االعمال  ورائدة  السينمائية 
دبي مقرا لها، »زينوفار فاطمة« بحصولها 
اإلمارات  لدولة  الذهبية«  »اإلقامة  على 

العربية المتحدة. 
إقامة  تأشيرة  هي  الذهبية«  “اإلقامة 
المغتربة  للمواهب  ُتمنح  األجل  طويلة 
العربية  اإلمارات  في  الدراسة  أو  للعمل 
المتحدة مع جني مزايا حصرية مثل تأشيرة 
طويلة األجل قابلة للتجديد صالحة لمدة ١٠ 
سنوات ،باالضافة الى نسبة ١٠٠% لملكية 

أعمالهم،والمزيد. 
والمستثمرين  للمتفوقين  ُتمنح  وايضا 
والمهنيين في مختلف المجاالت ذوي اآلفاق 
والمواهب المتميزة،وقد حصل عليها سابقا 
أسماء ماالياالمية المعة مثل »موهانالل« 
من  نجوم  إلى  باإلضافة  و»مامووتي«، 
بوليوود مثل »شاروخان« و«فرح خان”.

»اإلقامة  على  فاطمة  حصلت  وقد 
الذهبية« تحت فئة انتاج األفالم،مما يجعلها 
أول مغتربة هندية في اإلمارات تحصل 

على هذه المكرمة.
وقد صرحت المخرجة والمنتجة زينزفر 

فاطمة بهذة المناسبة قائلة:
حلم  إنه  بصدق  الذهبية«  “اإلقامة 

»اإلقامة  على  حصلت  أن  تحقق،بعد 
الذهبية« من خالل القيام بأكثر ما أحب 
القيام به وهو صناعة األفالم ورواية القصص 
المهمة التي تخدم الناس والمجتمع،وإني 
أثني حًقا على حكومة اإلمارات على هذه 
المبادرة الرائعة وعلى منحي هذا االمتياز 

الذي اعتز به.
في  أقامت  الهندية،التي  المغتربة   
ألكثر من ٣٠  المتحدة  العربية  اإلمارات 
عاًما ، معروفة بأفالمها القصيرة وانتاجاتها 
التي تخدم المجتمع، والتي غالًبا ما ترفع 
الوعي حول القضايا المجتمعية ذات الصلة 
مثل العنف المنزلي وأمان اإلنترنت. وقد 
حازت فاطمة وشركة االنتاج التي  تمتلكها 
»زين النتاج االفالم » أيًضا على اعتراف دولي 
في عام ٢٠٢٠ لثالثية األفالم القصيرة حول 
وباء كوفيد. بعد ان حصلت هذه الثالثية 
على اشادات واسعة والتي تناولت مواضيع 
مختلفة مثل االكتئاب الوبائي وتضحيات 
الطبيب وتضحيات الخط األمامي أثناء فترة 
الوباء وامكانية تعاون افراد المجتمع  للتقليل 
والحد من تأثيرهذا الوباء. وفي غضون ٤ 
سنوات فقط ، أنتجت فاطمة وأخرجت 
أكثر من ٢٠ فيلًما قصيًرا ومشروًعا مشترًكا.

وشكرت صانعة أفالم »ذا دارك تيل« 
شركة »كويك ستب بزنس كونسلتنج«و»مركز 
في  وتعاونهما  جهودهما  على  النهضة« 

الحصول على »اإلقامة الذهبية”.
وشركة »كويك ستب بزنس كوسلتنج« 
هي شركة استشارية متطورة في مجال إعداد 
األعمال في دبي وخدمات رجال االعمال 
،مقرها اإلمارات العربية المتحدة. وتقدم 
مجموعة من الخدمات مثل االستشارات 
القانونية وخدمات »بي آر أو« والخدمات 
اإلدارية للشركات الجديدة، باإلضافة إلى 
الذهبية«   على«اإلقامة  للحصول  التأهيل 
األخرى.  التأشيرات  وخدمات  الذهبية 
متنوعة  مجموعة  ستب«  »كويك  يخدم 
من العمالء، وهو مزود خدمة ذو خبرة 
يفتخر بالقدرة على تقديم حلول أعمال 

مخصصة للمؤسسات من كل نطاق.
يقدم مركز النهضة، الواقع في القصيص، 
عدد ال يحصى من االخدمات مثل »آمر«، 
الخدمات االقتصادية للمؤسسات واالفراد 
و»توجيه«، مما يسمح بتسهيل االجراءات 
وتأمينها والحصول على التراخيص المتنوعة 

بموثوقية وسهولة.
للمركز  جزياًل  شكرا  فاطمة:  تعّقب 
في  ساعدا  الذين  سلطان  ندى  وللسيدة 
تسريع العملية ، مما جعل التجربة سهلة 

وسريعة ومميزة.
وتستعد المخرجة حالًيا إلطالق فيلمها 
القصير »آية« بالتعاون مع استوديو فردوس 

للمخرج عبد الرحمن.

 نّظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي 
»دبي للثقافة« ملتقى النشر الرقمي في مكتبة 
محمد بن راشد بحضور الدكتور سعيد مبارك 
بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون 
واآلداب في دبي للثقافة، وبمشاركة نخبة من 
الخبراء والمختصين في النشر الرقمي لمناقشة 
أحدث التطورات واألدوات التي تساهم في 
النهوض بهذا الحقل عبر التكنولوجيا واالبتكار، 
وذلك بما يواكب توجه اإلمارة نحو اقتصاد 

المعرفة لتعزيز النمو المستدام.
وأكد محمد الحبسي، مدير إدارة اآلداب 
الدور  أهمية  للثقافة«،  »دبي  في  باإلنابة 
الذي يلعبه النشر الرقمي في المجال األدبي 
وقال » في ظل التطور التكنولوجي المتسارع 
الذي يشهده عالمنا اليوم، أصبح النشر الرقمي 
حلقة أساسية في عالم الثقافة ونشر المعرفة، 
ويلعب دوراً مهمًا في تمكين الكّتاب من نشر 
إنتاجاتهم األدبية وإتاحتها أمام الجمهور على 
نطاق واسع«.. مشيراً إلى المساهمة الكبيرة 
للنشر الرقمي في تعزيز حب القراءة والمعرفة 
بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة األجيال 

الناشئة، بفضل الوسائل الجاذبة التي يتيحها 
لجعل القراءة أكثر تشويقًا وسهولة.

وأضاف أن الملتقى ُيَعدُّ األول من نوعه 
على مستوى اإلمارة، وأول فعالية تعقد في 
مكتبة محمد بن راشد التي تمّثل واجهة دبي 
الثقافية وتتميز بتطبيقها أحدث التقنيات الرقمية 
وبمختبر التحويل الرقمي فيها، محتضنًة أكثر 
والصغار  الكبار  تخدم  كتاب  ماليين   ٤ من 

والباحثين والمّطلعين.
ويهدف الملتقى، إلى توفير منصة للحوار 
البّناء بين الخبراء والمختصين في مجال النشر 
الرقمي من خالل حلقات نقاشية تطمح ألن 
تسهم في زيادة الوعي بآلية النشر اإللكتروني 
الكّتاب  المتعددة، وتشجيع  اآلمن وأدواته 
الرقمية  المعرفة  إلى  لالتجاه  والناشرين 
لنشر المعرفة واألدب بأشكال تواكب العصر 
ومتطلباته، وتلبي تطلعات القّراء في وقتنا 
الراهن وفي المستقبل، وترسيخ مكانة دبي 
كمركز ثقافي عالمي مبتكر وعاصمة لالقتصاد 

اإلبداعي.
جلسات  ثالث  الملتقى  برنامج  وتضمن 

حوارية، األولى منها باللغة اإلنجليزية تحت 
عنوان »رقمنة في عالم المستقبل« بإدارة 
الكاتبة اإلماراتية إيمان اليوسف، وتناولت 
محورّي »النشر الرقمي بين المستقبل والتسويق 
والتحديات« الذي ناقشته الناشرة إيمان الشيبة، 
و«القرصنة وتأثيرها على محتوى األطفال« 

الذي تحدث عنه الدكتور نبيه عبدالمجيد.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان 
»النشر الرقمي بين التأثير والتأّثر« بإدارة 
الكاتبة اإلماراتية سلمى احفيتي، ناقش عيسى 
الحمادي محور »االبتكارات اإللكترونية ودورها 
في صناعة المحتوى واستهالكه«، بينما تناولت 
ياسمين عطية محور »التحديات والفرص التي 
تواجه النشر الرقمي« أما الجلسة الثالثة التي 
جاءت تحت عنوان »النشر الرقمي وأدواره 
جمال  اإلماراتي  الناشر  بإدارة  المتعددة« 
الحسن  شادي  خاللها  ناقش  فقد  الشحي، 
موضوع »القرصنة في العالم الرقمي«، وتناول 
طارق توما محور »النشر الرقمي للطفل«، 
في حين ألقى وائل كيوان الضوء على »النشر 

الرقمي في الشرق”.وام

 شارك وفد من قسم المسرح والتمثيل في 
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في أربع 
ورش لفن المايم »التعبير الجسدي« التي 
نظمتها منظمة المايم العالمية في العاصمة 

الصربية بلغراد.
وتناولت الورش األربع التي قدمها مجموعة 
من الفنانين المتخصصين بفن المايم من مختلف 
»التمثيل  المواضيع  من  عددا  العالم  دول 
الجسدي الصامت«، قدمها البروفسور جورج 
ماسكارينهاز من البرازيل و«الجسد الممثل« 
البروفسور ماركو ستوجانوفيك من  قدمها 
صربيا، أما الورشة الثالثة فكانت عن باقة 
منوعة لفن المايم، قدمها البروفيسور أوفير 
بالم من إسرائيل، والرابعة سلطت الضوء على 

الجسد الراقص للمدرسة الصربية وأشرف عليها 
الكساندر دانيلوفيش من صربيا.

مدير  الحفيتي  عبيد  علي  سعادة  وقال 
عام األكاديمية إن الهدف من مشاركة قسم 
مع  االحتكاك  هو  األكاديمية  في  التمثيل 
وتأهيل  المسرح  بفنون  الدولية  المدارس 
منتسبي األكاديمية في إطار احترافي يحاكي 
المدارس العالمية، موضحًا أن المشاركات 
الخارجية لألكاديمية تساهم في زيادة أواصر 
الترابط مع شركاء األكاديمية اإلستراتيجيين 
من مؤسسات فنية، وخبراء في المجال الفني 
من كافة الجنسيات، مما يساهم في تحقيق 
الجميلة  للفنون  الفجيرة  أكاديمية  أهداف 
في توفير المناخ الفني المناسب لمنتسبيها، 

وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن 
حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، 
من خالل دعم وصقل مهارات المواهب في 

مختلف أنواع الفنون.
ولفت الحفيتي إلى أن األكاديمية استضافت 
بالتعاون  المايم  لفن  ورشة  الماضي  العام 
ماركو  قدمها  للمسرح،  الدولية  الهيئة  مع 
ستويانوفيتش رئيس المنظمة الدولية لفن 
المايم والتي ركزت على تدريب الممثلين 
واألشخاص الموهبين على محاكاة حركة الجسد 
التعبيرية واالبداعية، موضحا أن استراتيجية 
عمل األكاديمية تتركز على التنويع في برامجها 
الفنية والتعليمية وابتكار منصة فنية تشجع 

اإلبداع لجميع منتسبيها.وام

أطلق فندق شيراتون مول اإلمارات، بدبي، 
األضحى  عيد  بمناسبة  مميزة  إقامة  باقة 
المبارك تتضمن العديد من المزايا الحصرية 
التي تكفل حصول الضيوف على إجازة العيد 

األروع على اإلطالق.
ومن خالل هذه الباقة سيتمكن الضيوف 
من االستمتاع بسلسلة من التجارب الحصرية 
الـ ١٠٠٠  يفوق  ما  إلى  قيمتها  التي تصل 
درهم إماراتي. فضاًل عن المزايا الحصرية 
التي تشمل وجبة إفطار مجانية لشخصين، 
خدمة توصيل مجانية لشاطئ ال مير وكايت 
لماجيك  مجانيتين  دخول  بطاقتي  بيتش، 
بالنيت، بطاقتين مجانيتين لسكي دبي في 
الثلجية(  للحديقة  )دخول  اإلمارات  مول 
سبا،  لشاين  درهم   ١٠٠ بقيمة  قسيمتين 
كما تتوفر الغرف واألجنحة المتصلة المناسبة 
للعائالت الكبيرة والمجموعات، وخصم بقيمة 
٢٠% في المطاعم، وإقامة ووجبات مجانية 

لألطفال أقل من عمر 6 سنوات.
اإلمارات  مول  شيراتون  فندق  ويمتاز 
بموقعه الفريد في وسط مدينة دبي فهو 
على اتصال مباشر بمول اإلمارات الغني عن 

التعريف والذي يضم مئات العالمات التجارية 
الممتعة، ما  الترفيهية  العالمية والتجارب 
يجعله الوجهة األمثل لزوار دبي الراغبين 
باستكشاف المدينة أو خوض تجربة تسوق 

سلسة ومريحة. 
يضم الفندق مجموعة متميزة من المطاعم 
والمقاهي التي تقدم طيًفا واسًعا من التجارب 

الذوقية الفاخرة من مختلف أنحاء العالم. 
ويتضمن مسبحين واسعين، ومركز للياقة 
يقدم سلسلة من  البدنية، ومنتجع صحي 
وتمتاز غرفه  الفاخرة.  االستجمام  تجارب 
بتصاميمها الراقية وإطاللتها الخالبة وهي 
مجهزة بكل ما يلزم لمنح الضيوف تجربة 

إقامة ال تنسى. 

أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة 
االتحاد  تعاونية  في  والتسويق  السعادة 
الذي  للتعاونيات  الدولي  اليوم  بمناسبة 
ُيحتفل به في أول سبت من شهر يوليو 
منذ عام ١9٢٣ من قبل التحالف التعاوني 
الدولي، بأن التعاونيات ليست مجرد منافذ 
للبيع بالتجزئة ولها مساهمات مجتمعية 
غير محدودة، وباتت من أهم المساهمين 
لتقديم الخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى 
أن اليوم الدولي للتعاونيات الذي يصادف 
هذا العام ٢ يوليو يساعد في إبراز دور 
على  أنجزته  وما  المجتمعية  التعاونيات 

أرض الواقع.
التعاونيات أثبتت أنها أكثر  وبين بأن 
وتخطيها،  األزمات  مواجهة  على  قدرة 
الصمود  على  قدرتها  ذلك  يثبت  وما 
لآلن  بدايتها  منذ  أزمة كورونا  ومواجهة 
عبر المشاركة في دعم االستقرار االقتصادي 
وتوفير جميع السلع األساسية للمستهلكين 
ما ساهم في  بأسعار منافسة ومخفضة، 
تعزيز األمن الغذائي والمحافظة على رأس 
المال، وتقوية القيم األخالقية المجتمعية 
وتحقيق السالم لألفراد بأمنهم الغذائي، 
الفتًا إلى أن تعاونية االتحاد تؤمن بأهمية 
تضافر جهود التعاونيات سويًا للمساعدة 
في بناء مجتمع وعالم أفضل للجميع عبر 

تقديم خدمات عالمية مميزة.
للتعاونيات  الدولي  اليوم  بأن  ولفت 
فيها  تستذكر  التي  المناسبات  من  يعتبر 

إنشائها  منذ  تقدمها  مراحل  تعاونية  كل 
سواء على مستوى الخدمات أو اإلنجازات 
قدمتها  التي  المجتمعية  المساهمات  أو 
للمجتمع، إضافة إلى أنها تجعلها تستشرف 
السكان  طلبات  جميع  لتلبية  المستقبل 
والمستهلكين لخلق عالم أفضل لألجيال 

القادمة.
وأشار إلى أن تعاونية االتحاد تؤمن بأن 
المسؤولية االجتماعية من العناصر األساسية 
أولوية  تعتبرها  كونها  فيها  تتميز  التي 
قصوى لها، مؤكدًا بأن هذا األمر يدفعها 
إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع 
وأفراده بجميع فئاته، وأن تكون األفضل 
دائما بخدماتها كافة، إذ أنها تلعب دورًا 
كبيرًا في المحافظة على تنافسية األسعار 
باألسواق عبر عروضها التي تطرحها بشكل 

دوري، ما يعود بالفائدة على المستهلكين.
وقال إن تعاونية االتحاد تطلق في كل 
للتعاونيات  الدولي  اليوم  بمناسبة  عام 
المنتجات  جميع  على  كبيرة  تخفيضات 
األساسية األكثر استهالكًا إلسعاد المستهلكين 
وإبراز دورها في دعم الفئات المجتمعية 
مخفضة  بأسعار  لمنتجات  توفيرها  عبر 
ومنافسة، الفتًا إلى أن حجم مبيعات الخضار 
والفواكه الطازجة المحلية والعضوية في 
المنتجات  جودة  بسبب  مستمر  ارتفاع 
العالية، حيث يأتي دعم وتشجيع الزراعة 
المحلية على رأس أولويات تعاونية االتحاد، 
دعمها  تقدم  التعاونية  أن  إلى  مشيرًا 
وتتعاون  اإلماراتية  للمزارع  باستمرار 
المنتجات  لدعم  المزارعين  جميع  مع 

باألسواق. المحلية 

»تواصل سوبر آب« يتيح متابعة الصحف اليومية االماراتية والعالمية

ضـابط بشرطـة أبوظبي يجـتاز »سـبـاق الكوكب« بجـورجـيـا

»زينوفار فاطمة« تحصل على اإلقامة الذهبية لإلمارات 
تكريمًا لجهودها في صناعة السينما

»دبي للثقـافـــة« تنظـم »ملتقــى النشـــر الرقمـي«

وفد من أكاديمية الفجيرة للفنون يشارك في ورش لفن »المايم« في بلغراد

عروض خاصة من فندق شيراتون مول اإلمارات بمناسبة عيد األضحى المبارك  

تعاونية االتحاد تؤكد بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات بأن 
التعاونيات ليست مجرد منافذ للبيع بالتجزئة 

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن
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يشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
من  وذلك  الُمستدام  للصيد  للترويج  مثالية  فرصة 
خالل دعوة اآلالف من زوار المعرض من الصقارين 
اإلماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي ومختلف أنحاء العالم القتناء نخبة الصقور 
الُمكاثرة في األسر حول العالم والتي توفرها أفضل 
مزارع الصقور الدولية والمحلية الُمشاركة في المعرض.

وُتقام الدورة الـ ١9 من المعرض الدولي للصيد 
الفترة من ٢6  والفروسية »أبوظبي ٢٠٢٢«، خالل 

سبتمبر ولغاية ٢ أكتوبر المقبلين.
ويستعد نادي صقاري االمارات منظم الحدث إلطالق 
نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي هذا العام 
حيث وّجهت إدارة المعرض الدعوة لكافة أصحاب 
والعاملين  األسر  في  الصقور  إكثار  ومراكز  مزارع 
في تجارتها في مختلف دول العالم للُمشاركة في 
مزاد الصقور الذي سينظم في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض »أدنيك”.
ويتضمن مزاد الصقور في دورة »أبوظبي ٢٠٢٢« 
7 فئات متنوعة لإلنتاجين المحلي والدولي، هي : 
حر خالص وبيور جير خالص وبيور قرموشة وشاهين 

وجير شاهين وجير تبع وجير وكري.
ومن أبرز المعايير الخاصة بالصقور من إنتاج المزارع 
الدولية : حر خالص: يجب أال يقل الوزن عن ١٢٠٠ 
غ وبيور جير خالص: يجب أال يقل الوزن عن ١٥٠٠ 
غ وبيور قرموشة: يجب أال يقل الوزن عن ١٢٠٠ غ 
والشاهين: يجب أال يقل الوزن عن ١١٠٠ غ وجير 
شاهين: يجب أال يقل الوزن عن ١٣٠٠ غ وجير تبع: 
يجب أال يقل الوزن عن 9٠٠ غ جير وكري: يجب أال 

يقل الوزن عن 9٥٠ غ.
انتاج  بالصقور من  الخاصة  للمعايير  بالنسبة  أما 
المزارع المحلية، بالنسبة للحر خالص: يجب أال يقل 
الوزن عن 9٥٠ غ، بيور جير خالص: يجب أال يقل 
يقل  أال  يجب  قرموشة:  بيور  غ،  الوزن عن ١٣٠٠ 
الوزن عن ١٠٠٠ غ، الشاهين: يجب أال يقل الوزن 
عن ١٠٠٠ غ، جير شاهين: يجب أال يقل الوزن عن 
١١٠٠ غ، جير تبع: يجب أال يقل الوزن عن 8٠٠ غ، 

جير وكري: يجب أال يقل الوزن عن 9٠٠ غ.
ومن الُمتطلبات العامة للُمشاركة في المزاد من 
قبل مالكي مزارع الصقور أن يكون الُمشارك ُمسّجاًل 
بشكل رسمي لدى معرض أبوظبي للصيد وأن يضع 
الُمشارك صقوره المعتمدة من قبل ادارة المعرض 
للمزاد في عهدة اللجنة المنظمة قبل 6 ساعات من 
موعد إقامة المزاد وان تحمل الصقور المشاركة كافة 
الوثائق الرسمية والشهادات الصحية تؤكد سالمتها 
وخلوها من االمراض والتعّهد من قبل المشارك بااللتزام 

بكافة الشروط التنظيمية للمزاد.
ويستهدف مزاد الصقور منتجي مزارع ومراكز إكثار 
الصقور في األسر في اإلمارات ومختلف دول العالم 
وُمنّظمي مزادات الصقور والعاملين في تجارة الصقور 
والصقارين في اإلمارات ومنطقة الخليج العربي وكبار 
الشخصيات ورجال األعمال المهتمون بقطاع الصقارة 

وأفراد المجتمع من اإلمارات والُمقيمين والسياح.
وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا 
المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
المعرض  أّن  اإلمارات  لنادي صقاري  العام  واألمين 
تحّول إلى منّصة دولية مثالية تستعرض أجود أنواع 
أفضل  أبوظبي من  المكاثرة في األسر في  الصقور 
مزارع إكثار الصقور في العالم وقد نجح المعرض 
إنتاج  تعزيز صناعة مزارع  عاًما في  على مدى ٢٠ 
الصقور في األسر والتي أثبتت مقدرتها العالية في 
الصيد والتنافس في السباقات الكبرى، ويهدف مزاد 
الصقور إلى العمل بثيمة المعرض »استدامة وتراث.. 
بروح متجددة« تعزيز دور نادي صقاري اإلمارات 
في حماية وتنمية الموروث األصيل والصيد الُمستدام 
ودعم وتشجيع اصحاب مزارع لبيع وشراء وإنتاج أجود 
الصقور الُمكاثرة في األسر وتعزيز دور معرض أبوظبي 
للصيد في صناعة مزارع الصقور في المنطقة والعالم.

كما يسعى مزاد الصقور في معرض أبوظبي للصيد 
إلى إبراز الدور العلمي الرائد لإلمارات في بحوث 
إكثار الطيور والحفاظ على الطيور البرية وتشجيع 
إنتاج صقور ذات مواصفات عالية وبأسعار مناسبة 
للصقارين وإتاحة الفرصة لجميع الجنسيات القتناء صقور 
ذات جودة عالية وأداء مميز في الصيد والمنافسات 
وتشجيع رّواد األعمال على االستثمار في مجال إكثار 
الصقور في األسر وتزويد الصقارين بأفضل الصقور 
المكاثرة حيث يتزامن موعد المزاد والمعرض مع 
بدء موسم المقناص من جهة وانطالق موسم بطوالت 

الصيد بالصقور من جهة أخرى.وام

توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية

7 فئات في مزاد الصقور بالدورة الـ 19 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد

نادي صقــاري اإلمـــارات يستعــد إلطـــالق نسخـــة ممــيزة مـــن مــــزاد الصقـــــور التنافســي

المزاد والمعـرض 
يتزامن مع بدء 
موسم المقناص 
وانطالق موسم 
بطـوالت الصيد 

بالصقـــور

دعـوة لكافـــة أصحــــاب مـزارع ومراكــــز إكثار الصقــــور للُمشــاركــــة في مــزاد الصقــــور

إبراز الدور الرائد 
لإلمارات في بحوث 

إكثار الطيور والحفاظ 
على الطيور البرية

العمل على تشجيع 
إنتاج صقور ذات 

مواصفات عالية وبأسعار 
مناسبة للصقارين

فرصة لجميع الجنسيات 
القتناء صقور ذات 

جودة وأداء مميز في 
الصيد والمنافسات

تشجيع رّواد األعمال 
على االستثمار بالمجال 

وتزويد الصقارين 
بأفضل الصقور المكاثرة 
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الشيخ محمد بن  برعاية وحضور سمو 
حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اختتمت 
مساء اليوم األحد منافسات بطولة الفجيرة 
الدولية لمحترفي الجوجيتسو والتي نظمها 
مع  بالتعاون  للجوجيتسو  اإلمارات  اتحاد 
 AJP رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.
وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة 
الظاهري،  سالم  محمد  سعادة  من  كٌل 
نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجوجيتسو، 
رئيس  الزيودي  حمدان  أحمد  والعميد 
اتحاد اإلمارات للتايكواندو، وسعادة يوسف 
عبداهلل البطران عضو مجلس إدارة االتحاد، 
وعدد من مسؤولي االتحاد وممثلي األندية 

واألكاديميات بالدولة.
بكل وعودها وحفلت  البطولة  وأوفت 
قوية  بمنافسة  الختامي  اليوم  في  نزاالتها 
وقوة  والندية  الحماس  من  الكثير  تخللها 
األداء، فيما نجحت أكاديمية كوماندو جروب 
A.F.N.T بتحقيق اللقب، وحّلت أكاديمية

وصيفا، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 
في المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول ذهبت الصدارة إلى 
دولة اإلمارات متفوقة على البرازيل الوصيف، 

وكولومبيا في المركز الثالث.
وعّبر سعادة يوسف عبداهلل البطران عضو 
مجلس إدارة اتحاد اإلمارات للجوجيتسو عن 
محمد  الشيخ  لسمو  وتقديره  شكره  بالغ 
بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لدعم 
ورعاية سموه للرياضات القتالية وعلى رأسها 
الجوجيتسو، بما يضمن ازدهارها والمساهمة 
عالمي  كموطن  الدولة  مكانة  ترسيخ  في 
للعبة. كما توجه البطران بالشكر والتقدير 
الفجيرة  في  الرياضي  زايد  مجمع  ألسرة 
الذي أصبح يشّكل وجهة نموذجية الستضافة 
بطوالت االتحاد وأبطال الجوجيتسو من جميع 

دول العالم.
وأكد البطران أن بطولة الفجيرة الدولية 
لمحترفي الجوجيتسو تكتسب أهمية كبرى، 
وتوفر أجواء مثالية إلعداد جيل من األبطال 
القادرين على تمثيل دولة اإلمارات بما يليق 
بمكانتها الرائدة في كافة المحافل والبطوالت 
العالمية، وخير دليل على ذلك نجاحها في 
استقطاب أكثر من 8٠٠ العبا والعبة يمثلون 

٥٠ دولة من قارات العالم الخمس.
ونّوه البطران بالدعم االستثنائي للقيادة 
الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وجهود فريق 
المنعم  عبد  سعادة  بقيادة  االتحاد  عمل 
الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي واآلسيوي 
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي في االرتقاء 
بهذه الرياضة، عبر توفير كل المقومات لرفع 
مستوى أندية الدولة وتطورها ومشاركتها 
في البطوالت المحلية والعالمية، الفتا إلى أن 

تنظيم بطولة الفجيرة الدولية يعكس أهداف 
االتحاد ورؤيته في نشر هذه الرياضة في 
مختلف أنحاء الدولة، وبناء قاعدة مميزة 
من الالعبين المحترفين الساعين إلى التميز 

والوصول إلى العالمية.
قوية  نزاالت  اليوم  منافسات  وشهدت 
والالعبات  الالعبين  بين  حماسية  وأجواء 
من مختلف أنحاء العالم من فئات الهواة 
والمحترفين حملة األحزمة األزرق والبنفسجي 

والبني واألسود.

بداية مميزة لزايد الكثيري
شّكلت بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي 
الجوجيتسو المنافسة الرسمية األولى للبطل 
زايد الكثيري نجم نادي بني ياس والمنتخب 
الوطني والذي تّمكن من تحقيق الميدالية 
الذهبية في وزن 6٢ كجم بعد فوزه على 
ألهب  نزال  في  بورجس  برونو  البرازيلي 

حماس الجماهير في المدرجات.
وعّبر الكثيري عن سعادته بهذا اإلنجاز 
األول له بالحزام األسود، مؤكدا أن نزاالت 

هذه الفئة تختلف عما سواها، كون المنافس 
يتمتع بقدر كبير من القوة والخبرة وتقارب 
المستويات بين المتنافسين. وأضاف الكثيري 
أنه خاض معظم نزاالته اليوم بتفاؤل حذر 
وقراءة دقيقة لطبيعة المنافسين وااللتزام 
األمر  وهو  الفني  الجهاز  بتوجيهات  التام 

الذي ساعده على تحقيق اإلنجاز.
وتقّدم الكثيري بالشكر والتقدير لالتحاد 
ونادي بني ياس نظير توفيرهما ألفضل بيئة 
قدرات  لتطوير  العالم  في  وتأهيل  إعداد 
الالعبين وتمكينهم من خوض أقوى البطوالت 
العالمية والتفوق فيها، الفتا إلى أهمية هذه 
البطوالت  للقادم من  البطولة في اإلعداد 

العالمية األبرز على الساحة.
ويقول النجم الصاعد عبيد سالم النعيمي 
من نادي الجزيرة حزام بني، والحائز على 
المحترفين وزن ٥6 كجم في  فئة  ذهبية 
لم يكن  الفوز  اليوم، أن طريق  منافسات 
أقوى  من  مجموعة  وجود  ظل  في  سهال 
المنافسين، وأن التفوق في النزال النهائي 
على العب برازيلي له مذاق آخر، ألن الالعبين 

البرازيليين يتميزون عن غيرهم بالكثير من 
مواطن القوة والخبرة. وال شك بأن تفوق 
الالعبين المواطنين، يدل على أن الخطط 
واإلستراتيجيات الموضوعة من قبل االتحاد 
واألندية تتميز بكفاءة وجودة عالمية، وتصاغ 
وفقا ألفضل الممارسات، وتهدف إلى إنتاج 
أبطال قادرين على المنافسة والفوز تحت 

أي ظرف.
بدورها قالت البرازيلية أماندا أوليفيرا 
حزام بنفسجي من أكاديمية »جرايسي بارا 
»بدبي والفائزة بالميدالية الذهبية عن فئة 
المحترفين وزن 7٠ كجم : »البطولة تمثل 
العالمية  أبوظبي  لبطولة  األمثل  اإلعداد 
لمحترفي الجوجيتسو والتي أتطلع إلى التألق 
فيها، وقد بدأت بالعمل على تصميم برنامج 
خاص لتعزيز قدراتي وجاهزيتي استعدادا 

للبطولة األهم في نوفمبر«. 
وأشادت أوليفيرا بروعة التنظيم وأجواء 
البطولة المميزة والتفاعل الجماهيري الذي 
يشّكل حافزا كبيرا لالعبين والالعبات لتقدديم 

األفضل على البساط.

اإلمارات بطالً والبرازيل وصيفًا

برعاية وحضور ولي عهد الفجيرة.. ختام بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة لمحترفي الجوجيتسو

البطران: بطوالت اإلمارات نموذج يحتذى به في روعة االستضافة والتنظيمأبوظبي - الوطن
زايد الكثيري يتوج مشاركته الرسمية األولى بالحزام األسود والميدالية الذهبية
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فتــح االتحــاد العربــي لكــرة الســلة 
برئاســة اللــواء م إســماعيل القرقــاوي 
رئيــس االتحاديــن اإلماراتــي والعربــي، 
قنــوات اتصــال جديدة مــع االتحاد الدولي 
للعبة »فيبا« بهدف اعتماد بطوالته ضمن 

األجنــدة الدوليــة.
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد النجاحــات 
الكبيــرة التــي حققتهــا البطــوالت العربيــة 
لكرة الســلة في السنوات األخيرة وخاصة 
خــالل جائحــة فيــروس »كورونــا«، التــي 
لــم توقــف النشــاط العربــي ســواء علــى 
مســتوى البطــوالت أو الــدورات اإلداريــة 

ــة والتحكيمية. والتدريبي
وأكد العميد عبد اهلل شلبي األمين العام 
لالتحــاد العربــي للســلة أن الجائحــة، التي 
أثــرت علــى النشــاط الرياضــي فــي العالــم 
كله، لم توقف النشاط العربي لكرة السلة 
مــا جعــل االتحــاد فــي طليعــة االتحــادات 
الرياضية النشــطة بشــهادة االتحــاد الدولي 
للعبة، وهو ما شــجع االتحــاد العربي على 

الســعي العتمــاد بطوالته دوليًا.

إســماعيل  م  اللــواء  يركــز   « وقــال 
القرقــاوي علــى هــذا الجانــب وطلــب 
تكثيــف االتصــاالت مــع االتحــاد الدولــي 
العتمــاد بطوالتــه رســميًا ضمــن األجنــدة 
الدوليــة وتنفيــذ ما تم االتفــاق عليه خالل 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي فبرايــر 

الماضــي بدبــي«.
ــع  ــى أن موق ــام إل ــن الع ــار األمي وأش
االتحــاد العربــي اعتمــد اللغــة اإلنجليزيــة 

كلغــة أساســية إلــى جانب العربيــة ليكون 
االتحــاد الدولــي علــى اطــالع بالبطــوالت 
والدراسات والدورات التي ينظمها االتحاد 

تمهيــدا العتمــاد تلــك البطــوالت دوليــا.
وفــي ســياق متصــل، قــرر االتحــاد 
العربــي إطــالق نشــاطه فــي الموســم 
الرياضــي الجديد، بإقامــة البطولة العربية 
للشــباب فــي القاهــرة، مــن ١٤ إلــى ٢٢ 
يوليــو الحالــي بمشــاركة 7 منتخبــات هي 
ــر  ــت وقط ــعودية والكوي ــارات والس اإلم

ــا ومصــر. ــر وليبي والجزائ
وتعــد البطولــة فرصــة طيبــة لمنتخــب 
اإلمارات استعدادا لبطولة الخليج للناشئين 

في أغســطس المقبــل باإلمارات.
وتتضمــن أجندة االتحــاد العربي للفترة 
المقبلــة، بطولة األندية العربية للســيدات 
في تونس من ٢٠ إلى ٢8 سبتمبر المقبل، 
ــن ٥  ــت م ــي الكوي ــال ف ــا للرج ونظيرته
إلــى ١٥ أكتوبــر المقبــل، والبطولة العربية 
لمنتخبــات الســيدات بالمغــرب، ونظيرتها 
للرجــال في تونس مطلع فبراير ٢٠٢٣.وام

نــادي  شــركة  أعلنــت 
الوحــدة لكــرة القــدم تجديد 
عقــد مدافــع الفريــق فــارس 
جمعــة لمــدة موســم واحــد 

ــد. ــل للتمدي قاب
وأكــدت الشــركة فــي بيان 
ــد التعاقــد مــع  ــا أن تجدي له
الالعــب يأتــي ضمــن الخطــة 
االستراتيجية لتعزيز االستقرار 

ــي للفريق. الفن
مــن جانبه عبر الالعب عن 
ســعادته بالتجديد مثمنًا دعم 
قيــادة النــادي وثقــة اإلدارة، 
مؤكــدا تقديــره لهــذه الثقــة 
المــردود  تقديــم  وعزمــه 

المرجــو منــه.وام

بالميداليــة  للجــودو  منتخبنــا  تــوج 
الذهبيــة والبرونزيــة فــي بطولــة أوروبــا 
المفتوحــة للجــودو التــي اختتمــت مســاء 
أمــس بمدينــة كلــوج نابــوكا فــي رومانيا، 
والتي شــهدت مشــاركة ٢٠٢ العبا والعبه 
ــا  ــم منتخبن ــي مقدمته ــة ف ــن ٣٢ دول م
الوطني األول الذي شارك بعدد ٣ العبين، 
ليحتــل المركز األول على مســتوى الدول 
العربية والذي يعتبر انجاز كأول مشــاركة 

لــه فــي البطــوالت االوربيــة المفتوحة.
وشهدت منافسات البطولة تألق الالعب 
ماجو معروف )٢١ ســنة( الذي تمكن من  
تحقيــق الفــوز علــى  الروماني ســايمون   
بعــد مشــوار صعــب فــاز فيــه علــى بطــل 
أذربيجان يوســفوف عمران بعد أن تخطى 
البريطانــي مكــوات اندريــو، ليواجــه بطل 
رومانيــا كرويتورو ميرســيا فــي الدور قبل 
النهائــي وســط مــؤازرة جماهيريــة كبيــرة 
من اصحاب األرض والضيافة، وقد شهدت 
المبــاراة كافة فنون االثارة وســط هتافات 

داويــه غطــت صالــة البطولــة الجماهيريــة 
وقــد تمكــن معــروف مــن تحقيــق الفــوز 
ليبلــغ النهائــي الذهبــي امــام الالعــب 
الرومانــي ســايمون فالــدوت الــذي تأهــل 
بــدوره علــى حســاب األلمانــي شــريبر 

جونــاس ليكــون الختــام مســكا.
امــا العبنا جريجــوري ارام فقــد حقــق 
ــل  ــوزه على بط ــة بف ــة البرونزي الميدالي
ســلوفينيا فوســينا الين فــي الــدور الثانــي 
مــن منافســات وزن تحــت 9٠ كغــم، 
ــي دور  ــدن، ف ــر اي ــي عم ــه الترك ليواج
ــوز  ــق ف ــي تحقي ــح ف ــد نج ــة وق الثماني
مثيــرة على البطــل التركي المنصف ليبلغ 
الــدور قبــل النهائــي، اال انــه خســر امــام 
الالعب الكندي أرينســيبيا ألكســندر الذي 
لعــب علــى المركزيــن األول والثانــي مــع 
بطــل أذربيجــان فاتييــف مــراد، فيمــا نال 
العبنا جريجوري ارام الميدالية البرونزية 
كحــال الالعب الكندي يونــغ كيجان الذي 
ــا  ــل العبن ــرر.. واحت ــة مك ــال البرونزي ن
الثالــث زافــا شــفيلي )٢١ ســنة( المركــز 

الخامــس فــي ترتيــب المجموعــة لــوزن 
ــام بطــل  تحــت 66 كغــم،  بخســارته ام
رومانيــا دزيتاك ايوان في المرحلة الثانية 
بعــد ان تخطــى بطــل جمهوريــة مولدوفا 

بلــت مكســيم.
وقبــل ختــام البطولــة التــي انتهــت في 
ســاعة متأخــرة مــن مســاء أمــس تصدرت 
منتخب أذربيجان بطولة أوروبا المفتوحة 
برصيــد 6 ميداليــات منهــا ٣ ذهبيــات و٣ 
برونزيــات، وفــي المركــز الثانــي رومانيــا 
برصيــد 7 ميداليات منهــا ذهبية وفضيتين 
و٣ برونزيــات، ثم بريطانيــا برصيــد ٥ 
ميداليــات ذهبيــة وفضيــة و٣ برونزيات.. 
واحتل منتخبنا المركز العاشر في الترتيب 
العــام برصيــد ذهبية وبرونزيــة .. وتلقت 
البعثة عقب التتويج الذهبي تهنئة سعادة 
محمــد بن ثعلوب الدرعــي رئيس االتحاد 
ــة  ــي بطول ــد ف ــل الجه ــا أن يتواص متمني
ــوم  ــح ي ــي تفتت ــالم الت ــد س ــر جران المج
الجمعة المقبــل، موجها بتحفيز المنتخب 

قبــل مغــادرة رومانيا.

تــوج الشــيخ حمــدان بــن ســلطان بــن حمــدان 
آل نهيــان، المقاتــل الكنــدي جيســي آرنيت بلقب 
ــي  ــزال الرئيس ــي الن ــوزه ف ــر ف ــة، أث وزن الريش
للنســخة الدوليــة )٣٠( مــن بطولــة »محاربــي 
اإلمــارات للفنــون القتاليــة المختلطــة التي أقيمت 
بصالــة االتحــاد أرينــا بجزيــرة يــاس بتنظيــم بالمز 
الرياضيــة، وذلــك علــى حســاب منافســه األردنــي 
علــي القيســي، فيمــا حصــل العراقــي علــي طالــب 
ــس،  ــزال الرئي ــي الن ــك، ف ــب وزن الدي ــى لق عل
ــيوس دي  ــي فينس ــه البرازيل ــى منافس ــوز عل بالف

اولفييــرا بالضربــة القاضيــة. 
وحضــر البطولــة الشــيخ طحنون بن ســلطان بن 
حمــدان آل نهيــان ومحمــد بــن دلمــوك الظاهــري 
رئيــس االتحــاد العربي للفنــون القتاليــة المختلطة 
ــارات  ــة باتحــاد اإلم ــون القتالي ــة الفن ــس لجن رئي
للجوجيتســو وMMA، وصالــح الجزيري مدير عام 
الســياحة فــي دائرة الثقافــة والســياحة- أبوظبي، 
وفــؤاد درويــش رئيــس اللجنــة المنظمــة للبطولة، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة بالمــز الرياضيــة، كمــا 

حضــر اليونانــي بانايوتــوس رئيس االتحــاد الدولي 
ــي  ــر العالم ــس والخبي للجوجيتســو  ثيودوروبولي

فــي الجوجيتســو البرازيلــي هنزو جريســي. 
وفي بقية النزاالت فاز الروسي ديار يرنغابوف 
على الكازخســتاني عبداهلل الييف في وزن الديك، 
وفازت البرتغالية جاكلين كافلكانتي على الروسية 
يوليا كوتسينكو في وزن الريشة، وكسب البرازيلي 
ــز  ــي فاي ــوب افريق ــا منافســه الجن ــل براغ غابريي
جاكــوب فــي وزن الحــر، وفــاز المغربــي ســفيان 
ــي  ــكا ف ــوك انجيلي ــي ل ــى الكونغول ــيو عل بوكش

الثقيل.  وزن 
ومــن جانبــه، أعــرب ســعادة محمد بــن دلموج 
الظاهــري رئيــس االتحــاد العربــي للفنــون القتالية 
المختلطــة ورئيس لجنة الفنــون القتالية المختلطة 
باتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو والفنــون القتاليــة 
المختلطة عن ســعادته بالصورة التي ظهرت عليها 

النســخة الـــ ٣٠، و٣١ مــن »محاربــي اإلمــارات«، 
ــي تحققــت  ــا اســتمرار للنجاحــات الت ــدا انه مؤك

خــالل النســخ الماضية. 
ــن ٤٠  ــر م ــم أكث ــي تض ــة الت ــد أن البطول وأك
دولــة باتــت عالمــة فارقــة فــي منافســات الفنــون 
القتاليــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولي خاصة 
وأن هنــاك نخبــة مــن المقاتلين العرب يشــاركون 
ــو  ــر نح ــل الكبي ــي األم ــذي يعط ــر ال ــا، األم فيه
ــن العــرب  ــن الالعبي ــة بي انتشــار األلعــاب القتالي

بصــورة كبيــرة. 
وأشــار ســعادة محمــد بــن دلمــوج الظاهــري 
إلــى أن اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو يعمــل على 
تحقيــق هدفــه بنشــر ثقافــة اللعبــة وتكويــن 
ــى  ــادر عل ــاب ق ــل ش ــن جي ــي م ــب إمارات منتخ
ــام  ــاب والبطــوالت أم ــن األلق ــد م ــق المزي تحقي
أبطــال العالــم، الفتــا إلــى أن هــذا األمــر ســيكون 

خــالل فتــرة وجيــزة للغايــة، وتابــع: »لدينــا نخبة 
مميــزة مــن الالعبيــن الشــباب نراهــن عليهــم فــي 
البطــوالت القادمــة، حيــث نعمــل علــى تأهيلهــم 
بمــا يتناســب مــع مكانــة العاصمــة أبوظبــي فــي 
ــي  ــاب الت ــذه األلع ــا له ــة وريادته ــون القتالي الفن

أصبحــت عالمــة مميــزة خاصــة بهــا«. 

بانايوتوس: أبوظبي تحظى بمكانة مميزة في اللعبة
أكــد بانايوتــوس ثيودوريس رئيس االتحاد الدولي 
للجوجيتسو أن ما تشهده منافسات بطولة »محاربي 
اإلمــارات« مــن تميز ووجود نخبــة من العبي العالم 
ــة فــي  يوضــح مــدى النجــاح الــذي تحققــه البطول
نســختها الحاليــة، والــذي يعــد امتــداد لمــا تحقــق 

في النســخ الســابقة. 
وأشــار فــي تصريحــات لــه إلــى أن أبوظبــي تقوم 
بــدور كبيــر فــي دعــم بطــوالت األلعــاب القتاليــة، 

ــزة،  ــة خاصــة وممي ــذي يضعهــا فــي مكان األمــر ال
ــة اإلمــارات قــادرة علــى اســتضافة  ويؤكــد أن دول
المزيــد مــن الفعاليات واألحــداث الرياضية الكبرى. 
ــع: »مــا الحظتــه هــو اهتمــام اإلمــارات  وتاب
ــن الشــباب  ــد م ــي بجــذب المزي وخصوصــا أبوظب
القتاليــة  الفنــون  وخاصــة  الرياضــة،  لممارســة 
والجوجيتســو األمر الذي يعطينا مزيد من الســعادة 
بهــذا التميــز الــذي تعودنــا عليــه خــالل الســنوات 
الماضيــة، ويؤكــد أن نشــر ثقافــة اللعبــة يســير فــي 

ــح«.  االتجــاه الصحي
مــن جانبــه عبــر البطــل علــي طالب عن ســعادته 
بإنجاز تحقيقه لقب بطل وزن الديك وقال: »أوفيت 
بوعــدي وحصــدت لقبــا مهمــا وواصلــت فــي طريق 
االنتصــارات بــال هزيمــة أمام البرازيلــي دي أوليفيرا 

القوي.   المقاتل 
وتوجه طالب بالشكر الى أبوظبي ومنصة محاربي 
اإلمــارات التــي تواصــل الســير فــي طريــق العالميــة 
وقــال: أشــكر الجمهــور فــي صالة االتحــاد ارينا على 
المســاندة والتشــجيع خالل النــزال الصعب، وأهدى 

الفــوز الــى عائلتــي في العراق الســويد.

شهدت 13 نزاالً مثيرًا

الكندي آرنيت والعراقي طالب بطال دولية »محاربي اإلمارات 30« 

االتحاد العربي لكرة السلة يكثف اتصاالته مع »فيبا« العتماد بطوالته دوليًاذهبية لمنتخبنا في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو برومانيا

شركة الوحدة لكرة القدم تجدد عقد المدافع فارس جمعة لموسم واحد

أبوظبي - الوطن

بن دلموج الظاهري: البطولة عالمة فارقة في عالم الفنون القتاليةأبوظبي - الوطن
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أظهرت دراسة حديثة أن ربع الدعاوى القضائية 
القرن  ثمانينات  منذ  المناخي  بالتغير  المرتبطة 
ضد  األخيرتين  السنتين  خالل  ُرفعت  العشرين 
حكومات أو شركات، وبرزت إلى الواجهة أخيرًا.

هذا التقرير الذي يؤكد األهمية المزدادة للمحاكم 
الذي  نفسه  اليوم  ُنشر في  االحترار،  في مكافحة 
في  للغاية  المحافظة  العليا  المحكمة  فيه  حّدت 
الفيدرالية  الدولة  إمكانات  من  المتحدة  الواليات 
لمكافحة غازات الدفيئة. ومن اإلجراءات القانونية 
إلجبار الحكومات على زيادة خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة، إلى الشكاوى ضد الشركات بسبب سياسات 
»الغسل األخضر« )ترويج جهات لمعلومات مضللة 
ل  ُيسجَّ البيئة(،  لحماية  مزعومة  التزامات  بشأن 
ازدياد في عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ، 
من  خبراء  الحظ  كما  وطموحاتها،  نطاقها  وفي 

معهد غرانثام لألبحاث التابع لكلية لندن لالقتصاد. 
إجراء  ألفي  نحو  بين  من  التقرير،  هذا  وبحسب 
قانوني بدأ منذ عام ١986، ُرفعت ٤7٥ دعوى منذ 
بداية عام ٢٠٢٠. وقالت محللة السياسات في معهد 
غرانثام لألبحاث كاثرين هيغام، إحدى المشاركات 
التقرير: »إنها عملية مستمرة. ويجب  إعداد  في 

أن تستمر في النمو«.
تحقيق  في  المّدعون  يأمل  مزدادة،  وبصورة 
تغييرات في العمق تطال السياسات أو السلوكيات. 
وُترفع معظم الدعاوى ضد الحكومات. من المؤكد 
عن  الصادر  ذلك  هو  للنظر  لفتًا  األكثر  القرار  أن 
المحكمة العليا في هولندا التي أمرت الدولة عام 
٢٠١9 بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٢٥ في 
المائة على األقل بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، حسب 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.وكاالت

ُأدخل إلى أحد متنزهات موزمبيق الجمعة  الماضي، 
وحيد قرن أبيض بعد أربعين عامًا على عدم استقباله 
هذا النوع من الحيوانات، مع وصول ١9 حيوانًا من 
باالنقراض على متن شاحنة من  المهدد  النوع  هذا 
جنوب أفريقيا في رحلة اجتازت مسافة ١6٠٠ كيلومتر.

وأعيد إدخال وحيد القرن األبيض إلى متنزه زيناف 
الوطني في جنوب موزمبيق في إطار مبادرة الستعادة 
الحيوانات البرية وتعزيز االقتصاد المحلي. وتدهورت 
الحياة البرية في المتنزه الذي تبلغ مساحته أربعة 
آالف كيلومتر مربع )١٥٠٠ ميل مربع( نتيجة الحرب 
األهلية في موزمبيق التي استمرت لعقود وانتهت 
سنة ١99٢، باإلضافة إلى الصيد الجائر. وقال رئيس 
منظمة »بيس باركس فاونديشن« المسؤولة عن هذه 
المبادرة ويرنر مايبورغ إن »عودة وحيد القرن إلى 
المتنزه يجعل زيناف وجهة سياحية جديدة ومثيرة 

لالهتمام في موزمبيق«.
زيناف أصبحت  أن  إلى  بيان  مايبورغ في  وأشار 
حاليًا المتنزه الوطني الوحيد في موزمبيق الذي يضم 
الحيوانات األفريقية الخمسة المستهدفة بالصيد الجائر 
وهي الفيل ووحيد القرن واألسد والفهد والجاموس.

ومنذ سنة ٢٠١٥، أدخل إلى المتنزه ٢٤٠٠ حيوان 
تنتمي إلى ١٤ نوعًا.

وأحضر وحيد القرن إلى زيناف من جنوب أفريقيا 
أيامًا عدة في يونيو  المجاورة في رحلة استغرقت 
بأنها  فاونديشن«  باركس  »بيس  وصفتها  )حزيران( 
أطول عملية نقل لحيوانات وحيد القرن تتم عبر البر 
على اإلطالق طبقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

أقفاصها  من  الحيوانات  بعض  الجمعة  وأخرجت 
إلى متنزه يتمتع بحماية أمنية إضافية لحمايتها من 

الصيادين.وكاالت

القضـاء يدخل بقـوة على خط مواجهـة التغـير المناخي

وحيد القـــرن األبيض يعــود إلى متنزه فـي مـوزمبيق

ساعدت حفريات اسُتخرجت في الصين العلماء في تكوين 
فهم أفضل إلحدى عجائب التطور: اإلبهام الزائف لحيوان 
الباندا العمالق، الذي يساعد هذا الدب المحب للعشب 
على التهام الخيزران الذي يشكل معظم نظامه الغذائي.

قال الباحثون إنهم اكتشفوا قرب مدينة تشاو تونغ في 
إقليم يونان الشمالي حفريات تعود لنحو ستة ماليين عام 
لباندا منقرض يسمى إيلوراركتوس، حملت أقدم دليل معروف 
على هذا اإلصبع اإلضافي - والذي كان في حقيقة األمر 
عبارة عن عظمة رسغ كبيرة تسمى العظمة السمسمية، 

ألنها تشبه بذور السمسم.
وهي تشبه إلى حد بعيد اإلبهام الزائف لحيوان الباندا 
الحالي، لكنها أطول قلياًل وتفتقر للمخلب الداخلي الموجود 
في نهاية يد األنواع الحالية والذي يساعدها في التعامل 

مع عيدان الخيزران وبراعمها وجذورها أثناء التهامها.
ويعزز هذا اإلبهام الزائف األصابع الخمسة الموجودة 
حاليا في يد الباندا. فيد الدب تفتقر إلى اإلبهام المعاكس 
لدى البشر والرئيسيات المختلفة والذي يمكن من اإلمساك 
باألشياء والتعامل معًا باستخدام األصابع. ويؤدي اإلبهام 

الزائف وظيفة مماثلة كما أوضحت وكالة رويترز.
وقال شياومينغ وانغ عالم الحفريات بمتحف التاريخ 
الطبيعي في مقاطعة لوس أنجليس والمعد الرئيسي للبحث 
المنشور في المجلة )ساينتيفيك ريبورتس(: »إنه يستخدم 
اإلبهام الزائف كإبهام معاكس غير مكتمل النمو لإلمساك 
بالخيزران، وهو ما يشبه إبهامنا غير أنه في الرسغ وأقصر 

كثيراً من إبهام اإلنسان«.
وإيلوراركتوس هو من أسالف حيوان الباندا الحالي، لكن 
أصغر وإن كان ذا سمات تشريحية تشير إلى نمط حياة 

مماثل يشمل نظامًا غذائيًا يقوم على الخيزران.
وعثر الباحثون في بادئ األمر على عظمة ذراع باندا 
اإليلوراركتوس عام ٢٠١٠، ثم اكتشفوا األسنان واإلبهام 
الزائف في عام ٢٠١٥، ما منحهم فهمًا أفضل للحيوان. 
وحتى اآلن، يرجع أقدم دليل معروف على هذا الهيكل 
الشبيه باإلبهام إلى حفريات من نحو ٤9 ألفًا إلى ١٠٢ ألف 
سنة مضت في نفس أنواع الباندا الموجودة اليوم.وكاالت

دراســـة: كـــان لحـيوان الـبانـدا 
»إبهامـان« لماليين الســنين

األمريكية  االتحادية  االتصاالت  لجنة  سمحت 
ماسك،  إيلون  للملياردير  إكس،  سبيس  لشركة 
باستخدام شبكتها لإلنترنت عبر األقمار الصناعية 
يعطي  ما  متحركة،  المركبات  مع  لينك«  »ستار 
الضوء األخضر للشركة لتتوسع في عرض خدمات 
النطاق العريض على شركات الطيران التجاري وسفن 

الشحن والشاحنات.
وتسعى »ستار لينك« منذ فترة طويلة إلى توسيع 
قاعدة عمالئها من مستخدمي تقنية النطاق العريض 
في المناطق الريفية والمناطق التي تضعف فيها 
في  الشركات  من  عمالء  إلى  اإلنترنت  خدمات 
قطاعات السيارات والشحن والطيران المربحة.وكاالت

أمريكا تسمح لسبيس إكس باستخدام »ستار لينك« في المركبات المتحركة

يرتبط نقص فيتامين »ب9« أو حمض الفوليك بمجموعة من المشاكل الصحية، منها السرطان 
وأمراض القلب واالضطرابات العصبية والنفسية والوالدة المبكرة، لكن لهذا الفيتامين أهمية 
خاصة للحوامل، ال سيما في بداية الحمل، ألنه يمنع العيوب الخلقية لدى الطفل، ويحمي 
من انخفاض الوزن عند الوالدة. ويحتاج اإلنسان ٤٠٠ ميكروغرام يوميًا من حمض الفوليك، 

الذي يعرف أيضًا باسم الفوالت، وتحتاج الحامل إلى 6٠٠ ميكروغرام.
وتعتبر األطعمة النباتية من أفضل مصادر فيتامين »ب9«، ويتوفر كالتالي:

• يحتوي نصف كوب من األفوكادو على ٥9 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• توفر حبة الموز متوسطة الحجم ٢٤ ميكروغرامًا من فيتامين »ب9«.

• يحتوي نصف كوب من الكنتالوب على ١7 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• تحتوي حبة البرتقال الصغيرة على ٢9 ميكروغرام من حمض الفوليك، بينما يحتوي 

كوب من عصير البرتقال على ٥٠ ميكروغرام.
• يحتوي نصف كوب من البابايا على ٢7 ميكروجرام من حمض الفوليك.

• توفر كل ٤ حبات من الهليون 89 ميكروغرامًا من حمض الفوليك.
• يحتوي نصف كوب من البروكلي المطبوخ على ٥٢ ميكروغرام من حمض الفوليك.

• يمكن أن يحتوي نصف كوب من السبانخ المسلوقة على ١٣١ ميكروغرام من حمض 
الفوليك، بينما يحتوي كوب كامل من السبانخ النيئة على ٥8 ميكروغرام.وكاالت

 األطعمـــة النباتية من أفضـــل مصادر فيتامين »بـ 9«

#هذه_أبوظبي ..شاطئ السعديات بعدسة فلورين كريجمبر

ناصر مال اهلل الحمادي
المحامي والمستشار القانوني

حق العامل في الحصول على إجازة سنوية
تنص المادة )٢9( من المرسوم بقانون اتحادى رقم )٣٣(/٢٠٢١ في 

شأن تنظيم عالقات العمل على : اإلجازة الســـنوية.
مع عدم اإلخالل بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على 
تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية 

بأجر كامل ال تقل عن:
ثالثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.

أشهر  تزيد على ستة  كانت مدة خدمته  إذا  يومان عن كل شهر 
وتقل عن سنة. 

إجازة عن أجزاء السنة االخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في 
حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.

يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب 
ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد 
التنفيذية لهذا  الالئحة  العمل، وذلك وفق ما تقرره  مدتها في عقد 

المرسوم بقانون.
لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته 
السنوية خالل فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما 
تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنه استحقاقها، ولصاحب العمل أن 
يحدد مواعيد هذه االجازات وفقًا لمقتضيات العمل وباالتفاق مع العامل، 
أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار 

العامل بالموعد المحدد لتمتعه باالجازة بوقت كاف ال يقل عن شهر.
للعامل بموافقه صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في 
المنشأة، أن يرحل رصيد اجازته السنوية أو أيامًا منها الى السنة التالية.

يستحق العامل االجر عن مدة اجازته السنوية. 
تدخل في حساب مدة االجازة السنوية، أيام االجازات المقررة قانونًا 
أو اتفاقًا إذا تخللت االجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر 
جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها 

في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.
ال يجوز لصاحب العمل منع العامل من االستفادة من اجازته السنوية 
المستحقة ألكثر من سنتين، إال إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول 
على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، 

وما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يحق للعامل الحصول على اجرة أيام االجازة المستحقة إذا ترك العمل 
قبل استعماله لها، أيًا كانت مدتها، وذلك بالنسبة الى المدة التي لم 
يحصل على إجازته عنها، كما يستحق االجازة عن أجزاء السنة بنسبة 

ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق األجر األساسي.
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم 

االجازات والتعويض عنها. 

ثقافة قانونية


