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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس األمريكي بذكرى استقالل بالده
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رئيس الدولة يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل
المحدود ورفع الميزانية من  14مليار درهم إلى  28مليار درهم
تجسيد حرص سموه على تعزيز
االستقرار وبما يتماشى مع منظومة
الرفاه المجتمعي وجودة الحياة
حرص القيادة على توفير سبل
العيش الكريم ألبناء الوطن ذوي
الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة
«برنامج الدعم االجتماعي» يهدف
لضمان الحياة الكريمة للمواطنين
ذوي الدخل المحدود
استحداث مخصصات جديدة تشمل
السكن والتعليم الجامعي والعاطلين
عن العمل فوق  45عاماً
رفع االستحقاق لألسر محدودة
الدخل إلى  25ألف درهم شهرياً
حسب الحالة االجتماعية
اإلعالن اليوم عن المزيد من التفاصيل حول آليات التقديم
وصرف المساعدات االجتماعية والعالوات المتعلقة بالبرنامج
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه اهلل»
بإعــادة هيكلــة «برنامج الدعــم االجتماعي
لمحــدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكام ًال
بمبلــغ  28مليــار درهــم  ..ليرتفع مخصص
الدعــم االجتماعــي الســنوي مــن  2.7مليار
إلــى  5مليــارات درهــم  ..وذلــك انطالق ـاً
مــن حــرص القيــادة علــى توفيــر ســبل
العيــش الكريــم ألبنــاء الوطــن مــن ذوي
الدخــل المحــدود فــي كل أرجــاء الدولــة.
ويجســد توجيــه صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة بتقديــم هــذا الدعــم  -مــن خــال
البرنامــج االجتماعــي األشــمل الــذي يرفــع
الميزانية من  14مليار درهم إلى  28مليار
درهــم  -حرص ســموه على توفير مختلف
ســبل الدعــم لألســر المواطنــة والمواطنين
ذوي الدخــل المحــدود تعزيــزاً لالســتقرار
األســري وبمــا يتماشــى مع منظومــة الرفاه
المجتمعــي وجــودة الحيــاة التــي تحــرص
دولة اإلمارات على إرساء دعائمها وترسيخ
مقوماتهــا لمواطنيها.
ويغطــى برنامج الدعم مــن خالل وزارة
تنمية المجتمع ..مختلف المحاور األساسية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تغيير
مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى «ديوان الرئاسة»
ص«»3

رفع قيمة مخصصات الدعم االجتماعي
السنوي من  2.7مليار إلى  5مليارات درهم

مخصص من ال يعمل ممن يتجاوز عمره
 45عاماً يصل لـ 5000درهم

مخصص سكن يتراوح بين 1500
و 2500درهم شهرياً

مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة
 6شهور  5000درهم شهرياً

مخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200
درهم شهرياً للطالب المتفوقين

زيادة عالوة رب األسرة مع سنوات الخبرة
لتصل إلى  13ألف درهم

عالوة المواد الغذائية تعادل  %75من
قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية

دعم شهري بقيمة  %85من زيادة سعر
الوقود عن  2.1درهم للتر

لألســر المواطنة ذات الدخــل المحدود بما
يشــمل عالوة رب األســرة وعــاوة الزوجة

قــوة األمــم مــن ســعادة شــعوبها،
ونهضتهــا الحضاريــة ترتكــز علــى مــا
يحظــى بــه أبناؤهــا مــن اســتقرار ودعم
وتأميــن مقومــات الحيــاة الكريمــة
واســتدامتها ،وفــي وطننــا الشــامخ فــإن
كل مــا يتعلــق بالمواطنيــن وتطلعاتهــم
ومســتوى رفاهيتهــم أولوية اســتراتيجية
مطلقــة ..هكــذا رســخ صاحــب الســمو
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» اســتثنائية
العالقــة بيــن القيادة والشــعب والقائمة
علــى تالحــم ونهــج تتجلــى فيــه روح
اتحادنــا العظيــم ،ودائم ـاً يؤكــد ســموه
الثوابــت الراســخة فــي مســيرة دولــة
اإلمــارات ومــا توليه القيــادة من اهتمام

وعــاوة األبنــاء ،والدعم المالــي المخصص
للسكن ،واالحتياجات األساسية مثل المواد

الغذائيــة والماء والكهربــاء والوقود ،إضافة
إلــى الدعــم المالــي المؤقــت للمواطنيــن

العاطليــن الباحثين عن العمل ،والمواطنين
العاطليــن عــن العمل فوق ســن .45

الشعب األسعد بقيادة محمد بن زايد

بقضايــا أبنــاء الوطن واالرتقاء بمســتوى
معيشــتهم حيــث أن المواطــن الثــروة
الحقيقيــة وركيــزة النهضــة وفــي طليعة
خطــط الدولــة ..وينعــم الجميــع اليــوم
أن كلمــات ســموه التاريخية «ال تشــلون
هــم» ركيــزة اطمئنان دائمة ومســتدامة
فــي كافــة المجــاالت وتعكــس مــا ينعــم
بــه شــعبنا األصيــل.
مكرمــة صاحب الســمو الشــيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل ورعاه» والتوجيهات السامية بـ»إعادة
هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
ورفــع الميزانيــة مــن  14مليــار درهــم
إلــى  28مليــار درهــم» ،محطــة ضمــن
مســيرة خير هدفها توفير العيش الرغيد

والدائم للشعب األسعد ،وتؤكد ما ينعم
بــه «عيــال زايــد» وكيــف يحملهــم قائد
الوطــن بقلبه وعقله ويرســخ ما يحظون
به من اســتقرار وســكينة كتوجه أساسي
فــي اإلمــارات يــزداد زخمـاً وفاعلية في
الدولــة وهــي تدخــل عصــراً ذهبيـاً مــن
الســعادة كما هو في التقدم واالزدهار،
ونعمــة يعيشــها الجميــع بفضــل رؤيــة
قائــد ملهــم وزعيــم كمــا يعمــل علــى
رفــع ســقف التحديــات لتعظيــم مجــد
الوطــن بإنجازات رائــدة ..كذلك يحرص
أن تكون سعادة شعبه بال حدود وتوجهاً
وطنيـاً أصيـ ًا يصنع الفــارق نحو األفضل
دائمـاً ،فهنيئـاً لوطن أصبــح محط أنظار
العالــم بســعادة شــعبه ،والدولــة الحلــم

التــي تخطــف األنظــار على الصعــد كافة
وهــي تســابق الزمــن بتفرد قــل نظيره.
اإلنســان فــي كنف قائد مســيرة الخير
والعطــاء هو األســاس والهــدف والرهان
الرابح أبداً ..والنموذج اإلماراتي ملحمة
في بناء اإلنســان والوطن برؤية قائد فذ
تشكل مواقفه األبوية الحانية على شعبه
بوصلــة فــي مضاعفة جــودة الحياة بكل
مــا فيهــا مــن الثقــة والراحــة والرفاهية،
وجعــل الســم وطنــه وقــع الســحر فــي
الحــب والرفعــة والشــموخ فــي قلــوب
أبنــاء شــعبه والعالــم ،وعــزز موقعه في
مصــاف الكبــار وبيــن األرقــى واألكثــر
تقدمـاً ،وفــي طليعــة األمــم التــي تســير
بثقــة نحــو غــد أجيالهــا وهــي تــدرك أن

وتفصيــ ًا ..اســتحدث برنامــج الدعــم،
أربعــة مخصصــات جديــدة هــي :مخصــص
الســكن ،ومخصــص التعليــم الجامعــي،
ومخصــص العاطليــن عــن العمــل مــن
المواطنيــن فــوق ســن  45ومخصــص
للمتعطــل الباحــث عــن العمل..وتهــدف
المخصصــات األربعــة إلــى تمكيــن األســر
اإلماراتيــة محــدودة الدخــل مــن الحصــول
علــى المســكن المالئــم ،وتشــجيع األبنــاء
المتفوقيــن على االلتحــاق بالجامعة ،ودعم
كبــار الســن مــن المواطنيــن.
ويتضمــن البرنامــج الجديــد مخصصــاً
للســكن يتــراوح بيــن  1500درهم شــهرياً،
و 2500درهــم شــهرياً فــي حــال الســكن
المســتقل حتــى حصــول العائلــة علــى
إســكان حكومــي ،ويســتحق المتقدمــون
الــذي يســكنون مــع الوالديــن أو مــع أي
أســرة أخــرى  %60مــن هــذه المبالــغ ،وال
ينطبــق هــذا المخصــص على مــن يحصلون
علــى أي شــكل آخــر مــن أشــكال إعانــة
اإلسكان الحكومي أو يمتلكون منزالً مسجالً
باســمهم ويتوقــف هــذا المخصــص عنــد
الحصــول علــى إســكان حكومــي .ص«»٢

البوصلــة تحملهــا يــد خيــر ال تهتــز وال
تحيــد عــن هدفها.
ال كلمــات تعبر عمــا تنبض به القلوب
وفــاء لقائــد مســيرة العــزة والمجــد..
و»المكرمــة» النبيلة التــي تعزز منظومة
االســتقرار والرفــاه االجتماعــي وتحمــل
الكثيــر مــن المخصصــات المســتحدثة
تعكــس مــدى مــا يعيشــه شــعبنا مــن
أمــان وثقة واطمئنان بفضل حرصه على
أبنائه لتبقى اإلمارات واحة الحياة األكثر
اطمئنان ـاً برعايــة أبويــة تصنــع الفــارق
وتجســد عبقريــة الفكــر القيــادي فــي
الوطــن األجمــل.
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رئيس الدولة يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل
المحدود ورفع الميزانية من  14مليار درهم إلى  28مليار درهم
استحداث مخصصات جديدة تشمل
السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن
العمل من المواطنين فوق سن  45عاماً
«برنامج الدعم االجتماعي» يهـدف
لضمان الحياة الكريمة للمواطنين
ذوي الدخل المحدود
رفع مستوى االستحقاق لألسر
محدودة الدخل إلى  25ألف درهم
شهرياً حسب الحالة االجتماعية
رفع قيمة مخصصات الدعم
االجتماعي السنوي من 2.7
مليار إلى  5مليارات درهم
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة «حفظه اهلل»
بإعــادة هيكلــة «برنامج الدعــم االجتماعي
لمحدودي الدخــل» ليصبح برنامجاً متكامالً
بمبلــغ  28مليــار درهــم  ..ليرتفــع مخصص
الدعــم االجتماعــي الســنوي مــن  2.7مليــار
إلــى  5مليــارات درهــم  ..وذلــك انطالق ـاً
مــن حــرص القيــادة علــى توفيــر ســبل
العيــش الكريــم ألبنــاء الوطــن مــن ذوي
الدخــل المحــدود فــي كل أرجــاء الدولــة.
ويجســد توجيــه صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة بتقديــم هــذا الدعــم  -مــن خــال
البرنامــج االجتماعــي األشــمل الــذي يرفــع
الميزانيــة مــن  14مليار درهم إلى  28مليار
درهــم  -حرص ســموه علــى توفير مختلف
ســبل الدعــم لألســر المواطنــة والمواطنيــن
ذوي الدخــل المحــدود تعزيــزاً لالســتقرار
األســري وبمــا يتماشــى مــع منظومــة الرفاه
المجتمعــي وجــودة الحيــاة التــي تحــرص
دولة اإلمارات على إرســاء دعائمها وترسيخ
مقوماتهــا لمواطنيها.
ويغطــى برنامــج الدعم من خــال وزارة
تنمية المجتمع ..مختلف المحاور األساسية
لألســر المواطنــة ذات الدخــل المحدود بما
يشــمل عــاوة رب األســرة وعــاوة الزوجة
وعــاوة األبنــاء ،والدعــم المالــي المخصص
للســكن ،واالحتياجات األساسية مثل المواد
الغذائيــة والمــاء والكهرباء والوقــود ،إضافة
إلــى الدعــم المالــي المؤقــت للمواطنيــن
العاطلين الباحثيــن عن العمل ،والمواطنين
العاطليــن عــن العمــل فوق ســن .45

مخصصات مستحدثة

وتفصيالً ..استحدث برنامج الدعم ،أربعة
مخصصــات جديــدة هي :مخصص الســكن،
ومخصــص التعليــم الجامعــي ،ومخصــص
العاطليــن عــن العمــل مــن المواطنين فوق
ســن  45ومخصــص للمتعطــل الباحــث عــن
العمل..وتهــدف المخصصــات األربعــة إلــى
تمكين األسر اإلماراتية محدودة الدخل من
الحصــول علــى المســكن المالئم ،وتشــجيع
األبنــاء المتفوقين على االلتحــاق بالجامعة،
ودعــم كبــار الســن مــن المواطنين.

مخصص السكن

ويتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن
يتــراوح بيــن  1500درهــم شــهرياً ،و2500
درهــم شــهرياً فــي حــال الســكن المســتقل
حتــى حصول العائلة على إســكان حكومي،
ويســتحق المتقدمــون الــذي يســكنون مــع
الوالديــن أو مــع أي أســرة أخــرى  %60مــن
هــذه المبالــغ ،وال ينطبــق هــذا المخصــص
علــى مــن يحصلــون علــى أي شــكل آخــر
مــن أشــكال إعانــة اإلســكان الحكومــي أو
يمتلكــون منــزالً مســجالً باســمهم ويتوقــف
هــذا المخصــص عنــد الحصول على إســكان
حكومي.

مخصص التعليم الجامعي

ومــن ضمن المخصصــات الجديــدة التي
يشــملها برنامج الدعــم االجتماعي وتصرف
لألســرة « ،مخصــص التعليــم الجامعــي «
للطــاب المتميزيــن والتــي تجســد اهتمــام
الدولــة وتشــجعيها لألبنــاء علــى االلتحــاق
بالتعليــم الجامعــي حيــث تبلــغ قيمــة
العالوة  3200درهم شــهرياً لطالب الثانوية
المتفوقيــن والملتحقين بالدراســة الجامعية
«حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد
البشرية».
كما يشــمل المخصص الطلبة المنتظمين
في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب
مخصصــات األبنــاء لــكل عائلــة (بيــن 2400
و 800درهــم) وبعمــر أقصــى  25عامــاً
للطالــب /الطالبة .

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون
اتحادي بشأن تغيير مسمى «وزارة
شؤون الرئاسة» إلى «ديوان الرئاسة»
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تغيير
مســمى «وزارة شــؤون الرئاســة» إلــى
مســمى «ديوان الرئاسة».
ونــص المرســوم علــى تعديــل بعــض
أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم
( )4لســنة  2004بشــأن إنشــاء وتنظيــم
وزارة شــؤون الرئاســة ،واســتبدال عبارة

«شــؤون الرئاســة» بعبــارة «ديــوان
الرئاســة» أينمــا وردت ،علــى أن تبقــى
المســؤوليات والمهــام واألدوار كمــا هي
والتــي وردت فــي المرســوم بالقانــون
االتحــادي المذكــور .
كمــا نــص علــى أن ُتســتبدل عبــارة
«وزيــر شــؤون الرئاســة» بعبــارة «وزيــر
ديــوان الرئاســة» ،واســتبدال كلمــة
«الــوزارة» بكلمــة «الديــوان» .وام

مخصص للعاطلين عن العمل من
المواطنين فوق سن 45

االجتماعي الذي تحصل عليه األسر المواطنة
محــدودة الدخل.

وهــي مــن اإلعانــات الماليــة الجديــدة
ضمــن برنامــج الدعــم االجتماعي حيث يتم
منــح إعانــة ماليــة ثابتــة تبــدأ مــن 2000
إلــى  5000درهــم شــهرياً بحســب العمــر
للمواطنين العاطلين عن العمل ،إضافة إلى
العــاوات والمخصصــات األخــرى فــي حال
كان العاطــل عن العمل رب أســرة مواطنة.

مخصص للمتعطل الباحث عن
العمل

يمتــد هــذا المخصــص لمــدة  6شــهور،
وتبلــغ قيمتهــا  5000درهــم شــهرياً لــكل
مســتحق بغــض النظــر عــن عمــره ،ويهدف
هــذا المخصــص إلــى تمكيــن العاطليــن عن
العمــل مادياً خالل فترة بحثهم عن وظيفة.

العالوات التي تم زيادتها

وقــد حــرص برنامــج الدعــم االجتماعــي
علــى زيــادة العــاوات المخصصــة لجميــع
أفــراد األســرة وذلــك بمــا يشــمل العــاوات
الثــاث الحاليــة وهــي :عــاوة رب األســرة،
وعــاوة الزوجــة ،وعــاوة األبنــاء.
وتأتــي هذه الخطوة انطالقاً من األهمية
الكبيرة التي توليها القيادة اإلماراتية لألسرة
بوصفهــا الركيــزة األساســية لبنــاء مجتمــع
متالحم ومتماسك.

عالوة رب األسرة ..تتزايد حسب
الخبرة وسنوات العمل

تــم زيــادة هــذه العالوة لتبدأ مــن 5000
درهــم شــهرياً ومــن ثــم تتزايــد بمعــدل
 2000درهــم شــهرياً عــن كل  10ســنوات
مــن الخبرة العملية حتى تصــل إلى 13000
ألــف درهــم .بحيــث يحصــل رب األســرة
فــي الفئــة العمريــة مــن  30 - 21عاماً على
مبلــغ  5000درهــم شــهرياً ،وتزيــد العــاوة
للفئــة العمرية مــن  40 -30عاماً لتصل إلى
 7000درهــم ،والفئــة العمرية من 50 - 40
عام ـاً  9000درهــم ،والفئــة العمريــة مــن
 60 - 50عامـاً  11ألــف درهــم ،وصوالً إلى
الفئــة العمريــة الخاصــة بمــن هــم أكثر من
 60عامـاً والتــي تصــل الــى  13ألــف درهــم
شــهرياً .وتمنــح هــذه العــاوة مــن ســن 30
ومــا فــوق ويبــدأ احتســاب ســنوات العمــل
مــن ســن .21

عالوة الزوجة

ويتضمــن «برنامــج الدعــم االجتماعــي»
الجديــد رفــع عــاوة الزوجــة لتصــل إلــى
 3500درهــم ،وذلــك بهــدف رفــع الدعــم

عالوة األبناء

ويشــمل «برنامــج الدعــم االجتماعــي»
زيــادة عــاوة األبنــاء لتصبــح  2400درهــم
شــهرياً لإلبــن األول ،و 1600درهــم شــهرياً
لإلبــن الثانــي والثالــث ،و 800درهــم لإلبن
الرابع فأكثر ،على أن تصرف حتى ســن 21
عامـاً .وتنطبــق هذه العالوة علــى الحاالت
كافــة بمــا يشــمل الموظــف والعاطــل عــن
العمــل والباحــث عــن وظيفــة ..أي أنــه إذا
كان لــدى رب األســرة المواطــن أربعة أبناء
فيســتحق فــي هــذه الحالــة  6400درهــم
شــهرياً كعــاوة أبناء.

عالوات بدل تضخم

يتضمــن البرنامــج ثالثــة أنــواع مــن
العــاوات هــي عالوة دعم المــواد الغذائية
وعــاوة الكهربــاء والمــاء وعــاوة الوقــود.

عالوة دعم المواد الغذائية

انطالقــاً مــن حــرص حكومــة دولــة
اإلمــارات علــى دعــم مواطنيهــا خاصــة
مــن محــدودي الدخــل ،تتحمــل الحكومــة
ضمــن هــذه المبــادرة  %75مــن تضخــم
أســعار المــواد الغذائيــة وذلــك التزامــاً
منهــا بتوفيــر المســاعدة الالزمــة لألســر
اإلماراتيــة لتمكينهــم من اإليفــاء بمتطلبات
المعيشــة وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم.
عالوة دعم الكهرباء والمياه بقيمة .%50
ينــدرج هــذا الدعــم ضمــن اســتراتيجية
الحكومة الهادفة إلى مســاعدة ذوي الدخل
المحــدود فــي مختلف الجوانب المعيشــية
السيما األساسية منها ،ويقدم برنامج الدعم
االجتماعي ضمن هذه الحاالت دعماً شهرياً
بنســبة  %50الســتهالك الكهربــاء األقــل مــن
 4000كيلــو وات ،ودعــم شــهري للميــاه
بقيمــة  %50الســتهالك الميــاه األقــل مــن
 26ألــف جالون.

عالوة دعم الوقود

يقــدم البرنامــج هــذا النــوع مــن الدعم
للحــد مــن تأثيــر التقلبــات التــي تشــهدها
أســعار الوقــود عالميـاً ومــن منطلق حرص
الدولــة علــى توفيــر االحتياجــات األساســية
للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ويقدم
البرنامج دعما شهري بنسبة  %85من زيادة
ســعر الوقــود عن  2.1درهــم للتر .ويحصل
رب األســرة المتــزوج شــهريا علــى دعــم
لـــ  300لتــر فيمــا تحصــل الزوجــة العاملــة
علــى دعــم لـــ 200لتــر إضافــي .أو يحصــل
رب األســرة على دعم لــ 400لتر إذا كانت
الزوجــة غيــر حاصلــة على دعــم .وام

اإلعالن اليوم عن المزيد من التفاصيل حول آليات التقديم
وصرف المساعدات االجتماعية والعالوات المتعلقة بالبرنامج
أكــدت معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة
المجتمــع..ان توجيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» بإعــادة هيكلــة برنامج
دعــم ذوي الدخــل المحــدود ورفــع ميزانيتــه مــن  14مليــارا
إلــى  28مليــار درهــم يعكــس حــرص القيــادة اإلماراتيــة علــى
توفيــر الحيــاة الكريمة لألســر محدودة الدخل ،مشــيرة إلى أن
توجيهــات القيــادة تترجــم مســاعي دولــة اإلمــارات المتواصلة
لتقديــم كافــة أشــكال الدعــم والتمكيــن ألبنــاء الوطــن.
وقالــت معالــي حصــة بنت عيســى بوحميد« :فــرق العمل
فــي الــوزارة تعمــل علــى تنفيــذ توجيــه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان علــى وجــه الســرعة كــي
يتــم تقديــم الدعــم للمســتحقين فــي كافــة أرجــاء الدولــة
وذلــك بالتنســيق مــع جميــع الجهــات المحليــة ذات العالقــة
بالشــأن االجتماعــي بمــا يضمــن ســرعة التنفيــذ ودقتــه..
حيــث يتــم فــي الوقــت الحالــي وضــع اآلليــات والخطــط
الكفيلــة بوصــول العــاوات التــي تــم اعتمادهــا للمســتحقين
فــي مختلــف الفئــات».

حصة بوحميد :توجيه رئيس الدولة بإعادة
هيكلة «دعم ذوي الدخل المحدود»
يعكس حرص القيادة على توفير الحياة
الكريمة لألسر محدودة الدخل
وأضافــت بوحميــد« :يعــد البرنامــج خطوة محوريــة مهمة
فــي قطــاع العمــل االجتماعــي تؤكد عزم دولــة اإلمارات على
مواصلــة إطــاق المبــادرات الحكوميــة الكبــرى بهــدف تعزيز
جــودة حيــاة أبنــاء الوطــن الســيما بيــن الفئــات محــدودة
الدخــل ...وســوف يتــم اإلعــان عــن المزيــد مــن التفاصيــل
حــول آليــات التقديــم وصــرف المســاعدات االجتماعيــة
والعــاوات اليــوم الثالثــاء» .وام
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس األمريكي بذكرى استقالل بالده
بعــث صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايد
آل نهيــان رئيــس الدولة
«حفظــه اهلل» برقيــة
تهنئــة إلــى فخامــة جــو
بايــدن رئيــس الواليــات
المتحــدة األمريكيــة
بمناســبة ذكرى استقالل
بــاده.
كمــا بعــث صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعاه اهلل»
برقيــة تهنئــة مماثلــة
إلــى فخامــة جــو بايــدن
رئيس الواليات المتحدة
األمريكيــة .وام

سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة الـ 31لكلية القيادة واألركان مسلم بن حم :مبادرات رئيس الدولة تسهم في إحداث
نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
العين  -الوطن
قــال الشــيخ مســلم بن حــم العامري
عضــو المجلــس االستشــاري إلمــارة
أبوظبي :مبادرات صاحب السمو الشيخ
محمــد بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظــه اهلل» التــي وجــه بتنفيذهــا،
تســهم فــي إحــداث نقلــة نوعيــة علــى
مســتوى الخدمــات المقدمــة لــذوي
الدخــل المحــدود فــي المجــاالت كافــة
للمواطنيــن فــي جميــع أنحــاء الدولــة.
وأضاف الشــيخ مســلم بن حم :يأتي
ذلــك ضمــن نهــج ســموه الكريــم فــي
مســاعدة المحتاجيــن وأصحــاب الدخل
المحــدود واألرامــل ،وتكفله بمســاعدة
ـث
األيتــام فــي كل األوقــات ،وذلــك لبـ ّ
روح الطمأنينــة فــي نفــوس العائــات ،وهــذا ليــس بغريــب علــى
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان وأياديــه البيضاء

سيف بن زايد خالل حضوره التخريج
شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الداخلية حفل تخريــج دورة القيادة
واألركان الـــ  31المشــتركة وذلــك بمقــر
كلية القيــادة واألركان .
بــدأت مراســم حفــل التخريــج بالســام
الوطنــي لدولــة اإلمــارات و تــاوة آيــات
مــن الذكــر الحكيــم ،ثــم ألقــى العميــد
الركــن ســعيد ســالمين العلــوي قائــد كلية
القيــادة واألركان المشــتركة ،كلمــة أعرب
فيهــا عــن الشــكر والتقديــر لســمو الشــيخ
ســيف بــن زايــد آل نهيــان علــى حضــوره
ورعايتــه لحفــل التخريج الـــ  ،31وترحيب
الكلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة
والقــادة والمديريــن مــن كبــار الحضــور.
وشــاهد ســموه والحضور فيديــو قصيرا
اســتعرض مســيرة الــدورة منــذ انطالقهــا
وصــوال لمرحلــة التخريــج أعقــب ذلــك
اإلعالن عن النتيجة العامة للدورة ،وتوزيع
الشــهادات على أوائل الخريجين وخريجي
الــدول الشــقيقة والصديقــة ،ثــم التقــط
ســموه صــورة جماعيــة مــع الخريجيــن.
حضــر حفــل التكريــم ،معالــي الفريــق
الركــن حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيس
أركان القــوات المســلحة وســعادة مطــر
ســالم علــي الظاهــري وكيــل وزارة الدفاع
و عــدد مــن كبار ضبــاط الــوزارة والقوات
المسلحة.
وفــي كلمته بالحفــل ،قال العميد الركن
ســعيد ســالمين العلــوي قائد كليــة القيادة
واألركان المشتركة إنه ليوم مبارك للوطن
وقيادتــه ،يتجــدد كل عــام منــذ واحــد و
ثالثيــن عامــا حرصا مــن قيادتنا فــي قواتنا
المســلحة متمثلــة فــي وزارة الدفــاع على
أن يتخــرج فوج تلـــو اآلخر يرفد القيادات
والوحــدات بكفــاءات مــن القــادة وهيئات
الركــن ،ليتولوا المناصب القيادية الرفيعة،
وهــا هــم اليــوم فــي الصــف األول مــن
القيــادة وتفخــر الكلية بهم عامــا بعد عام.
وأكــد أن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة الفتية خطــت بالدليل و البرهان
خطــى ثابتــة نحــو التميــز والريــادة خــال
الخمســين عامــا المنصرمــة ،وتنظر بتفاؤل
نحــو الخمســين عامــا القادمــة برؤيــة

واضحــة ومدروســة واســتراتيجية تلــو
األخــرى جوهرهــا بنــاء اإلنســان ،وترســم
أروع الصــور وأجملهــا فــي التالحــم بيــن
الشــعب وقيادتــه .
وأضــاف أن وطننــا محــب للســام
والتســامح أسســه وبناه المغفور له الشيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثــراه» ،وقــاده ومكنــه المغفــور له الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان « رحمه اهلل «
الــذي كان أبا لشــعبه ،رحل جســدا ،وبقى
روحــا باإلنجــازات التــي تحققت في عهده
و اليــوم يقــود الوطــن قائــد ملهــم مخلص
لشــعبه ووطنه ،قائد استثنائي حوله رجال
مخلصون يضربون أروع األمثلة في تحقيق
رؤيــة واضحــة ،وأهداف مرســومة بعناية،
وخطــط شــاملة نحــو مســتقبل واعد.
وأكــد أن نعــم اهلل كثيــرة ال تعــد وال
تحصــى وقــال  « :نعمــة القيــادة في دولة
اإلمارات بتوفيق اهلل هي ســر ما نحظى به
مــن رغــد العيــش واألمن واألمــان والتقدم
واالزدهــار وإلــى العــا دومــا يــا وطــن»..
مشــيرا إلى مقولة ســمو الشــيخ ســيف بن
زايد آل نهيان»:العظماء ال يرحلون» ونحن
نقول نعم ســيدي «آثارهم ســتبقى خالدة
تنيــر الحاضر وتبني المســتقبل المشــرق».
وأوضح أن كليــة القيادة واألركان اليوم
تحصــد ثمــار الجهــد و األســاس المتيــن و
المصــان بجهــود القــادة و أعضــاء هيئــة
التوجيــه الســابقين و الحالييــن وبتوجيــه
مــن المجلــس األعلــى للكليــة الذي يرأســه
سيدي معالي رئيس أركان القوات المسلحة
لمــدة ســبعة عشــر عامــا و الــذي لــم يــأل
جهــدا فــي ســبيل أن تكــون الكليــة أفضــل
مــن مثيالتها على مســتوى العالــم منهاجا،
وممارســة ،وأســاليب وطرائــق تعلــم ..
إلــى جانــب حرصــه علــى أدق التفاصيــل
ليضمــن أفضــل المخرجــات مــن القــادة
واألركان ،متســلحين بالعلــم والمعرفة في
أســاليب القيــادة على المســتويين التعبوي
والعملياتــي ،ولــن نرضــى إال بالتميــز.
وقــال« :لقــد طبــق دارســو الــدورة و
زمالؤهــم من الــدول الشــقيقة و الصديقة
بمهنيــة عاليــة خــال مــدة الــدورة التــي
استغرقت سبعة و أربعين أسبوعا متواصال

فــي إطــار منهــاج متكامــل  ..المــواد و
المســاقات الغنيــة بالمعــارف والعلــوم
والتطبيقــات العمليــة المرتبطــة بالعقيــدة
العســكرية والنظريــات اإلســتراتيجية،
والدراســات فــي التاريــخ العســكري
والجغرافيا السياســية ،باإلضافــة للمفاهيم
التعبويــة والمشــتركة و جالــوا بأقدامهــم
أغلــب مناطــق الدولــة بصحاريهــا وجبالهــا
وسواحلها وقاموا بدراسة وتحليل مناطقها
الحضرية ،واســتنتجوا أفضل ســبل التصدي
للتهديــدات الخارجيــة والداخليــة لتبقــى
إماراتنــا وطنــا آمنــا مســتقرا ،بــرا وبحــرا
وجــوا «.
ولفــت إلــى أن مهمــة الكليــة ورؤيتهــا
ثابتــة فــي األســس متغيــرة فــي األســاليب
عامــا بعــد عــام ،فلــوال الجهــود المشــتركة
ودعــم المجلــس األعلــى للكليــة و القــادة
والقيــادات الذين قدمــوا كل العون للكلية
لمــا تحققــت مهمتهــا كمــا نالــت الكليــة
النصيــب األكبر من دعــم وزارات وهيئات
الدولة ســواء بحضور ممثليهم كمحاضرين
زائريــن ،أو مــن الذيــن تشرفنـــا بزيارتهــم
خــال جولة الركن الداخلية مقدما الشــكر
والتقديــر للجميــع علــى دعمهم.
وخاطــب العميد الركن ســعيد ســالمين
العلــوي الخريجيــن قائــا « :إنكــم جيــل
استثنائي ،وأنتم اآلن في ظل قيادة سيدي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»
فرهاننــا كبيــر عليكــم  ..فهنيئــا لكــم اليوم
تخرجكم ،وأود أن أذكركم أن ما تلقيتموه
فــي الــدورة مــن معرفــة ومهــارات ،هــو
بدايــة الطريــق وأنكــم قــادة المســتقبل،
وســتكونون أكثــر قوة بإخالصكــم لوطنكم
وقيادتكــم ،وأدعــو المولــى عــز وجــل أن
يوفقكــم ويرعاكــم».
ودعا اهلل تعالى أن يحفظ دولة اإلمارات
العربية المتحدة وشــعبها ،في ظل القيادة
الرشــيدة لســيدي صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيـــان رئيــس الدولة
القائــد األعلــى للقوات المسلحـــة «حفظه
اهلل» ،وأن يســدد علــى طريــق الخير خطاه
وإخوانــه أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام
اإلمارات.وام

ملتقى الموارد البشرية بدبي يبحث االتجاهات الحديثة في التعلم والتطوير
نظمت دائرة الموارد البشــرية لحكومة
دبــي الــدورة الثانيــة مــن ملتقــى المــوارد
البشــرية لعــام  2022بمقــر مكتبــة محمــد
بــن راشــد بدبــي ،وتركــز النقــاش خاللــه
علــى تطبيــق نظــام التعلّــم والتطويــر فــي
حكومة دبي ،ومستقبل التعلم واالتجاهات
الحديثــه فــي التعلــم والتطوير .
وأكــد ســعادة عبــداهلل علــي بــن زايــد
الفالســي مدير عام دائرة الموارد البشــرية
لحكومة دبي أن حكومة دبي تحرص على
التعلّــم المســتمر وإعــداد أبنــاء اإلمــارات
وتأهيلهــم التأهيــل المناســب ..وقــال إن
دولة اإلمارات تولي مســألة التعليم أهمية
كبيــرة وحرصت علــى تطبيق أفضل النظم
العالمية والتجارب الرائدة في المؤسسات
التعليمية وبما يتماشــى مع الرؤى الوطنية
للقيــادة الرشــيدة الرامية لتحقيــق التعليم
المستدام .

وأوضــح أن التعليــم مفتــاح النجــاح
والتقــدم والتطــور والبــد مــن االســتفادة
مــن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين
فــي التعليــم والتــي تركــز علــى مفاهيــم
اإلبــداع واالبتــكار وإيجاد الحلــول العملية
القائمــة على المنطق وتحفيز روح الريادة
والمبادرة واالستفادة من مخرجات الثورة
الصناعيــة الرابعــة والــذكاء اإلصطناعــي.
وأشــار ســعادته إلــى أن تنظيــم ملتقــى
المــوارد البشــرية فــي «مكتبــة محمــد بن
راشــد» دعــوة للجميــع لالســتفادة ممــا
تحتويــه هــذه المنــارة الثقافيــة المتميــزة
مــن أوعيــة المعلومــات وتعزيــز وتعميــم
ثقافــة القــراءة ودعــم النشــاط اإلبداعــي
والمعرفــي .
وناقــش المشــاركون في الــدورة الثانية
لعــام  2022مــن ملتقــى المــوارد البشــرية
نظــام التعلّــم والتطويــر لحكومــة دبــي

وســلطت دائــرة الموارد البشــرية لحكومة
دبــي ضــوء علــى المنصــة الرقميــة للتعلّــم
والتطويــر التــي تواكــب مراحــل التحــول
الرقمــي ألنظمــة المــوارد البشــرية وأتمتة
إجــراءات التعلّــم والتطويــر الهادفــة إلــى
تطوير وتعزيز الكفاءات الســلوكية والفنية
للمــوارد البشــرية لحكومــة دبــي.
ويهدف نظــام التعلّم والتطوير لحكومة
دبــي إلــى تعزيــز بيئــة وثقافــة التعلــم
والتطويــر المســتمر وتوفيــر فــرص للتعلّم
لجميع الموظفين لتمكين الموارد البشرية
وموائمــة مخرجــات األداء الوظيفــي مــع
خطــط التطويــر الفرديــة وبنــاء كفــاءات
متخصصــة تتماشــى مع تطلعــات الحكومة
وأهدافها االستراتيجية ورفع مستوى الرضا
الوظيفــي وتعزيــز الوالء المؤسســي وربط
التوجهــات االســتراتيجية للحكومــة مــع
األهداف المؤسســية .وام

وعطاءاتــه المســتمرة ،كمــا أن صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ،يمثل منــارة لنا
جميعا في العطاء والعمل الصادق ،ألن
ســموه يؤمــن بــأن اإلنســان هــو الثروة
الحقيقــة لبنــاء وتقــدم األوطــان ،وأن
جميــع أبناء هذا الوطن الغالي ينعمون
بحــب ودفء وكــرم القيــادة الرشــيدة،
التــي انتهجــت نهــج الخيــر والتالحــم
والعــزة ألبنــاء اإلمــارات جميعا .
وأكــد بــن حم أن مبــادرات ومكارم
صاحــب الســمو رئيس الدولــة «حفظه
اهلل» مــن المؤكــد أنهــا ســوف تمنــح
المواطنيــن والمواطنــات قــوة دفع إلى
األمــام الفتــا فــي الوقــت نفســه إلــى
مــدى االحتــرام والــوالء والحــب الــذي
يكنه شــعب اإلمارات لقيادته الرشــيدة
التــي تعمــل علــى توفيــر كل مســتلزمات الحيــاة الكريمــة الهانئــة
لمختلــف المواطنيــن والمواطنــات .

اإلمارات والواليات المتحدة تعززان التعاون في مجال
مواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
زار وفــد مــن دولــة اإلمــارات العاصمــة
األمريكية واشنطن التقى خاللها بمسؤولين
فــي وزارة الخزانــة األمريكيــة ،بمــا فــي
ذلــك ممثليــن عن مكتــب مكافحــة تمويل
اإلرهــاب والجرائــم المالية ،وشــبكة إنفاذ
الجرائــم الماليــة « ،»FinCENومكتــب
مراقبة األصول األجنبي « ،»OFACوجرى
خــال الزيــارة اســتعراض أوجــه التعــاون
الوثيــق بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مجال
مواجهــة جرائــم غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهاب وانتشــار التســلح.
واســتعرض وفد الدولة أبرز مستجدات
األجنــدة الوطنيــة لمواجهــة غســل األموال
وتمويــل اإلرهــاب ،وجهود الدولــة لتعزيز
فعاليــة مواجهــة هــذه الجرائــم بالتعــاون
مــع مختلف الشــركاء الدولييــن .كما تمت
مناقشــة عدد من المبادرات االســتراتيجية
مثــل مخاطر األصــول االفتراضية ،ومخاطر
االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة،
عــاوة على مشــروع تقييــم مخاطر تمويل
انتشــار التســلح ،والذي باشرت فيه الدولة
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العام.
كمــا تم خــال الزيارة اســتعراض تجربة
الدولــة فــي مجال الشــراكة بيــن القطاعين
العــام والخــاص وعــرض أبرز المســتجدات
لوضــع إطــار قانوني لمشــاركة المعلومات
بيــن القطاعيــن بمــا يعــزز مــن فعاليــة

مواجهــة جرائــم غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهاب.
وقــال ســعادة حامــد الزعابــي مديــر
عــام المكتــب التنفيــذي لمواجهــة غســل
األمــوال وتمويل اإلرهاب في هذا الصدد:
«تعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة أحــد
ُ
الشركاء االستراتيجيين الرئيسيين لإلمارات
العربية المتحدة في مواجهة جرائم غســل
األموال وتمويل اإلرهاب وانتشــار التسلح.
ويعــد العمــل والتواصــل مع شــركائنا أحد
ُ
أساســيات نجــاح ملــف الدولــة فــي هــذا

المجال .حيث تتســم جرائم غســل األموال
وتمويــل اإلرهاب بالتعقيــد وبكونها عابرة
للقــارات مــا يتطلــب تنســيقاً عالي ـاً علــى
المســتوى الدولي».
ومــن جانبــه ،قــال بــول آهرن ،مســاعد
نائب وزير الخزانة لمكتب تمويل اإلرهاب
والجرائــم المالية« :ســررنا بزيارة المكتب
التنفيذي لمواجهة غســل األمــوال وتمويل
اإلرهــاب إلــى وزارة الخزانــة ،وذلــك
لمواصلــة التعــاون فــي مواجهــة جرائــم
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب» .وام

«أبوظبي للتقاعد» 4.4 :مليار درهم إجمالي المنافع
التأمينية المصروفة خالل ٢٠٢١
أعلــن صنــدوق أبوظبــي
للتقاعــد عــن قيمة المعاشــات
والمنافع التأمينية التي صرفها
خــال عام  ،2021وبلغت 4.4
مليــار درهم ،بينهــا  3.3مليار
درهم معاشات تقاعدية ،و1.1
مليار درهم تحت بند «منافع
أخرى».
إحصــاءات
وأشــارت
الصندوق إلى أن إجمالي عدد
المؤمن عليهم ،بلغ
المواطنين ّ
حتــى نهايــة العــام الماضــي،
 92ألفـاً و 746مؤمنـاً عليهــم،
يعملــون لــدى  1.659جهــة
عمــل مســجلة لــدى الصنــدوق ،فيمــا بلــغ عــدد المتقاعديــن 13
ألفــاً و 749متقاعــداً.
مؤخراً،
ـدره
ـ
أص
ـذي
ـ
ال
ـنوي
ـ
الس
ـره
ـ
تقري
ـي
ـ
ف
وأفــاد الصنــدوق،
ّ
يتمتعــون بالعديــد
ـدوق،
ـ
الصن
ـدى
ـ
ل
ـجلين
ـ
المس
بــأن المواطنيــن
ّ
مــن المنافــع التقاعديــة ،تشــمل «المعاشــات التقاعديــة ،مكافآت
نهايــة الخدمــة ،المكافــآت عــن مــدة الخدمــة التي تزيــد على 25
عامـاً ،باإلضافــة إلى تعويضات العجــز الكلي أو الجزئي اإلصابي».
وأشــار التقريــر إلــى أن فريــق عمل الصندوق نجح في رفع نســبة
المســتحقة خــال الوقت
المحصلــة مــن االشــتراكات ُ
االشــتراكات ُ
المحــدد ،نتيجــة انتهــاج عــدد مــن اإلجــراءات التطويريــة ،أهمهــا
مشــروع االشــتراكات الذكيــة ،والــذي أســهم فــي رفــع مؤشــرات
االلتزام بســداد االشــتراكات ،موضحاً أن نسبة تحصيل االشتراكات

المســتحقة فــي
التقاعديــة ُ
موعدها ارتفعت إلى .%99.83
مــن جانبــه أكــد ســعادة
خلف الحمــادي ،المدير العام
لشــؤون التقاعــد فــي صندوق
أبوظبي للتقاعد ،على استمرار
الصندوق في ابتكار واستحداث
المشروعات التطويرية بهدف
تحســين الخدمــات المقدمــة
للجمهور ،الفتاً إلى أن مجلس
إدارة الصنــدوق اعتمــد رؤيته
االستراتيجية الجديدة «2022
–  ،»2026وهــي اســتراتيجية
طموحــة األهــداف واضحــة
ـاء علــى
المســارات تضمــن االســتدامة الماليــة ،تمــت صياغتهــا بنـ ً
أســس ومعاييــر علميــة ووفقـاً ألرقــى المعاييــر العالميــة.
وقــال الحمــادي« :الفتــرة المقبلــة ،ستشــهد انطــاق مرحلــة
جديدة يســعى خاللها الصنــدوق لالرتقاء بخدمات التقاعد وإنجاز
المشــروعات التطويريــة باعتمــاد خطــط قصيــرة األمــد لتســريع
وتيــرة اإلنجــاز وأخــرى طويلــة األمــد لضمــان االســتدامة المالية،
كمــا نســعى لمواءمــة خططنــا التطويرية مع احتياجــات وتطلعات
المتعامليــن والشــركاء وفئــات المجتمــع المعنيــة» ،مشــيراً إلــى
أن الصنــدوق اعتمــد مبــدأ االســتباقية فــي تقديــم خدمــات عالية
الجــودة تضمــن تحســين تجربــة المتعامليــن واســتثمار أحــدث
التقنيــات والــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر الخدمــات وتوســيع
نطــاق تقديمهــا .وام
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ولي عهد الفجيرة يستقبل أسرة أحمد علي الكعبي
الفائزة بجائزة األسرة اإلماراتية المتميزة

سلطان القاسمي خالل استقباله مونتري روانجيكوال بحضور سلطان بن أحمد القاسمي

حاكم الشارقة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية

محمد الشرقي خالل استقباله أسرة أحمد علي الكعبي
اســتقبل ســمو الشــيخ محمد بن حمد
بــن محمد الشــرقي ولــي عهــد الفجيرة،
فــي مكتبــه بالديــوان األميــري ،أســرة
أحمــد علــي الكعبــي ،بمناســبة حصولهم
علــى جائــزة خليفــة التربويــة فــي فئــة
األســرة اإلماراتيــة المتميزة.
وهنــأ ســمو ولي عهــد الفجيرة ،أحمد
الكعبــي وأفــراد عائلتــه ،علــى فوزهــم
بالجائــزة ،مشــيداً بهــم كنموذج لألســرة
اإلماراتيــة الناجحــة التــي تحــرص علــى
ترســيخ القيم اإلنســانية والمجتمعية في
نفــوس أبنائهــا ونشــرها فــي المجتمــع.

وأكــد ســموه علــى االهتمــام الكبيــر
الــذي يوليه صاحب الســمو الشــيخ حمد
بن محمد الشــرقي عضو المجلس األعلى
حاكــم الفجيــرة لمتابعة األســر وتشــجيع
أفرادها على بناء روابط مســتقرة تســهم
فــي نهضة المجتمــع وتطوره.
وقــال أحمــد الكعبــي إنــه تــم اختيــار
أســرته للفــوز بالجائــزة بعــد مرورهــا
بعــدة مراحــل مــن معاييــر االختبــار
والتقييــم ،الفتــاً أن أبنــاءه متفوقــون
دراســياً ،وقــد حرصــت العائلــة علــى
العمــل معـاً في عدة مشــاريع ومبادرات

مجتمعيــة أســهمت فــي حصولهــم علــى
الجائــزة.
وعبــر الكعبــي وأبنــاؤه عن ســعادتهم
باســتقبال ســمو ولــي عهــد الفجيــرة،
مؤكــداً أن دعــم ســموه يشــكل حافــزا
كبيــرا لالســتمرار فــي مســيرة التميــز
وتنميــة قدرات أبنائه وتطويــر مهاراتهم
بمــا يســهم مســتقبالً فــي خدمــة الوطن.
حضــر اللقــاء ..ســعادة محمــد ســعيد
الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري
بالفجيــرة ،وســعادة ســالم الزحمي مدير
مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة .وام

إطالق تصريح الحج إلكترونياً على تطبيق «الحصن»
دبي  -الوطن
أعلنــت المنظومــة الوطنيــة الصحيــة
«الحصــن» التابعــة لــوزارة الصحــة ووقاية
المجتمــع بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة
للشــؤون اإلســامية واألوقــاف عــن توفيــر
«تصريــح الحــج «إلكترونيـاً» علــى تطبيق
«الحصــن» كأحد الحلول التقنية المتطورة
التــي تهــدف إلــى االســتغناء عــن النســخة
الورقيــة للتصاريــح المختلفــة واســتبدالها
بالخدمــات الرقميــة لتســهيل اإلجــراءات
علــى الحجــاج بمــا يوفــر الوقــت والجهــد
عليهــم ويعــزز ثقتهــم بكفــاءة وتطــور
اإلجــراءات الصحيــة.
وأكــدت المنظومــة الوطنيــة الصحيــة
«الحصــن» الحــرص على العمل المشــترك
بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف لتسخير
كافــة اإلمكانــات التكنولوجيــة والتقنيــات
الحديثــة مــن أجــل خدمة حجــاج بيت اهلل
الحــرام وتقديــم كافــة التســهيالت الالزمة
لضمــان ســامتهم وصحتهــم وأمنهم خالل
أداء مناســك الحــج ووقايــة صحتهم.
وأشــارت المنظومــة إلــى أن إتاحــة
تصريــح الحــج اإللكترونــي علــى تطبيــق
الحصــن يهدف إلــى توفير الحماية الصحية
الالزمــة لجميــع أفــراد بعثــة الحــج التابعة
للدولــة بمــا يتماشــى مــع البروتوكــوالت
الصحية واإلشتراطات اإلحترازية والوقائية
لموســم الحــج 1443هـــ2022 -م ،والتــي
أعلنتهــا الدولــة كمــا يأتــي فــي إطــار رؤية
القيــادة الحكيمــة الراميــة إلــى المحافظــة
على مكتســبات التعافــي التي وصلت إليها
دولــة اإلمــارات.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
إلــى أن إطــاق تصريــح الحــج اإللكترونــي
علــى تطبيــق الحصــن يأتي ثمرة لسلســلة
مــن الجهود الوطنيــة المتميــزة والمبذولة
مــن جميــع الجهــات المعنيــة فــي مكافحة
الفيــروس والحــد مــن انتشــاره بما يســهم
بترســيخ اإلنجــازات نحــو مرحلــة التعافــي
بالدولــة والتصــدي ألي متحــور لضمــان
الصحة العامة وتحقيق التحســين المستمر
فــي القــدرة علــى التعامــل مــع الجائحــات
خــال فترة قياســية.
وأكــدت الــوزارة أنها حرصــت بالتعاون
مــع الجهــات الصحيــة علــى توفــر جميــع
اللقاحــات اإللزاميــة واالختياريــة للحجــاج
فــي المراكــز الصحيــة وتحقيــق أفضــل
الخدمــات الصحيــة والتنظيميــة لضمــان
خدمــة حجــاج الدولــة بأعلــى المعايير بما
يضمن لهم الصحة والسالمة وتأدية مناسك
الحــج بشــكل آمــن بهــدف وقايــة الحجاج
والمجتمــع مــن جميــع المخاطــر الصحيــة
المحتملــة وأهمهــا األمــراض المعديــة.
وكشــفت الــوزارة أن القــدرات التقنيــة
لتطبيــق «الحصــن» التــي تــم تطويرهــا
بالــذكاء االصطناعــي بمــا يتناســب مــع

إجتماع خبرة

المســتجدات وأفضل الممارســات العالمية
ـهلت إدراج بروتوكــول المــرور األخضــر
سـ ّ
لتصريــح الحــج االلكتروني ضمــن التطبيق
باالعتمــاد علــى ميزاتــه مــن ناحية ســهولة
االســتخدام والتصميــم المــدروس لتحقيــق
أعلــى نســب رضــا المســتخدمين وكذلــك
سرعة االستجابة بسبب جاهزية واستباقية
خدمــات الســحابة الوطنيــة التــي تدعمــه.
حيــث تأتــي هــذه الميــزات مجتمعــة فــي
إطــار اســتكمال الــوزارة وشــركائها للخطة
االســتراتيجية فــي المحافظــة علــى الصحة
العامــة ودعمـاً للجهــود المبذولــة للتعافي
التــام بما يضمن توفيــر بيئة آمنة وصحية.
كمــا أوضحــت المنظومــة أن ظهــور
تصريــح الحــج اإللكترونــي علــى تطبيــق
ـراء إلزامي ـاً ألي فــرد
«الحصــن» يعــد إجـ ً
يغــادر الدولــة متوجهــاً إلــى األراضــي
المقدســة ســواء كان مــن الحاصليــن
علــى جرعــات التطعيــم األساســية ضــد
«كوفيــد »19-باإلضافــة إلــى جرعاتهــا
الداعــم .مشــيرة إلــى أن هنــاك عــدداً من
اإلجــراءات واآلليــات التــي ينبغي على كل
مــن يرغــب في التوجــه ألداء فريضة الحج
اســتيفاءها لضمان الحصــول على «المرور
األخضــر» الــذي يتيــح لــه الســفر بأمــان.
وحــددت المنظومــة  4خطــوات عامــة
يجــب علــى جميــع الراغبيــن فــي أداء
الحــج القيــام بهــا لظهــور تصريــح الحــج
تلقائيـاً علــى تطبيــق الحصن تشــمل إجراء
فحــص “ ”PCRســلبي قبــل مــدة ال تزيــد
علــى  72ســاعة مــن موعــد الســفر وإرفاق
شــهادات بالحصــول علــى لقــاح التهــاب
الســحايا»إجباري» ولقاحــي «األنفلونــزا
الموســمية والمكورات الرئوية «اختياري»

مــن المراكــز الصحية المعتمــدة من وزارة
الصحــة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
باإلضافــة إلــى إرفاق تقريــر بالحالة الطبية
للراغــب فــي الســفر «مالئم» مــن الجهات
الصحيــة المعتمــدة وأخيــراً إرفــاق تصريح
الســفر للحــج.
وذكــرت منظومة «الحصن» أن الحجاج
الذيــن تلقــوا جرعــات التطعيــم األساســية
ضــد «كوفيــد »19باإلضافــة إلــى جرعاتهــا
الداعمــة حســب البروتوكــول المعتمــد
للتطعيمات مــن قبل وزارة الصحة ووقاية
المجتمع والجهات الصحية سيحصلون على
تصريــح الحــج اإللكترونــي علــى تطبيــق
الحصن بمجرد اســتيفاء الخطــوات األربع.
ونوهــت المنظومــة الوطنيــة الصحيــة
«الحصــن» إلــى أن «تصريــح الحــج
اإللكترونــي» ســيظهر باللــون الرمــادي
فــي حــال انتهــاء صالحيــة فحــص””PCR
قبــل  72ســاعة مــن الســفر أو عــدم أخــذ
اللقاحــات المطلوبــة أو عــدم الحصــول
علــى التقريــر الطبــي أو عــدم الحصــول
علــى موافقــة الســفر للحــج مــن الجهــات
المختصــة ..بينمــا ســيظهر التصريح باللون
األحمــر فــي حــال جــاءت نتيجــة فحــص
“”PCRإيجابيــة.
وحثت المنظومة الحجاج الذين لديهم أية
استفســارات أو تســاؤالت بشأن تصريح الحج
اإللكترونــي إلــى التواصــل معهــا هاتفيـاً على
الرقم  8004676أو البريد اإللكتروني @info
 alhosnapp.aeكمــا يمكنهــم التواصــل مــع
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف عبر
االتصال الهاتفي على الرقم « »80029723أو
التواصــل مــع وزارة الصحة ووقايــة المجتمع
علــى الرقم المجاني . 80011111
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إعالن بالنشر
بالدعوى  2022 / 1026تجاري جزئي  -دبي.
إلى :
 -1المدعى عليه  / 2صالح الدين خالد الحمد
 -2المدعى عليها  / 4شيخة سعيد حسن بيات السويدي .
بما ان المدعية  /س س لوتاه للخرسانة الجاهزة ش ذ م م  ،قد
أقامت الدعوى المذكورة أعاله وبما أن المحكمة قد انتدبتنا
خبيرا في هذه الدعوى ،ونظرا لعدم إمكانية التواصل الهاتفي او
عن طريق البريد االلكتروني مع المدعى عليه  & 2المدعى عليها
 ، 4فإننا ندعوكم لحضور اجتماع الخبرة االول أو حضور ممثلكم
القانوني الساعة  10:00صباح يوم االربعاء  2022-07-13بمكتب
الخبير  /محمد ناظم اسرب بدبي  -واحة السيليكون – SIT Tower
 -مكتب  - 906لتقديم دفوعكم ومستنداتكم

الخبير  /محمد ناظم اسرب 050- 416 7395

اإلمارات تدين حادثة إطالق النار في الدنمارك
أدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة حادثــة إطــاق النــار التــي وقعــت فــي مركــز
تســوق فــي كوبنهاغــن ،وأســفرت عــن مقتــل عــدد مــن األبريــاء.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي أن دولــة اإلمــارات تعــرب عــن
اســتنكارها الشــديد لهــذه األعمــال اإلجراميــة ،ورفضهــا الدائــم لجميــع أشــكال
العنــف التــي تســتهدف زعزعــة األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع القيــم والمبادئ
اإلنســانية.
وأعربــت الــوزارة عــن خالــص التعــازي لحكومــة الدنمــارك وشــعبها الصديق،
وألهالــي وذوي ضحايــا هــذه الجريمــة النكــراء ،وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل
للمصابيــن.وام

مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي يطلق إصداره «يستفتونك في الحج ..محطات إفتائية»

أطلــق مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي التابــع لديــوان الرئاســة
إصــداراً جديداً حمل عنوان « :يســتفونك فــي الحج ..محطات إفتائية»،
بالتزامــن مــع توجــه حجاج الدولــة إلى األراضــي المقدســة؛ وذلك ألداء
مناســك فريضــة الحج للعام 1443هـــ 2022 -م.
ويتنــاول الكتيــب أبــرز الفتــاوى الشــرعية لمناســك الحــج والعمــرة،
بأســلوب مبتكـ ٍـر ومبســط ضمــن عشــر محطــات إفتائيــة تراعــي مراحل
الحــج وترتيبــه الزمانــي والمكاني ،من خــال طرح جميــع الفتاوى التي
قــد يحتــاج إليهــا الحــاج فــي تلــك المحطــة وتقديــم اإلجابــة المختصرة
عليهــا مــع إخــراج فنــي وخرائــط ذهنيــة معاصــرة تعيــن الحــاج علــى
ـل معانيه.
تصــور مناســك الحــج وفهــم أجـ ِّ
وقــال معالــي الشــيخ عبداهلل بــن بيه رئيــس مجلس اإلمــارات لإلفتاء
ـل العبــادات ،وهو
«إن الحــج عبــاد ٌة مــن أجـ ِّ
الشــرعي بهــذه المناســبةَّ :
شــعير ٌة مــن شــعائر الديــن وفريضــة مــن فرائضه ،وقــد وعــد اهلل تعالى
قائمــا بواجباتــه ،ومتص ًفا
باألجــر الجزيــل لمــن يأتــي بــه على ما ينبغــي ً
ـم المثوبــات التــي يرجــع بهــا الحــاج إذا أدى
بآدابــه الرفيعــة ،ومــن أهـ ِّ
تامــا بأركانــه وواجباتــه ومســتحباته مغفــرة الذنــوب ،والتجــاوز
حجــه َّ
ـج هــذا البيــت فلم
عــن الخطايــا لقولــه عليــه الصــاة والســام «مــن حـ َّ
يرفــث ولــم يفســق خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمه».
«أن مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي إذ يقــوم بمهامــه
وأضــافَّ :
واختصاصاتــه التــي أناطتــه بــه قيادتنــا الرشــيدة عبــر توعيــة الحجــاج
بالفتــاوى الشــرعية لهــذه الفريضــة العظيمــة :فهــو يقــوم كذلــك بضبط
فوضــى فتــاوى الحــج التــي كثيــراً مــا يعانــي الحجــاج بســببها ،كمــا أنَّــه
يســاعد الحجــاج على أداء مناســكهم بمــا يراعي االلتزام بمنهج التيســير
ورفــع المشــقة والحــرج ،وتحقيــق مقاصــد الشــرع فــي حمايــة أرواح
الحجــاج وضمــان ســامتهم».
وتوجــه معاليــه بالشــكر والدعــاء للقيــادة الرشــيدة علــى دعمهــا
المتواصــل والكبيــر لمجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي فــي أداء مهامه
وإيصــال رســالته لجميــع أفــراد المجتمــع ،كمــا توجــه بالشــكر الجزيــل
لقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية علــى األعمــال الجليلــة التــي تقــوم
بهــا لخدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام والســهر علــى راحتهــم ،ســائ ًال اهلل
وأتمه.
تعالــى أن يزيدهــم من ســوابغ نعمــه وأن يجزيهم أفضل الجــزاء َّ
مــن جهتــه قــال ســعادة الدكتــور عمر حبتــور الدرعي مدير عــام مجلس
اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي ،مســاعد نائــب رئيــس مكتب شــؤون حجاج
دولــة اإلمــارات للتوعيــة والتثقيــف الدينــي« :نتوجــه بالشــكر الجزيــل
لقيادتنــا الرشــيدة وعلــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وأخيــه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس
الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،وإلــى إخوانهمــا حــكام اإلمــارات،
وإلــى ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة علــى دعمهــم المتواصــل للمجلــس فــي
أداء مهامــه وتحقيــق رســالته».
أن اإلصــدار يأتــي ضمــن جهــود المجلــس فــي العنايــة بحجاج
وبيــن َّ
َّ

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة،
صباح أمس ،بحضور ســمو الشــيخ سلطان
بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي نائــب
حاكــم الشــارقة ،مونتــري روانجيكــوال
الرئيــس التنفيــذي لشــركة النفط الوطنية
التايلنديــة « ،»PTTEPوذلــك فــي قصــر
البديــع العامــر.
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة بزيــارة وفــد الشــركة ،مثمنــاً
ســموه التعــاون المثمــر بيــن الشــركة

وإمــارة الشــارقة فــي المشــروعات
الخاصــة بالطاقــة واســتثماراتها.
وتنــاول اللقــاء أعمــال الشــركة الجاريــة
فــي مختلــف مجــاالت الغــاز والطاقــة
عبــر الشــراكة الذكيــة مــع مؤسســة
نفــط الشــارقة الوطنيــة وشــركة إينــي
االيطاليــة ،إلــى جانــب االستكشــاف عــن
النفــط والغــاز ،ممــا يســهم فــي مســيرة
التنميــة المســتدامة فــي إمارة الشــارقة.
كمــا تناول اللقاء المشــروعات العلمية
والمعرفيــة فــي إمــارة الشــارقة ،والتــي
تمثــل تنوعــاً تنمويــاً لتطويــر العلــوم

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU_2022_0075343

یرجى العلم انه سیقوم الكاتب العدل بالتصدیق على تنازل عن
الرخصة بین االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه
من السید /شعبان رمضان عبدالرحیم حسن الجنسیة :مصر
الي السید /محمد الهادى مامون سالم الجنسیة:مصر
حیث ان الطرف االول یرغب فى البیع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  % 100عن المؤسسة الفردیة باالسم التجاري (العنوان
لخدمات الشحن) رخصة صادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة بعجمان
رقم  110889والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف
الثاني وعمالبنص المادة ( )14فقره ( )5من القانون االتحادي
رقم(( )4لسنة  )2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا االعالن للعلم وانه سوف یتم التصدیق على االجراء المشار
الیة بعد اسبوعین من تاریخ هذا االعالن فمن لدیه اي اعتراض
حیال ذلك علیه مراجعة الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل

والتكنولوجيــا واالبتــكار عبــر األنشــطة
والفعاليــات المختلفــة التــي تقــوم بهــا
المؤسســات العلميــة واألكاديميــة ،إلــى
جانــب المجمعــات العلميــة الحديثــة في
اإلمــارة ،ممــا ُيعد اســتمراراً لمشــروعات
الشــارقة فــي مجــاالت الطاقــة ودعمــاً
لهــا بالكــوادر المتخصصــة والتعــاون مــع
الشــركات العالميــة.
حضر اللقاء ..المهندس حاتم الموســى
المدير التنفيذي لمؤسســة نفط الشــارقة
الوطنيــة ،وجيرو باجونــا ،مدير عام إيني
الشارقة ،وعدد من المسؤولين .وام

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU_2022_0075271

یرجى العلم انه سیقوم الكاتب العدل بالتصدیق على تنازل عن
الرخصة بین االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه
من السید /عمیر على احمد محمد عبداهلل الجنسیة :االمارات
الي السید /عاصم محمد عبید اهلل الجنسیة:الهند
حیث ان الطرف االول یرغب فى البیع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  % 100عن المؤسسة الفردیة باالسم التجاري (سعید للسلك
سكرین) رخصة صادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة بعجمان رقم
 11665والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني
وعمالبنص المادة ( )14فقره ( )5من القانون االتحادي رقم(( )4لسنة
 )2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم
وانه سوف یتم التصدیق على االجراء المشار الیة بعد اسبوعین من
تاریخ هذا االعالن فمن لدیه اي اعتراض حیال ذلك علیه مراجعة
الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونیة

بيــت اهلل تعالــى الحــرام وتوعيتهــم بالفتاوى الشــرعية بأســلوب مبســط
وبمعاييــر عالميــة تراعــي ســهولة الوصــول للمعلومــة وتقريبهــا للذهــن
بأســلوب فنــي مبتكر.
وقــال« :نهــدف مــن خــال هــذا اإلصدار إلــى توحيد وضبــط الفتوى
الشــرعية المرتبطــة بمناســك الحــج ،وذلــك عبــر ذكــر أبــرز الفتــاوى
الشرعية التي يكثر السؤال عنها ،بصور ٍة ِعل ِمي ٍة َع َملي ٍة ،تراعي التسلسل
الزمانــي والمكانــي ألعمــال الحج ،مع مراعاة مقتضيــات الواقع المعاصر
ألحــوال الحجــاج مــن خــال :التيســير ورفــع الحــرج وبمــا يحقــق لهــم
أداء حجهــم علــى أكمــل وجـ ٍه وأرفقــه بأحوالهم».
وقــد جــاء إصــدار «يســفتونك فــي الحــج ..محطــات إفتائيــة» ضمن
 39صفحــة مــن الحجــم المتوســط مع إخــراج فني مبتكر يوضــح أحكام
الحــج ضمــن «خرائط ذهنية» ورســوم فنية ترســخ المعلومــة في ذهن
القــارئ ،وقــد تضمــن اإلصــدار مقدمـ ًة وعشــر محطــات رئيســة :وقــد
جــاءت المحطــة األولــى :للحديــث عــن كيفيــة االســتعداد للحــج ماديـاً
ومعنويـاً  ،كمــا جــاء المحطــة الثانيــة :للحديــث عــن اإلحــرام وأنواعــه،
وذلــك إلعانــة الحاج على اختيار النســك الذي يناســب حاله مــن :اإلفراد
ـدث اإلصدار حول بعض
أو القــران أو التمتــع ،وفــي المحطــة الثالثة :تحـ َّ
الفتــاوى أثنــاء الدخــول إلــى مكــة المكرمــة والمســجد الحــرام ،وجاءت
المحطــة الرابعــة :ببيــان أحــكام الطــواف والســعي وكيفيــة أدائهمــا،
ثــم جــاءت المرحلــة الخامســة :للحديــث عــن يــوم الترويــة وكيفيــة
اإلحــرام للمتمتــع فــي اليــوم الثامــن ،كمــا بينــت األعمــال التــي يقــوم
بهــا الحــاج فــي هــذا اليــوم المبــارك ،وبعدهــا المحطــة السادســة :التي
جــاءت للحديــث عــن يــوم عرفــة وبيــان فضل هــذا اليــوم ومنزلتــه بين
ـم المحطــة الســابعة:
أعمــال وأيــام الحــج ومــا يشــرع للحــاج فيــه ،ثـ َّ
التــي أتــت للحديــث عــن فتــاوى المبيــت فــي مزدلفــة وأحــكام صــاة
المغــرب والعشــاء جمعـاً وقصــراً.
وفــي المحطــة الثامنــة :تحــدث اإلصــدار عن أهــم الفتــاوى المتعلقة
بيــوم النحــر ،وهي :الرمي والذبح والحلق أو التقصير ثم طواف اإلفاضة
وســعي الحــج للمتمتــع وبيــان مــا يكثــر الســؤال عنــه بيــن الحجــاج في
هــذا اليــوم مــن حكــم الترتيــب بينهــا والتقديــم أو التأخير بيــن األفعال
فــي هــذا اليــوم ،تلتهــا المرحلــة التاســعة فــي بيــان األحــكام الشــرعية
أليــام التشــريق وحكــم الرمــي فيهــا قبــل الــزوال ،وماهي األعمــال التي
تشــرع للحجــاج فــي هــذا اليوم ،وأمــا المحطة العاشــرة واألخيــرة :فقد
علما
بينــت أحــكام طواف الوداع واالســتعداد للســفر بعد االنتهــاء منهً .
أنَّــه ســيتم توزيــع اإلصــدار إلكترونيـاً علــى جميــع حجــاج الدولــة ،كمــا
يمكــن لجميــع أفــراد المجتمع االســتفادة من اإلصــدار .وام

فقدان شهادة أسهم

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

فقدت شهادة اسهم صادرة من الشركة العالمية
القابضة «اسماك» باسم /عبداهلل حسن ابراهيم الحمر
المال رقم الشهادة « »ASMAK1794بعدد اسهم
« »1200سهم ،فعلى من يجدها تسليمها للشركة
المذكورة أو االتصال على رقم «»0508225322

فقدان شهادة أسهم

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

فقد المدعو /فيصل ابراهيم فتح الخاجة ،شهادة أسهم
صادرة من «مصرف أبوظبي االسالمي» عدد االسهم
« ٦٤٣سهم» شهادة رقم «»ADIB/10196537
على من يجدها تسليمها للمصرف المذكور ،أو
الكاتب العدل االتصال على رقم «»0504453040

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م
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شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز العالقات مع رئيس سيشل «االتحاد النسائي» يطلق بوابة إلكترونية
لـ«يوم المرأة اإلماراتية»

شخبوط بن نهيان خالل لقائه وافل رامكاالوان بحضور أحمد عفيف
التقى معالي الشــيخ شــخبوط بن نهيان
بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر دولــة والوفــد
المرافــق لــه ،فخامــة وافــل رامــكاالوان
رئيــس جمهوريــة سيشــل ،بحضــور معالي
أحمــد عفيــف نائــب رئيــس الجمهوريــة،
ومعالي سيلفستر راديغوند وزير الخارجية
والســياحة فــي جمهورية سيشــل.
ونقــل معاليــه تحيــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» إلــى
فخامتــه ،والتهنئــة بمناســبة اليــوم الوطني

لجمهوريــة سيشــل ،وتمنياتهمــا لبــاده
وشــعبه بالمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
مــن جانبــه حمــل فخامتــه معالــي الشــيخ
شــخبوط بــن نهيــان آل نهيــان تحياتــه إلى
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»،
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل»،
وتمنياتــه لدولــة اإلمــارات حكومة وشــعباً
بالمزيــد مــن التطــور والنمــاء.
وقــدم فخامتــه الشــكر واالمتنــان لدولة
اإلمــارات علــى حضورهــا احتفــاالت اليوم
الوطني لبالده ،مشــيداً بالعالقات الوطيدة

بيــن البلديــن ،وبالتعــاون البنــاء على كافة
األصعدة.
مــن جهتــه قدم معالي الشــيخ شــخبوط
بــن نهيــان آل نهيــان الشــكر لفخامتــه على
الدعوة للمشــاركة فــي احتفاالت جمهورية
سيشل بيومها الوطني كضيف شرف ،مؤكداً
أن العالقــات التــي تجمــع دولــة اإلمــارات
وسيشــل في تقدم مســتمر ،ووجود العديد
مــن الفرص لتطويرهــا ودفعها إلــى األمام،
لمــا فيه مصلحــة البلدين.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث العالقــات
الثنائيــة المتميــزة بيــن دولــة اإلمــارات
وسيشــل وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف
المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك .وام

أطلــق االتحــاد النســائي العــام البوابــة
اإللكترونيــة لـ«يــوم المــرأة اإلماراتيــة»،
كمنصة توثق لتاريخ وفعاليات يوم المرأة
اإلماراتيــة وتكــون مرجعيــة للمؤسســات
واألفــراد الراغبيــن في اإلطــاع على كافة
الفعاليــات المقامــة على مســتوى الدولة،
وذلــك مــع اقتــراب االحتفال بيــوم المرأة
اإلماراتية للعام  2022الذي وجهت ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس
األعلى لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى
لمؤسســة التنمية األسرية «أم اإلمارات»،
أن يكــون هــذا العــام تحت شــعار «واقع
ملهم ..مســتقبل مســتدام».
يأتــي اختيــار شــعار هــذا العــام «واقع
ملهــم  ..مســتقبل مســتدام» ليعبــر عــن
واقــع المــرأة اإلماراتيــة الحالــي وكونهــا
تمثــل نموذجـاً يحتــذى بــه ومصــدر إلهام
للعديــد مــن النســاء حــول العالــم ،وذلــك
بمــا حققتــه مــن إنجــازات ومكاســب
علــى كافــة األصعــدة خــال الخمســين
ســنة الماضيــة ،والتــي تعتبــر مرتكــزاً
أساســياً الستشــراف المســتقبل يتوجــب
الحفــاظ والبنــاء عليهــا لضمــان مســتقبل
مســتدام وأمــن للمــرأة اإلماراتيــة.
وقالــت ســعادة نــورة خليفــة الســويدي،
األمينــة العــام لالتحــاد النســائي العــام،
إن «يــوم المــرأة اإلماراتيــة» مــا هــو
إالّ فرصــة لنــا كنســاء لنعبــر عــن عظيــم
امتناننــا لمــا نحظــى بــه مــن مكانــة
ودعــم بفضــل الــرؤى االســتراتيجية التــي
وضعهــا القائــد الراحــل الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،مــع إخوانــه اآلبــاء
المؤسســين للدولــة «طيــب اهلل ثراهــم»،
والتــي يكمــل مســيرتها قيادتنــا الرشــيدة
برئاســة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم دبي «رعاه
اهلل» ،وإخوانهمــا أصحــاب الســمو حــكام
اإلمــارات ،مؤكــدة أن المتابعــة الحثيثــة
لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،
وحــرص ســموها علــى األخــذ بيــد ابنــة
اإلمــارات ،ودفعهــا نحــو الريــادة العالمية
عبر وضع االستراتيجيات المناسبة وتذليل
الصعوبــات أمامهــا وإطــاق المبــادرات
الرياديــة ،كان لــه الفضــل الكبيــر فيمــا
وصلــت إليــه المــرأة اإلماراتيــة.
وأوضحــت ســعادتها أن اختيــار ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك «حفظهــا
اهلل» شــعار هــذا العــام «واقــع ملهــم..
مســتقبل مستدام» ،يعد إشادة باإلنجازات
والمكتسبات التي تحققت للمرأة اإلماراتية،
وتأكيــداً على ضرورة مواصلــة العمل على
استشــراف مســتقبل مستدام لمســيرة ابنة
اإلمــارات يكــون حافــا بالتطويــر واالبتكار
والريــادة في جميع المجاالت والقطاعات،

األمــر الــذي يتطلب إجــراء مراجعة دورية
لجهــود تمكيــن وريــادة المــرأة فــي دولــة
اإلمــارات تماشــياً مــع رؤيــة الحكومــة،
واالحتياجــات المســتجدة وفــق أفضــل
الممارســات العالميــة ،وعلــى ضــوء ذلــك
يعتــزم االتحاد النســائي العام عقد سلســلة
مــن الجلســات الحوارية بهدف استشــراف
مستقبل المرأة اإلماراتية ما بعد الخمسين
للوقوف على ممكنات اســتدامة اإلنجازات
المتحققة.
يذكــر أن الغايــة مــن تدشــين المنصــة
اإللكترونيــة « »ewd.aeهــو التعريــف
بأهداف االحتفال بـ»يوم المرأة اإلماراتية»،
إضافــة إلــى توفيرهــا مرجعيــة يمكــن
للمؤسســات المختلفــة فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع
المدنــي االسترشــاد بهــا فــي وضــع خطــة
احتفاالتهــا بما يتوافق مــع اختصاصها .كما
توفــر المنصــة خاصيــة تســجيل الفعاليــات
تمكــن المؤسســات المختلفــة اإلعــان عن
أنشــطتها ومبادراتهــا على البوابة ليســتفيد
الجميــع منهــا .وام

دشنا  11مبادرة بحثية وعلمية

بمشاركة  400شخصية قيادية من اإلمارات والعالم

قمة إرنست ويونغ العالمية للقيادات تستضيف عهود الرومي جامعة اإلمارات و«تريندز» يطلقان شراكة استراتيجية
أبوظبي  -الوطن

عهود الرومي خالل مشاركتها في القمة
استضافت القمة السنوية للقيادات في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،التي تعقدها
شركة «إرنست ويونغ» ،معالي عهود بنت
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي
والمستقبل ،إلى جانب  400قيادي من المنطقة
والعالم ،وعقدت تحت شعار «العمل معاً
بعد الجائحة”.
وأكدت معالي عهود الرومي أن دولة اإلمارات
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،تتبنى تعزيز
التعاون العالمي إلعادة تصميم نماذج العمل
الحكومي ،وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وقالت إن حكومة دولة اإلمارات بتوجيهات
ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
طورت نموذجاً
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ّ ،
ريادياً في التنمية الشاملة الذي يرتكز على
االنفتاح العالمي ،والتسامح والتنوع ،ما أسهم
في تعزيز مسيرة دولة اإلمارات في البناء على
الفرص واإلمكانات التي يحملها المستقبل.
وأشارت وزيرة دولة للتطوير الحكومي
والمستقبل إلى اعتماد القيادة المبادئ العشرة
لدولة اإلمارات في الخمسين الجديدة التي تركز
في أهم توجهاتها على بناء المواهب الوطنية،
وتنمية رأس المال البشري اإلماراتي باإلضافة
إلى تعزيز العالقات االقتصادية العالمية ،ودفع

عجلة الصناعات الوطنية المتقدمة ،وتطوير
قطاعات اقتصادية جديدة.
وأكدت عهود الرومي أن دولة اإلمارات
تركز على الدور التنموي والتعاون الدولي
مع حكومات العالم لذا تم إطالق برنامج
التبادل المعرفي الحكومي الذي يشمل اليوم
 18دولة في  45مجاالً للتعاون االستراتيجي.
وأشارت إلى أن حكومة دولة اإلمارات
نجحت خالل العامين الماضيين في مواجهة
واحد من أكبر التحديات العالمية التي مرت
على المجتمعات ،في التصدي لجائحة كورونا
وتطويقها ،حيث ش ّكلت مبادرات الحكومة
القوة الدافعة لتعزيز المرونة واستعدادنا
للمستقبل ،لتتصدر دولة اإلمارات في أكثر
من  100مؤشر تنموي عالمي ،وأكثر من
 500مؤشر على المستوى اإلقليمي.
وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي
والمستقبل ،إن منجزات دولة اإلمارات
لم تتوقف عند ذلك الحد ،بل تم إطالق
المنهجية الجديدة في العمل الحكومي
التي تتبنى العديد من أدوات التغيير مثل
المشاريع التحولية والتركيز على السرعة
والمرونة وتحقيق النتائج في العمل
الحكومي باإلضافة إلى تحديث التشريعات
من خالل تحديث أكثر من  40قانونًا
لدعم المنظومة المجتمعية واالقتصادية.

وأكدت أن المستقبل يحمل متغيرات
عديدة ،لذا من المهم التركيز على  3محاور
أساسية ،أهمها المهارات ،التي ستتغير مع
المتطلبات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا
الجديدة ،باإلضافة إلى بناء نموذج رقمي
جديد للعمل الحكومي وبناء الشراكات مع
القطاع الخاص.
وأشادت معالي عهود الرومي بالتعاون
والشراكة مع شركة إرنست ويونغ من
خالل مبادرة شراكات المستقبل الهادفة
لدعم تطوير مهارات المستقبل للكوادر
اإلماراتية باعتماد التطبيق التفاعلي «ستيم
آب» ،وتنظيم أكثر من  450دورة تدريبية
مبتكرة ،تشارك في تقديمها أكثر من 16
جامعة ومؤسسة عالمية ،ووصول المبادرة
إلى أكثر من  %50من المدارس الحكومية
المستهدفة في الدولة ،واستقطاب أكثر من
 4000طالبة في مدارس اإلمارات.
الجدير بالذكر ،أن شركة إرنست ويونغ
تعقد بشكل سنوي القمة السنوية للقيادات
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
لمناقشة أهم التوجهات العالمية ،واألجندة
االقتصادية وأبرز المتغيرات التي تعمل
الحكومات ،والشركات من مختلف أنحاء
العالم على تبنيها وإيجاد الحلول المشتركة
لتحدياتها .وام

كلية التربية بجامعة اإلمارات تصدر كتاباً عن التعليم
في الدولة بالتعاون مع «مركز اإلمارات للدراسات»
العين  -الوطن
أصــدرت كلية التربية في جامعــة اإلمارات
العربية المتحدة ،وبالتعاون مع مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية كتاباً بعنوان
«التعليــم في دولة اإلمــارات العربية المتحدة
فلسفته ،وأدواره ،ورؤى التطوير المستقبلية»،
والــذي تنــاول عــدداً مــن أهــم قضايــا التعليــم
علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي ،طارحـاً
رؤى متقدمــة ،وســبل التطوير في التعليم.
وقالــت الدكتــورة نجــوى الحوســني عميــد
كليــة التربيــة باإلنابــة إن هــذا الكتــاب هــو
باكــورة التعــاون األول بيــن كليــة التربيــة
بجامعــة اإلمــارات ومركز اإلمارات للدراســات
والبحــوث االســتراتيجية ،الــذي يحــرص علــى
اســتقطاب المفكريــن والباحثيــن المواطنيــن
فــي مجــال التعليــم لرفــد اإلنتــاج العلمــي
بدراســات قيمــة ورؤى تستشــرف المســتقبل
وتالمــس الواقــع الميدانــي للتعليــم فــي
دولــة اإلمــارات ..الفتــة إلــى أن الكتــاب ســلط الضــوء علــى القضايــا
ذات العالقــة بالميــدان التعليمــي وإبــراز الجهــود التطويريــة الالزمــة
إلحــداث نقــات نوعيــة تخــدم األجنــدة الوطنيــة وتحقــق أهدافهــا.
وأضافــت الدكتــورة الحوســني أن كتــاب التعليــم في دولــة اإلمارات هو
جهــود مجموعــة مــن األســتاذة المختصيــن فــي مجــال التعليــم ويعتبــر
مرجعــا مهمــا ضم دراســات وفلســفات علميــة تطرقت إلــى موضوعات
هامــة كالتعليــم الدامج ،والمناهج ،ومســتقبل التعليــم ،واللغة العربية،
والهويــة الوطنيــة فــي المناهــج ،ووقفــات المنظومــة التعليميــة علــى

عتبــات العصــر الجديــد ،كل ذلك يأتي في
قالــب علمي ســلس احتواه هــذا الكتاب”.
ضــم الكتــاب ســتة فصــول ،حيــث
اســتعرض الفصــل األول «واقــع التعليــم
الدامــج فــي دولــة اإلمــارات» وأبــرز
الصعوبــات التــي يواجههــا ،والتحديــات
المستقبلية ،وسبل تطويره في الدولة ،مع
َّ
التركيــز على نهــج وزارة التربية والتعليم،
ممثل ـ ًة فــي إدارة التربيــة الخاصــة ،نحــو
مبــدأ التعليــم الدامــج.
وألقــى الفصــل الثانــي الضــوء علــى
آليــات تطوير المناهــج ومراحله في بعض
أهميــة تطوير
الــدول المتقدمــة ،موضحـاً َّ
المناهــج فــي العالــم عمومـاً ،وفــي دولــة
اإلمــارات علــى وجــه الخصــوص .وســعى
الفصــل الثالــث إلــى تعريــف ســـياسات
تعليــم المواطنــة العالمية واســتراتيجياتها
للخمسـين عاماً المقبلة في دولة اإلمارات.
واســتقرأ الفصــل الرابع مســتقبل التعليم،
والتغيــرات خــال الســنوات األخيــرة ،فيما جاء الفصــل الخامس ليناقش
ُّ
ـتقبلية
العربيــة فــي ضــوء الــرؤى المسـ َّ
مالمــح تطويــر تعليــم اللغــة َّ
لدولــة اإلمــارات خاصــة بعــد إطــاق مئويــة اإلمــارات  ،2071لتواكــب
تغيــرات المســتقبل ،وتواجــه تحدياتــه ،وتلبــي حاجاتــه.
تلــك المناهــج ُّ
اتجاهات
أمــا الفصــل األخير قدم بلــورة لتضمين المناهج الدراســـية
ٍ
والمواطنة ،وتواكب سعي الدولة
حديث ًة ومعاصـر ًة تدعم الهوية الوطنية
َ
إلــى تطويــر نظــام تعليمــي مــن الطــراز األول ،يقود إلى تحقيــق هدفها
الص ُعد.
المتمثــل فــي أن تكون ضمــن أفضل دول العالم علــى جميع ُّ

بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار
الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ،الرئيس
األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،دشنت
الجامعة ومركز تريندز للبحوث والدراسات 11
مبادرة في إطار تفعيل الشراكة االستراتيجية
بين الجانبين تأكيداً على العالقة بين التعليم
األكاديمي والبحث العلمي ،ومواكبة أهم مالمح
مرحلة االنطالق ،التي بدأتها دولة اإلمارات،
مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئاسة الدولة.
وقال زكي نسيبة «إننا نجتمع إلطالق الشراكة
االستراتيجية بين جامعة اإلمارات و»تريندز»
الذي يعد من أهم المراكز المرموقة والفعالة
في المنطقة ،تسبقه سمعته البحثية العالمية
وقوة مخرجاته العلمية”.
وأضاف أن جهود تريندز والمحتوى العلمي
الرصين الذي ينتجه ،وما وصل إليه خالل فترة
وجيزة ،مكنته من تحقيق ريادة عالمية ،في
عدد من المواضيع االستراتيجية ،مشيراً إلى
أن تفعيل المبادرات سوف يسهم في تأهيل
جيل قادر على العمل والبحث بمهارات عالية،
ورفد المجتمع بكوادر تخدم الوطن والمجتمع
واإلنسانية جمعاء.
وأشار إلى أن جامعة اإلمارات تؤمن بأن
التعليم والتعلم لم يعودا مجرد إنجاز مساقات
أكاديمية ونيل شهادات فقط ،بل إنه في ظل
التسارعات العالمية في مجاالت التكنولوجيا
والبحوث واالكتشافات واألوبئة والكوارث بات
ذا أبعاد أكثر عمقاً في األهداف والمخرجات
التي تعتمد على اإلبداع واالبتكار ومواكبة
ثورة المعلومات وتقنيات العصر في البحث
واالستكشاف لخدمة اإلنسانية.
وأكد معاليه في الوقت نفسه حرص الجامعة
على إغناء مسيرة الطلبة العلمية بكل جديد
ونافع ،إلهداء القيادة الرشيدة والوطن الغالي
قياديين رواداً يسهمون في تحقيق التنمية
المستدامة وجودة الحياة ،معرباً عن تطلع
الجامعة ،وفي إطار دعم الجهود الوطنية ،إلى
االستعداد للخمسين عاماً المقبلة ،والتأكيد على
مكانتها الرائدة بين الجامعات ،واإلسهام في
تحقيق «مئوية اإلمارات  ،»2071من خالل
التركيز على البحوث العلمية ودعم جهود البحث
العلمي النوعي ،واالبتكارات والمشاريع التي
تواكب الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء
االصطناعي ،وطرح برامج علمية مبتكرة ،إضافة
إلى تدعيم وتثبيت القيم األخالقية والوطنية
وتعزيز اإليجابية لدى الطالب ودعم أفكارهم
واقتراحاتهم الهادفة إلى استشراف المستقبل،
بهدف تحويل الجامعة إلى بيئة حاضنة
للموهوبين في مجال ريادة األعمال واالبتكار.
بدوره رحب الدكتور محمد عبداهلل العلي
الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بمعالي زكي
نسيبة ،مشيداً بجهود معاليه في تطوير العملية
التعليمية واالرتقاء بمكانة الجامعة اإلماراتية
األم .وأكد أن إطالق الشراكة االستراتيجية،
بين جامعة اإلمارات ومركز تريندز للبحوث
واالستشارات ،دليل عملي على التفاعل الصحي
والبناء بين المؤسسات األكاديمية وبنوك الفكر
والتفكير ،وهذا هو التفاعل الذي ينتج تعليماً
متطوراً وبحثاً علمياً متقدماً ،مبيناً أن العالقة
بين التعليم األكاديمي والبحث العلمي هي
عالقة ارتباطية عميقة ،فال تطوير للتعليم ينتج
أثره دون أن يكون البحث العلمي له رائداً،
وال تنمية للبحث العلمي تكون مستدامة ،من
دون أن يكون التعليم لها أساساً.
وأوضح أن المبادرات التي تتضمنها هذه
الشراكة ،تشمل أحد عشر مجاالً ،وتتواكب

زكي نسيبة ومحمد العلي خالل تدشين المبادرات

زكي نسيبة :المبادرات تسهم في تأهيل
جيل وكوادر لخدمة الوطن والمجتمع
محمد العلي :شراكتنا تعزز بناء مشروع
متطور للتعليم واالرتقاء بالبحث العلمي
مع أهم مالمح مرحلة االنطالق التي بدأتها
دولة اإلمارات ،مع تولي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئاسة
الدولة ،مشيراً إلى أن هذه المبادرات تتسق
مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير التعليم،
واالرتقاء بالبحث العلمي ،باعتبارهما ركنين
أساسيين في بناء المستقبل المشرق لوطننا
الغالي وأبنائه في المجاالت كافة.
وأضاف قائالً إن شراكتنا االستراتيجية هي
بناء في مشروع
لبنة نرجو أن تسد ثغراً وتعلي ً
تطوير التعليم الذي يرعاه صاحب السمو رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،ليكون قاطرة التنمية في
إمارات الخمسين الثانية ،معرباً عن فخره بهذه
الشراكة مع جامعتنا األم ،ومؤكداً أن تريندز
سيعمل على ترجمتها لتكون واقعاً ملموساً،
متطلعين إلى مزيد من التعاون ،فثمة آفاق
رحبة لهذه المشاركة التعاونية بين أهم
مصدرين للقوة الناعمة في العصر الحديث؛
التعليم والبحث العلمي.
وأوضح العلي أن مركز تريندز مؤسسة تفكير
وفكر ناهضة في أبوظبي ،ويمكنه بالشراكة مع
جامعة اإلمارات ،أن يسهما في إثراء البحث
العلمي ونشره ،وتحديد أولويات التدريس
والدراسة ،وإضفاء الطابع العملي على العملية
األكاديمية ،واستطالع احتياجات سوق العمل
من التخصصات العلمية المختلفة ،واستشراف
مستقبل العلم والتعليم والبحث والتدريس
في عالم متغير.
وقدم كل من الدكتور أحمد مراد ،النائب
المشارك للبحث العلمي بجامعة اإلمارات،
وعليا الجنيبي ،رئيس قسم االتصال االستراتيجي
بمركز تريندز عرضاً للمبادرات المشتركة؛ وهي:
مشاركة جامعة اإلمارات في مؤتمر التعليم
والذكاء االصطناعي من خالل تنظيم جلسة
تخصيصية متكاملة تشرف عليها الجامعة مع
ترشيح ودعوة المتحدثين للمشاركة؛ تنظيم
برنامج تدريبي لطلبة الجامعة حول البحث

العلمي؛ دعم أساتذة الجامعة في ترجمة األبحاث
المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية
لتسهيل نشرها في المجالت العلمية؛ نشر
أبحاث أساتذة الجامعة أو طلبتها في منصة
تريندز؛ مشاركة عضو من مجلس شباب تريندز
البحثي في إحدى جلسات الجامعة التي تنظمها
في المنتدى الدولي لالتصال الحكومي خالل
الفترة من  29-28سبتمبر 2022؛ إطالق برنامج
أبحاث الطلبة بين الجامعة ومركز تريندز
بتمويل مشترك من خالل 10مشاريع بحثية
طالبية ،بمشاركة ثالثة طالب من الجامعة
وباحث من شباب تريندز البحثي وبإشراف
أستاذ من جامعة اإلمارات وباحث من
تريندز؛ مشاركة ممثل عن تريندز كعضو لجنة
تحكيم تحدي الجامعات الذي تنظمه الجامعة
كجائزة استثنائية على هامش المنتدى الدولي
لالتصال الحكومي؛ تنظيم برنامج تدريبي عن
الدبلوماسية والبروتوكول لموظفي الجامعة
 عدد  5موظفين؛ تنظيم منتدى مشتركبعنوان «حصاد الطاقة وتخزين الكربون»
في فبراير  2023بحيث تقوم الجامعة بدعوة
ثالثة متحدثين دوليين ويقوم تريندز بدعوة
ثالثة آخرين،والمشاركة في إعداد دراستين
هما« :األمن المائي في دولة اإلمارات»،
و»التوجهات البحثية في دولة اإلمارات؛
فيما تشمل المبادرة الحادية عشرة مشاركة
«تريندز» بصفته راعياً في المؤتمر الدولي
الثاني حول «إدارة واستدامة الموارد المائية..
التحديات والحلول في المناطق الجافة» في
مارس  ،2024من خالل تكفله بدعوة  3متحدثين
رئيسيين للمشاركة في المؤتمر ،وإطالق
«جائزة تريندز ألفضل بحث مبتكر» ،وسيتم
تكريم أفضل بحث مبتكر في مجال المياه،
إذ سيحصل الفائز األول على درع وشهادة
ومكافأة مالية بقيمة  2000دوالر أمريكي،
فيما يحصل الفائز الثاني على درع وشهادة
ومكافأة مالية بقيمة  1000دوالر أمريكي.

الهيئة العامة للطيران المدني تطلق موقعها اإللكتروني الجديد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطالق
موقعها اإللكتروني الجديد والمطور حيث يحتوي
على واجهة مستخدم جديدة وسهلة االستخدام.
ويأتي ذلك انطالقاً من إستراتيجية التحول الرقمي
للهيئة العامة للطيران المدني وذلك من أجل توفير
الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية
وسعياً لتحسين تجربة متعالميها.

ويعتبر موقع الهيئة الجديد منصة رقمية حديثة
لعالم الطيران المدني في دولة االمارات حيث يتميز
بحلته الجديدة ويوفر قائمة بالخدمات الرقمية
ويعرض آخر األخبار والمستجدات والمجالت
اإللكترونية الصادرة من قبل الهيئة باإلضافة إلى
نشر آخر التحديثات الخاصة باللوائح واالنظمة
ذات الصلة.

كما سيتمكن المتعاملون من استخدام خاصية
الهوية الرقمية للتسجيل وتخصيص الملف الشخصي
واستخدام خاصية المساعد الشخصي «صقر».
ويتيح الموقع اإللكتروني للمتعاملين ما يزيد عن
 200خدمة إلكترونية لإلفراد والمؤسسات مما
يعزز تجربة المستخدمين في إنجاز معامالتهم
دون الحاجة الى زيارة مكاتب الهيئة .وام
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ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة األرضية الفريدة «سيريوس »21

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن نجاح «المهمة  »1بمشروع اإلمارات لمحاكـاة الفضاء
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء انتهاء «المهمة
رقم واحد» من مشروع اإلمارات لمحاكاة الفضاء أمس
األول ،وتحقيق أهدافها بنجاح كبير ،وذلك ضمن
برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة األرضية
الفريدة «سيريوس »21والتي انطلقت  4نوفمبر ،2021
وامتدت  8أشهر بهدف دراسة التأثيرات الطبية الحيوية
والنفسية لدى البشر الناجمة عن العزلة في الفضاء .
وشارك في المهمة رائد محاكاة الفضاء اإلماراتي صالح
العامري من مركز محمد بن راشد للفضاء ليمثل دولة
اإلمارات العربية المتحدة وأوليغ بلينوف وفيكتوريا
كيريشينكو من معهد األبحاث الطبية والحيوية في
موسكو وأشلي كوالسكي ووليام براون من وكالة
الفضاء األمريكية «ناسا».
وتأتي مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في
المهمة لدعم المجتمعات العلمية ومراكز األبحاث
محلياً وعالمياً حيث ستنعكس مخرجات المهمة إيجاباً
على جهود البحث العلمي خاصة أن العامري أجرى
 70تجربة خالل مدة المهمة بينها  5مشاركات من
أربع جامعات إماراتية تغطي مجاالت علم وظائف
األعضاء وعلم النفس وعلم األحياء.
وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن عن فتح
باب التسجيل للمشاركة في «المهمة رقم واحد» من
مشروع اإلمارات لمحاكاة الفضاء في فبراير  2020حيث
المتقدمون
تلقى  172طلباً لالنضمام له فيما خضع ُ
لعمليات تقييم تتماشى مع المعايير العالمية وصوال
الختيار صالح العامري وعبداهلل الحمادي ليبدآن المهمة
اإلمارتية األولى لمحاكاة الفضاء.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس
إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء إن الدعم الكبير
الذي توفره القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظه اهلل» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» وسمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد
للفضاء لتطوير قطاع الفضاء تشكل األساس لرؤية
دولة اإلمارات لتحقيق اإلنجازات المتتالية في مجال
الدراسات الفضائية ،وذلك لجعل الدولة في مصاف
الدول المتقدمة في مجال الفضاء ،والذي يسهم كثيراً
بمخرجاته في تعزيز مستقبل البشرية نحو األفضل.
وأوضح المنصوري أن العالم أصبح يشهد جدارة أبناء
اإلمارات في قطاع الفضاء وأكد مواصلة العمل على
تحقيق المزيد من اإلنجازات في المشروعات المستقبلية.
ولفت إلى أن مشاركة رائد محاكاة فضاء إماراتي
من مركز محمد بن راشد للفضاء مع رائدي محاكاة
فضاء من معهد األبحاث الطبية والحيوية في موسكو
ورائدي فضاء من وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» تؤكد
على الثقة الكبيرة التي يضعها العالم في قدرات
كوادرنا الوطنية وتعكس مدى اإلسهامات التي تضيفها
المشروعات الوطنية في قطاع الفضاء لخدمة البشرية
وإفادة المجتمع العلمي العالمي».
من جهته قال سعادة سالم المري مدير عام مركز
محمد بن راشد للفضاء إن رائد محاكاة الفضاء صالح
العامري نجح في تحقيق أهداف أول مهمة إماراتية
لمحاكاة الفضاء بما قدمه من جهد ومثابرة خالل
فترة المهمة التي استمرت  8أشهر ضمن برنامج
«سيريوس ..»21مشيراً إلى أن النتائج اإليجابية التي

حمد المنصوري:
الدعم الكبير للقيادة الرشيدة
يشكل األساس لرؤية
اإلمارات لتحقيق اإلنجازات
المتتالية بمجال الدراسات
الفضائية

سالم المري:
رائد محاكاة الفضاء صالح
العامري نجح في تحقيق
أهداف أول مهمة إماراتية
لمحاكاة الفضاء بما قدمه
من جهد ومثابرة

عدنان الريس:
«سيريوس »21حقق
إنجازات جديدة وشهدت
المهمة إجراء ما يزيد
على  70تجربة متنوعة
على مدى  8أشهر

صالح العامري:
استفدت وتعلمت الكثير
عن جوانب فضائية مختلفة
وستكون دافعاً قوياً
إلحراز المزيد من التقدم
في هذا القطاع

تحققت من خالل التجارب العلمية ستسهم بشكل
كبير في دراسة آثار العزلة على الجوانب النفسية
البشرية ووظائف األعضاء باإلضافة إلى المشاركات
العملية لالستعداد لمهمات استكشاف الفضاء مستقبالً.
وقال عدنان الريس مدير برنامج «المريخ  »2117في
مركز محمد بن راشد للفضاء إن مشروع «سيريوس»21
حقق إنجازات جديدة وشهدت المهمة إجراء ما يزيد
على  70تجربة متنوعة على مدى  8أشهر ،وذلك
بمشاركة دولية من معهد األبحاث الطبية والحيوية
في موسكو ومن وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» ومركز
محمد بن راشد للفضاء .واختتم الفريق مهمته وعاد
بخبرة علمية واسعة ومعرفة ثرية ستساعدنا في تطوير
مشاريعنا المستقبلية».
وأضاف« :إننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومركز محمد بن راشد للفضاء نعرب عن فخرنا
لمشاركتنا في هذه المهمة التي تمثل معلماً مهماً
ضمن برنامج اإلمارات لمحاكاة الفضاء باعتباره جزءاً
من استراتيجيتنا طويلة المدى «المريخ  »2117إلرسال
البشر إلى المريخ وبناء مستوطنة على سطح الكوكب
يعد بحق منصة للتعاون
األحمر .إن مشروع «سيريوس» ّ
الدولي ليسهم الجميع في تطوير العلوم والتقنيات
التي ستمكننا في إطالق مهمات مستقبلية طموحة».
وهنأ صالح العامري رائد محاكاة الفضاء جميع أفراد
طاقم «سيريوس »21وأهدى اإلنجاز إلى القيادة الرشيدة
وإلى مركز محمد بن راشد للفضاء ..معرباً عن فخره
بنجاح أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء واستمرت
المهمة  240يوم عمل كانت بالنسبة له  240يوماً
لخدمة الوطن بدعم زميله عبداهلل الحمادي في أثناء

المهمة التي حققت أهدافها.
وأضاف العامري« :عشنا تجربة طويلة وفي عزلة
تامة وبمشاركة العديد من الزمالء من دول مختلفة
لكنها كانت مهمة للغاية حيث تم إجراء  70تجربة
علمية وكان ذلك يستلزم منا العمل  12ساعة يومياً من
السابعة صباحا وحتى السابعة مساء وسعدت بالمشاركة
بهذه التجربة االستثنائية لوجود طاقم محترف وداعم
في مختلف الظروف .وعالوة على ذلك استفدت
وتعلمت الكثير عن جوانب فضائية مختلفة وستكون
دافعاً قوياً إلحراز المزيد من التقدم في هذا القطاع
مع السعي المتواصل لالستثمار في شباب الوطن».
وشملت تجارب صالح العامري مجاالت علم وظائف
األعضاء وعلم النفس وعلم األحياء وتضمنت أبحاث
الجامعات االماراتية التي تم انتقاؤها للمهمة بحثاً من
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ،والذي
ركز على آثار التعرض طويل األمد لبيئات محاكاة
الحياة في الفضاء على تغير حالة القلب واألوعية
الدموية وتفاعالت القلب الوضعية بينما سلط الضوء
الموضوع البحثي المقدم من جامعة الشارقة على دراسة
تحديد آثار اإلجهاد الناجم عن العزلة على وظيفة
الدورة الدموية والعضالت الهيكلية لدى أعضاء الطاقم
خالل المهمة مع قياس المعالم السريرية والجينومية
والنسخية والبروتيومية.
المقدمة
البحثية
المواضيع
كما اشتملت قائمة
ُ
ألغراض المهمة بحثا تقدمت به الجامعة األمريكية
في الشارقة حول تخفيف اإلجهاد النفسي في فترات
العزلة والبيئات المغلقة بينما اقترحت جامعة اإلمارات
العربية المتحدة بحثاً حول التحديات النفسية التي

تطرحها العزلة أثناء رحالت اإلنسان إلى الفضاء دور
الديناميكيات التحفيزية والتدريب المتقطع المكثف
كإجراء لمنع فقدان كثافة العظام ومقاومة األنسولين
في بيئة الفضاء.
وتضمنت تجارب العامري التي نفذها بنجاح وكفاءة
عالية مع فريق المهمة محاكاة تشغيل روبوت الفضاء
وتقليل التوتر في العزلة كذلك تجارب الواقع االفتراضي
والتي تضمنت إطالق مركبة وتأمين التحامها مع محطة
الفضاء الدولية والتحليق فوق القمر والمريخ كما أجرى
تجربة التخطيط الكهربائي للدماغ بهدف الحصول
على صورة واضحة لوظائف الدماغ في حالة العزلة
ما يساعد العلماء على التعرف إلى تفاعل الدماغ
والتغيرات في وظائف اإلدراك عند البقاء في البيئات
المعزولة لمدة طويلة باإلضافة إلى فحص للعينات
التي جمعها مع زمالئه خالل قيامهم بتجربة محاكاة
للهبوط على سطح القمر وجمع عينات ونقلها إلى
القاعدة القمرية وتجربة استخدام الذراع اآللية اللتقاط
مركبات الشحن ونقل المعدات «كندارم  »2والكثير
غيرها من التجارب.
من جهته أدى عبداهلل الحمادي رائد محاكاة الفضاء
والمتواجد في غرفة التحكم دورا مهما ورئيسيا في
نجاح مهمة زميله صالح العامري وكافة أفراد الطاقم
والتي تركزت على متابعة سيناريو المهمة ودعم أفراد
الطاقم ووضع تقرير يومي بما يحدث لهم فضالً عن
متابعة ومراجعة جدول المهام من خالل مركز العمليات
وتحليل البيانات أثناء فترة التجارب العلمية وصوالً إلى
عمل خطة واضحة مستقبلية لمختلف السيناريوهات
بشكل دقيق باإلضافة إلى التواصل وتقديم الدعم

النفسي لجميع أفراد الطاقم.
وعمل طاقم المهمة «سيريوس  »21في بيئة معزولة
تحاكي مركبة فضائية فيما يتكون المجمع التجريبي
الخاص بالمهمة من أنظمة مستقلة لدعم الحياة يتم
التحكم فيها وتعمل وفق معايير محددة بما في ذلك
نظام التهوية وتكييف الهواء وتنقية الغالف الجوي
وتحليل الغاز ودعم ظروف معينة للضغط ودرجة
الحرارة والرطوبة وتكوين الغاز فضالً عن إمدادات
المياه والصرف الصحي والكهرباء واإلضاءة الكهربائية
والمراقبة بالفيديو وأنظمة إطفاء الحريق.
ويحتوي المعهد على مرافق فريدة إلجراء الدراسات
النموذجية لرحالت الفضاء لفترات مختلفة تصل ألكثر
من  500يوم ويمكنها استيعاب عدد يتراوح من 3
إلى  10أشخاص من أفراد الطاقم فيما يتم التحكم
بالتجربة وجميع األنظمة ومراقبة الطاقم والمعايير
البيئية من مركز التحكم في التجربة التابع لبرنامج
«سيريوس .»21
وتم تصميم هذا البرنامج لمدة تصل إلى  5سنوات
حيث اكتملت حتى اآلن مرحلتان من البرنامج تضمنت
المرحلة األولى «سيريوس  »17وكانت لمدة 17
يوماً خالل الفترة  24 - 7نوفمبر  2017واستغرقت
المرحلة الثانية «سيريوس  120 »19يوماً وتمت بين
 19مارس ــ  17يوليو  2019فيما بدأت المرحلة الثالثة
«سيريوس  »21في  4نوفمبر الماضي وتمتد لـ240
يوما وستكون عبارة عن تجربة عزل تحاكي السمات
الرئيسية لمهمة مستقبلية الستكشاف الفضاء بينما من
المخطط أن تنطلق «سيريوس/22 »23خالل 2022
ولمدة  12شهراً .وام

في تقرير معرفي حول تطوير نماذج األعمال ومهارات الكوادر الحكومية

القمة العالمية للحكومات تحدد  5خطوات استراتيجية لتعزيز اإلنتاجـية الحكومية

دبي  -الوطن
أكد تقرير معرفي أطلقته مؤسسة القمة العالمية
للحكومات بالشراكة مع «ماكنزي» العالمية
لالستشارات ،أن الحكومات تتمتع بفرصة كبيرة
لتعزيز اإلنتاجية واألداء من خالل تحسين نماذج
األعمال واألدوات ،وتطوير كفاءات ومهارات الكوادر
الحكومية،ما يسهم في تحقيق الجاهزية للمستقبل،
وتنفيذ الخطط االستراتيجية التي تنعكس إيجاباً
على حياة األفراد والمجتمعات.
وتطرق تقرير»محاور عالية التأثير نحو االرتقاء
بمستوى إنتاجية الحكومات بمنطقة الشرق األوسط»،إلى
 5خطوات استراتيجية يمكن أن تساعد الحكومات
على زيادة إنتاجيتها ،تشمل :إعطاء األولوية للقطاعات
التي تتركز فيها معظم المكاسب كالتعليم والرعاية
الصحية ،وإعادة تأهيل الموظفين الحكوميين لتمكين
إعادة االنتشار في المناطق األقل تعرضا لألتمتة،
واالستفادة من تحسينات اإلنتاجية التقليدية ،التي
تؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب كاألتمتة،
وتقييم بناء القدرات التحليلية ،والمضي قدما نحو
تعزيز التعاون متعدد الوظائف.
وكشف أن الحكومات تواجه تحديات متزايدة لرفع
إنتاجية مؤسساتها وفعاليتها ،في ظل ما يشكله العجز
المالي المرتفع وانخفاض مستويات الثقة من ضغوط
للتراجع عن تقديم الخدمات أو خفض اإلنفاق،في الوقت
الذي تتطلع المجتمعات إلى أن تتحمل الحكومات
مسؤوليات أكبر بما في ذلك توسيع مزايا الرعاية
الصحية ،وتعزيز النمو الصناعي ،وحماية البيئة.

نماذج األعمال

وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة
القمة العالمية للحكومات ،أن تطوير نماذج األعمال
الحكومية يمثل محوراً أساسياً لتوجهات القمة الهادفة
لدعم تشكيل الجيل الجديد من الحكومات ،وتمكين
الحكومات وتعزيز إنتاجيتها وجاهزيتها للمستقبل من
خالل إعداد كوادر بشرية كفؤة ،ودعم تبني األفكار
التطويرية وحلول التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن سلسلة التقارير التي تطلقها القمة
العالمية للحكومات تركز على تشكيل رؤى استباقية
من خالل دراسات علمية تسهم في دعم صناعة
القرار الحكومي وتمكين الحكومات من ابتكار الحلول
لتحسين حياة المجتمعات،الفتاً إلى أن التقارير المعرفية
تعكس دور القمة العالمية للحكومات في استكشاف
فرص جديدة وتطوير مبادرات وأفكار في مختلف
القطاعات الحيوية.

 10برامج

من جهته ،قال عبدالقادر لمع ،شريك في
ينوه إلى 10
«ماكنزيآند كومباني» ،إن التقرير ّ
برامج ذات تأثير قوي في تعزيز إنتاجية الجهات
الحكومية .ووفق تحليلنا ،فإن أمام الحكومات
فرصة كبيرة لزيادة اإلنتاجية من خالل حسن
االستخدام الفعال لقدرات الرقمنة والتحليل،
واالعتماد على قوة عاملة ذات مهارات عالية،

وتعزيز طرق العمل المرنة والفعالة.

تحسين اإلنتاجية لمواجهة محدودية الموارد

واستعرض التقرير المعرفي واقع  8دول في
وعمان،
المنطقة ،هي :البحرين ،ومصر ،والكويتُ ،
وباكستان ،وقطر ،والسعودية واإلمارات ،وخلص إلى
أن محسنات اإلنتاجية التقليدية مثل رفع المهارات
ومركزية المشتريات ،يمكن أن تحقق مكاسب في
اإلنتاجية من  7إلى  ،٪13كما يمكن أن تسهم الحلول
المتطورة مثل التحليالت المتقدمة والرقمنة في تعزيز
اإلنتاجية بنسبة تصل إلى .٪33
وأشار إلى أن الحكومات قد تضطر في السنوات
المقبلة إلى إدارة الموارد المنخفضة مع تقديم خدمات
عالية الجودة ،داعياً الحكومات إلى تحسين اإلنتاجية
لمواجهة محدودية الموارد وتلبية توقعات المجتمعات،
حيث أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه
تحديات متزايدة للنهوض بإنتاجية القطاع الحكومي.

 4تحديات لحكومات المنطقة

ولفت التقرير إلى تحديات جديدة متوقعة تواجه
الحكومات في المنطقة من ضمنها الحاجة إلى معالجة
المتطلبات المتغيرة للقوى العاملة ،في ظل الدور
المتصاعد للتكنولوجيا في أسواق العمل ،بعد ما دفع
تفشي جائحة «كوفيد »19الشركات والمستهلكين
إلى تغيير طريقة عملهم وإعادة تصميم إجراءات
العمل ،مشيراً إلى أن أحد االتجاهات الرئيسية التي
من المتوقع أن تعيد تشكيل العمل يتمثل في التبني
األسرع لألتمتة والذكاء االصطناعي.
وتطرق إلى ما توصل إليه استطالع «ماكينزي»
العالمي الذي شمل  800من كبار المسؤولين التنفيذيين
في يوليو ،2020وأوضح أنه منذ بداية تفشي «كوفيد،»19
سارع  ٪85من الشركات لرقمنة أعمال الموظفين
واجتماعاتهم ونشاطاتهم ،الفتا إلى أن هذه التغييرات
ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمال لملء الوظائف
في مجاالت مثل األمن السيبراني وتحليالت البيانات.
وذكر التقرير« :في حين أن لكل دولة سياقها
الخاص بها ،إال أن  4اتجاهات سائدة في معظم
أنحاء المنطقة تشكل الضغوط على الحكومات في
الشرق األوسط لتعزيز اإلنتاجية هي :توقعات األفراد
العالية بشأن المسؤوليات الحكومية وجودة الخدمات،
واألدوار الكبيرة التي تلعبها الحكومات في االقتصاد،
واالعتماد على النفط،وتزايد عدد السكان».
وأوضح التقرير أن حكومات الشرق األوسط
تمتلك فرصة كبيرة لزيادة اإلنتاجية عبر المؤسسات
الحكومية ،حيث إن هناك فجوة كبيرة في اإلنتاجية
عند مقارنتها بالدول األخرى ،تتراوح من  ٪17إلى
 ٪60ويمكن للحكومات العمل على تقليل فجوات
اإلنتاجية من خالل برامج تحفيزية يتم تصميمها
بناء على طموحات الحكومات فيما يتعلق بالتحول
واألهداف التي تريد تحقيقها.
وأظهر أن «إدخال طرق تعزيز اإلنتاجية التقليدية
(تحسين المهارات ،ومركزية المشتريات) يمكن أن
يحقق مكاسب إنتاجية بنسبة  7إلى  ،٪13فيما يمكن
أن تؤدي الحلول المتطورة (التحليالت المتقدمة،

والرقمنة) إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة تصل إلى ،٪33
كما أن البرامج الهيكلية واسعة النطاق التي ُيتوقع
أن تصل إلى مرحلة النضج في العقد المقبل يمكن
أن تشهد مكاسب إنتاجية حكومية تصل إلى .»٪49

 10نماذج عمل لتحسين اإلنتاجية

وأوضح التقرير أن «إمكانات تحسين اإلنتاجية
كبيرة ،وتحديد حجم فرصها هو الخطوة األولى
في التفكير في إدخال التحوالت ،ولكن لنجاح هذه
االحتمالية ،تحتاج الحكومات إلى تحديد وإدخال
التدخالت الصحيحة التي ستكون قابلة للتطبيق محليا
وستساهم في استراتيجية الحكومة».
ولفت إلى  10نماذج أعمال لتعزيز اإلنتاجية،
وهي:العمليات المدعومة بالتكنولوجيا عبر اعتماد
تقنيات جديدة أو مناهج جديدة وتحسين األساليب
والمهارات الحالية ،والجوالت الرقمية للمواطنين
عبر تقديم الخدمات الحكومية الفردية من منظور
المستخدم ،وأتمتة الخدمات بهدف تلبية توقعات
الجمهور فتصبح أكثر كفاءة وقدرة على الصمود،
واعتماد سياسات حكومية مستنيرة بشكل أفضل منها
العمليات القائمة على الذكاء االصطناعي.
وأشار إلى عدد من عوامل تعزيز اإلنتاجية تشمل
وجود حكومة مرنة جاهزة لمواجهة التحديات ،وتعزيز
القدرات المستقبلية حيث يمكن للتكنولوجيا أن تدعم
القادة الحكوميين في مواءمة مهارات القوى العاملة
مع االحتياجات المستقبلية ،وتعزيز القدرات القيادية
والمواهب ،إضافة إلى خلق قوة عاملة مرنة وماهرة،
واستخدام األصول بكفاءة وإنتاجية وإنشاء ثقافة
عالية األداء ،ومراجعة النفقات ،وتحسين المشتريات.
وشدد التقرير على أن مهمة تحسين اإلنتاجية
الحكومية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات حيوية،
تعكس فهمها العالي لطبيعة االستثمار طويل األمد
في هذا المجال ،وإدراكها ألهمية تعزيز الشراكة مع
القطاع الخاص لتبادل المعرفة واالستفادة من تجاربه
في زيادة إنتاجيتها.

محمد الشرهان:
تطوير نماذج األعمال
الحكومية محوراً أساسياً
لتوجهات القمة

فرص كبيرة لتعزيز
اإلنتاجية واألداء بتحسين
نماذج األعمال والمهارات
والكفاءات

عبدالقادر لمع:
 10برامج ذات تأثير قوي
في تعزيز إنتاجية الجهات
الحكومية

تحديات متزايدة
وتطلعات كبيرة للنهوض
بإنتاجية الحكومات في
الشرق األوسط
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اإلحاطة اإلعالمية لـ«كوفيد :»19اإلعالن عن
ضوابط واشتراطات صالة عيد األضحى
أعلــن الدكتــور طاهر البريك العامــري المتحدث
الرسمي عن الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكــوارث اليوم عن الضوابط واالشــتراطات لصالة
عيــد األضحــى المبــارك بمســاجد ومصليــات الدولة
واإلجراءات الوقائية المتبعة.
وأوضح العامري خالل اإلحاطة اإلعالمية لحكومة
اإلمــارات حــول اشــتراطات صــاة عيــد األضحــى
المبــارك والعــودة مــن فريضــة الحــج أنــه ســيتم
فتــح أبــواب المصليــات و الجوامــع لصــاة العيــد
بعــد صــاة الفجــر وقــال إن الســاحات الخارجيــة
للمســاجد ستكون مهيأة لضمان تطبيق االشتراطات
المعتمــدة كافــة مــع توفيــر الســماعات الخارجية و
لواصــق التباعــد إلــى جانــب إمكانية االســتفادة من
الحدائــق والمواقــف العامــة المجاورة للمســاجد .
وقــال إن مدة الصالة والخطبة ســتكون عشــرين
دقيقــة فقــط مــع التشــديد علــى التــزام المصليــن
بارتــداء الكمــام طــوال الوقــت وتطبيــق التباعــد
الجســدي بيــن المصليــن لمســافة متــر واحــد و
إلزاميــة اســتخدام الســجادة الشــخصية أو ذات
االســتخدام الواحــد.
وأضــاف أنــه ســيتم اإلشــراف علــى الدخــول و
الخــروج مــن قبــل دوريــات الشــرطة و المتطوعين
و األئمــة لمنــع االزدحــام وتنظيــم الصــاة علــى أن
يتــم فتــح المكبــرات الخارجية لبث تكبيــرات العيد
قبــل صــاة العيــد بنصــف ســاعة مؤكــدا أنــه ســيتم
منــع التجمعــات والمصافحــة بجميــع أشــكالها قبــل
وبعــد الصــاة و االكتفاء بالتحيــة والتهنئة عن بعد.
وفيمــا يخــص اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة
خــال العيــد أكــد الدكتــور طاهــر البريــك العامــري
المتحــدث الرســمي عــن الهيئــة الوطنيــة إلدارة
الطــوارئ واألزمــات والكوارث علــى تفعيل المرور
األخضــر فــي تطبيــق الحصــن ونصــح باســتخدام
البدائــل االلكترونيــة لتوزيــع العيديــة واقتصــار
االحتفــال والســام علــى أفــراد العائلــة الواحــدة
واألقربــاء فقــط مــع ضــرورة ارتــداء الكمــام و
االلتــزام بالتباعــد الجســدي عنــد الزيــارات العائلية
خاصــة عنــد الجلــوس مــع كبــار الســن أو أصحــاب
األمــراض المزمنــة.
وأضــاف« :حتــى ننعــم بالراحــة والطمأنينــة
والفرحــة مــع أفــراد العائلــة خاصــة كبــار الســن
ننصــح بإجــراء فحــص مخبــري  PCRقبــل العيــد
بمــا ال يتجــاوز  72ســاعة لضمــان صحــة وســامة
الجميــع».
وفيمــا يخــص اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة
لذبــح األضاحــي أعلــن الدكتــور طاهــر البريــك
العامــري المتحــدث الرســمي عــن الهيئــة الوطنيــة
إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث إمكانية تبادل
وتوزيــع األضحيــة والهدايــا واألطعمة بيــن الجيران
مــع االلتــزام بوضعهــا فــي أكيــاس أو علــب نظيفــة
وتعقيمهــا قبــل توزيعهــا.
ونصــح بدفــع ثمــن األضاحــي مــن خــال توكيــل
الجمعيــات الخيريــة الرســمية فــي الدولــة بالذبــح
والتوزيــع أو مــن خــال التطبيقات الذكيــة المعنية
باألضاحي..
وأكــد أنــه يمنــع التعامــل مــع العمالــة المتجولة
بهدف ذبح األضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل
معهــم وعلــى الســلطات المحليــة المعنيــة تقييــم
إجــراءات المســالخ وأســواق المواشــي والتفتيــش
عليهــا خــال يوم العيــد وتنظيم الحركــة بما يضمن
عــدم االزدحــام وسالســة تقديــم الخدمة.
وعن اإلجراءات االحترازية المعتمدة بعد العودة
مــن أداء فريضــة الحــج أكــد الدكتور طاهــر البريك
العامــري المتحــدث الرســمي عــن الهيئــة الوطنيــة
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث أن إجــراء
الفحــص المخبــري  PCRفــي مطــارات الدولــة عند
الوصــول ســيكون اختياريــا مــع التأكيــد علــى بأنــه
ســيكون إلزاميــا للحــاالت المشــتبه بهــا ..وقــال إن
الفحــص ســيكون إلزاميــا علــى الجميــع فــي اليــوم
الرابــع أو عنــد ظهــور األعراض وســيتم ربــط تغيير
اللــون األخضــر فــي تطبيــق الحصــن بنتيجة ســلبية
لفحص .PCR
وأهــاب بجمهور العائدين من فريضة الحج أهمية
االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة كافــة كلبــس الكمامات
وتقليــل المخالطــة و الخــروج مــن المنــزل فــي أول
ســبعة أيــام ومراجعــة المراكــز الصحيــة مباشــرة في
حــال ظهــور أعــراض االنفلونــزا وفــي حــال اإلصابــة
البــد مــن تطبيق الحجــر المنزلــي ..وعلى الســلطات
المحلية اعتماد أية إجراءات احترازية إضافية حســب
ما تــراه مناســبا.
وأشــار إلــى ضــرورة تطبيق نظــام المــرور األخضر
فــي تطبيــق الحصــن قبــل مغــادرة الدولــة حســب
البروتوكول المعتمد أثناء السفر وتطرق إلى استمرارية
الجهات المعنية برصد ومراقبة المخالفات والتجاوزات
المتعلقــة بالجائحة في مناطــق الدولة كافة.
وقــال الدكتــور طاهر البريك العامــري المتحدث

طاهر البريك العامري :اإلمارات تواصل نهجها االستباقي
في التعامل مع الجائحة وتداعياتها المحتملة كافة من
خالل منظومة عمل وطنية متكاملة
جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع ارتفاع
أعداد اإلصابات بتوفير اإلمكانيات والموارد
الالزمة لضمان سالمة المجتمع
تعامل اٌإلمارات مع جائحة «كوفيد»19
بفاعلية ومرونة مكنتها من أن تكون
ضمن الدول المتصدرة في المؤشر العالمي

الرســمي عــن الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ و
األزمــات و الكــوارث  »:لوحظ في الفتــرة الماضية
تهــاون البعــض بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة
والوقائيــة المتعلقة بجائحــة كوفيد 19-في األماكن
العامة ونود اإلشارة إلى أن الجهات المعنية ستقوم
بتشــديد الرقابــة والرصــد لضمــان عــدم التجــاوز
للبروتوكــوالت المعلــن عنهــا فــي كافــة مناطــق

الدولــة حرصــا علــى صحــة وســامة الجميــع كمــا
ســيتم االعــان عن المخالفــات في الفتــرة القادمة.
وأكــد أن دولــة اإلمــارات أثبتت مــدى جاهزيتها
للتصــدي لجميــع التحديــات وحققــت العديــد مــن
المنجــزات والمكتســبات التــي شــهد بهــا الجميــع
وقــال  « :نفتخــر بــأن المجتمــع كان لــه دور رائــد
فــي الوصــول لتلك المكتســبات مع التزامــه بجميع

القــرارات خــال جائحــة كوفيد.»19
ونــوه إلــى حصول اإلمــارات على المركــز الثاني
عالميــا فــي مؤشــر بلومبيــرج ضمــن أفضــل الــدول
مرونــة فــي التعامــل مــع جائحــة كوفيــد 19-وهــو
مــا يــدل علــى تعامــل الدولــة مــع الجائحــة بفاعلية
ومرونة مكنتها من أن تكون ضمن الدول المتصدرة
لهــذا المؤشــر العالمي.

وقــال« :نهيــب بجمهورنــا الكريــم التحلــي
بالمســؤولية المجتمعيــة وإبــراز مــدى التزامنــا
بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة كافــة الموصــي
بهــا بهــدف اســتدامة التعافــي الــذي ينعكــس علــى
جميــع القطاعــات  ..نوصي بالوقايــة و الحذر خالل
العطلــة وفــي حــال الرغبة بالســفر االلتــزام بتطبيق
اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة كافــة.وام
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العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
برايت ستيب للمقاوالت العامه ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-4001178:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل نسب الشركاء  /جهاد عماد الدين داوود الشــرقاوى
من  %24إلى %50
تعديل نسب الشركاء  /محمد نضال حسين الشريف من  %25إلى %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف اليازيه صالح سعيد صالح الجابرى
تعديل رأس المال  /من  10000إلى 150000
تعديل إسم تجاري من /برايت ستيب للمقاوالت العامه ذ.م.م
BRIGHT STEP FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى  /برايت ستيب للمقاوالت العامه ذ.م.م
BRIGHT STEP FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
رويال عرب برستيج للتجارة العامة
رخصة رقم CN-2702862 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

سمارت فري للصيانة العامة

صالون دي اور للرجال

رخصة رقم CN-4433382 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2753045 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
محمصه المرايا
ب:
رخصةرقمCN-3785730:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد الهندى على %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سعد الدين محمد الخالد خرسه
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد سليمان حسن على الحوسنى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /محمصه المرايا
TOASTER ALMARAYA
إلى  /محمصه المرايا  -شركة الشخص الواحد ذ م م
TOASTER ALMARAYA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري :ميديا تيرا كافيه لونش  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
عنوان الشركة :جزيرة ابوظبي ,غرب  ,~ : 0 ,35مبنى,
الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2767123 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 30/06/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205026143
تاريخ التعديل 04/07/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :مريه للذهب والمجوهرات ذ.م.م
عنوان الشركة :محل  ,3وحدة ,عتمة سلطان سرور G -وسط
المدينة ,حي السوق  -ق - 11الشارع الثاني  -ط
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2337654 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 23/06/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية،
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205025049
تاريخ التعديل 04/07/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مطعم الفضل
ب:
رخصةرقمCN-1104249:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة خالد يحيى مبارك
سعيد المهيرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد سيف الرضه
سيف المنصورى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
الريف للمطابخ ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-2238740:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /زياد محمد المصطفى من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /زياد محمد المصطفى من  %49إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن احمد سالم
العوينى الكعبى
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /الريف للمطابخ ذ.م.م
AL REEF KITCHENS L.L.C
إلى  /الريف للمطابخ  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL REEF KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
اي زيد ايف لتجارة العامة
ب:
رخصةرقمCN-4026588:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد حسن احمد
على العبيدلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن عبدالكريم
محمد عبدالكريم الشحى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
سوبريم ستار للخدمات الفنية
ب:
رخصةرقمCN-4338298:قدتقدمواإلينابطل 

تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة سانتوش فيسواناتان فيسواناتان %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه سالم محمد الربيعى المنصورى

تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /سوبريم ستار للخدمات الفنية
SUPREME STAR TECHNICAL SERVICES
إلى  /سوبريم ستار للخدمات الفنية  -شركة الشخص الواحد ذ م م
SUPREME STAR TECHNICAL SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :اللمسة المثلثة للصيانة العامة ذ.م.م
عنوان الشركة :غياثي ,غياثي الصناعية ,~ : 0 ,مبنى,
السيد مبارك ناصر محمد القصيلى و اخرين
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2840116 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /مكتب دلتا لتدقيق الحسابات  ،كمصفي
قانوني للشركة بتاريخ 30/06/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205026004
تاريخ التعديل 03/07/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
بوا للمنتجات الجلديه واالكسسوارات
رخصة رقم CN-3752040 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
سي بي الدارة الممتلكات
ب:
رخصةرقمCN-2963564:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة ساره خليفه سالم
حضيرم الكتبى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف حميده دران محمد
احمد البلوشى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

SMART TRICKS AIR CONDITION AND SANITARY INSTALLATIONS
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط  /إضافة تركيب التمديدات والتركيبات الكهربائية ()4321001
تعديل نشاط  /إضافة تركيب األدوات والتمديدات الصحية ()4322002
تعديل نشاط  /إضافة إصالح وصيانة مكيفات الهواء و معدات التبريد وتنقية
الهواء ()3312007
تعديل نشاط  /حذف أصالح المبردات والغساالت والسخانات ()9522001
تعديل نشاط  /حذف إصالح األجهزة األلكترونية المنزلية ()9521001
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.

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
شركة الميدان االخضر للمقاوالت العامة ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1272470:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /محمد جهانجير عالم عبدالسالم من
شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /محمد جهانجير عالم عبدالسالم من  %24إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك بالل مبارك سالم الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد جاهد العالم عبدالسالم
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /شركة الميدان االخضر للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL MIDAN AL AKHDER GENERAL
CONTRACTING COMPANY L.L.C
إلى  /الميدان االخضر للعقارات والمقاوالت  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL MIDAN AL AKHDER REAL ESTATE AND
CONTRACTING - 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.

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
كارو انترناشيونال للتجارة العامة
ب:
رخصةرقمCN-4260203:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة تارونا صاحب جيدوانى
صاحب شامداس جيدوانى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف شهاده النساء محمد حاجى
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /كارو انترناشيونال للتجارة العامة
KARO INTERNATIONAL GENARAL TRADING
إلى  /كارو انترناشيونال للتجارة العامة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
KARO INTERNATIONAL GENERAL TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
ورشة سمارت تريكس لتصليح االدوات الكهربائية وااللكترونية ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1115161:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /فيصل بوالن ثاراكال فابو بوالنثاراكال من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /فيصل بوالن ثاراكال فابو بوالنثاراكال من  %49إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عيسى سيف سالم عبيد الكعبى
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /ورشة سمارت تريكس لتصليح االدوات الكهربائية وااللكترونية ذ.م.م
SMART TRICKS ELECTRICAL & ELECTRONICS REPAIR WORKSHOP L.L.C
إلى  /سمارت تريكس ألعمال التكييف والتمديدات الصحية  -شركة الشخص الواحد ذ م م

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

االمالك الذهبية للوساطة العقارية

نيو هايدرو للتجارة العامة

بوش افير بوتيك للمالبس الجاهزة

رخصة رقم CN-3997406 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3841478 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3692693 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5379 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

09

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 748 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - ١٨٩ / ٢٠٢٢ /٤٦١نزاع محدد القيمة

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ٢٥٥١/٢٠٢١/٢٠٩تنفيذ عمالي

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ()000008
والصادر عن سيتي بنك بقيمة ( 39470درهم)
طالب التنفيذ :ايهاب فتحي ابو زيد احمد عنوانه  :اماره دبي
? بر دبي ? بجوار محطه برجمان مخرج رقم  -1بنايه الصفا ?
نفس بنايه بوليود ? مكتب رقم  -105رقم مكاني 2932994210
المطلوب إعالنه  -1 :ماي انا تالجو لبوراج صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  40795الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر
هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )738581والصادر
عن بنك ابوظبى االول بقيمة ( )100000درهم
طالب التنفيذ :محمد الصابر خلف اهلل احمد
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-العوير  -ديره  -دبي-شارع شارع الدفاع
مبنى معسكر العويرالمطلوب إعالنه  -1 :يهاب الدين الفاضل ابراهيم عبدالرحمن صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 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  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم ٧٥٣
موضوع المنازعة المطالبة بإخراج شريك والرسوم والمصاريف.
المتنازع بشير فؤاد محمود سلطان ،عنوانه اإلمارات -إمارة دبي ،مدينة
منطقة الصفوح الثالثه ،نخلة الجميرا ،فندق كمبينسكي وريزيدنسز
نخلة جميرا  ،شقه ،٣١٠رقم مكاني ٧٨٧٨٢٠٩٣٤٧
المطلوب إعالنهما  -١فيتونيكوال ماريانو صفته :متنازع ضده
 -٢كيسون اويل & غاز ميدل ايست م.د.م.س صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإخراج
شريك والرسوم و المصاريف.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢٢-٠٧-٠٦الساعة ٠٩:٠٠
صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك
قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة
قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم «»٢٠٢٠/٤٣٤٢
والمعدل باالستئناف رقم « ٢٠٢٠/١٧١٤استئناف عمالي» بسداد المبلغ
المنفذ به وقدره« ٨٤١٠٥درهم» لصالح العامل ،باإلضافة إلى مبلغ وقدره
« ١٦٨٣درهم» رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ « ١١٤٠درهم» رسوم الدعوى
االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ محمد فوزي محمد الحافظ ،عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي،
الحبية الخامسة ،شارع الرمث ،بناية رقم  ،٤٩شقة رقم  ٨٠٢مكاني
٢٣٦٠٧٦٦٢٩١
المطلوب إعالنه  -١صالون رمال «فرع» صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره «  ٨٤١٠٥درهم» إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ « ٢٨٢٣درهم» رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 517 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 574 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - ٢٠٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٩تنفيذ عمالي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3659 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
موضوع المنازعة  :المطالبة بإلزام المتنازع ضدها بمبلغ وقدره (8812.50
درهم) و الرسوم و المصاريف والفائدة القانونية  %9من تاريخ االستحقاق
 2022/02/05وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الثالثة  -دبي-شارع الخيل
األول  -شارع  - 17Aمبنى مستودع 89
المطلوب إعالنه  -1 :دينيس كريجير صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع
ضدها بمبلغ وقدره ( 8812.50درهم) و الرسوم و المصاريف والفائدة
القانونية %9من تاريخ االستحقاق  2022/02/05وحتى السداد التام وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق
2022-07-07الساعة09:00صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات
للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم 755
موضوع المنازعة  :المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ( 14505درهم)
و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية  %9من تاريخ االستحقاق 2019/04/02
وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الثالثة  -دبي-شارع الخيل
األول  -شارع  - 17Aمبنى مستودع 89
المطلوب إعالنه  -1 :ليم بيتير جاميس جرير صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع
ضده بمبلغ وقدره ( 14505درهم) و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية
 %9من تاريخ االستحقاق  2019/04/02وحتى السداد التام وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  2022-08-03الساعة  09:00صباحا
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بـثالثة أيام على االقل.

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٢/١٧٠٩
 ،بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها « ٤٥٠٠درهم» لصالح العامل ،ومبلغ
« ١٠٥درهم» رسوم لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ ساجد حسين محمد حنيف ،عنوانه اإلمارات  -إمارة
دبي  -هور العنز  -ديره  -دبي  -شارع  - ٢٥مبنى فيال  - ٢شقة
طابق األول  -رقم ١
المطلوب إعالنه  -١محمد اسحاق نظر لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »٤٦٠٥درهم الى طالب التنفيذ أوخزينة
المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلثزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « امر اداء -2021-
 ،»7756بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  90088درهم )  ،شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ منصور خالد حبيب محمد الرضا
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري  -دبي-شارع المستقبل-
مبنى ذا اكستشنج تاور-شقة 906
المطلوب إعالنهما  -1شركة سحلول للتجارة ذ.م.م صفته :منفذ ضده
 -2مهند سحلول يوسف سحلول صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  )90088درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن بالنشر
رقم  ٩٨٥ / ٢٠٢٢ / ١١مدني جزئي

إعالن بالنشر
 ٧١١/٢٠٢٢/٤٦٠نزاع مدني

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 - 1165 / 2018 / 100احوال نفس مسلمین

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 703 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

الى المدعى عليهم :عادل محمد ابراهيم حسين ،مجهولي محل االقامة
بما ان المدعى :جمعه خليفه للمحاماة واالستشارات القانونية
ويمثله :جمعه خليفة جمعة الحامض
قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ
وقدره « »١٠٨٠٠درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
والفائدة  ٪١٢من تاريخ االستالم وحتى السداد التام وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .وحددت لها جلسة يوم الخميس
الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/٠٧الساعة  ٩٫٠٠صباحا في قاعة التقاضي عن
بعد & BUILDING-DESCلذا فانت مكلف بالحضور او من
يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات
للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إلى المتنازع ضدهم  -١مطعم النرجس باالس ش ذ م م -٢ ،عبد الوهاب
محمد خلفان محمد الرومي بصفته شريكاً وصاحب عمل بمطعم النرجس
باالس ش ذ م م -٣ ،صالح احمد العاروض بصفته شريكاً وصاحب عمل بمطعم
النرجس باالس ش ذ م م  -٤ ،ايناس احمد العاروض بصفتها مديرة وصاحبة
عمل بمطعم النرجس باالس ش ذ م م  -مجهولي محل اإلقامة
بما أن المتنازع شركة دبي للتأمين «شركة مساهمة عامة»
ويمثله سمير حليم كنعان
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن
والتكافل فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعية مبلغ « ٢٠٫٠٠٠٫٠٠عشرون ألف
درهم» والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع ٪٥
من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ
المعجل بال كفالة .وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢-٠٧-٦
الساعة  ٠٩:٠٠صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو
من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة
قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثانية رقم 72
موضوع الدعوى المطالبة بالطالق للضرر والهجر ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة
واثبات حضانة وتوفير مسكن حضانة ودفع رسوم االيجار والماء والكهرباء واالنترنت
ونفقة البنت (هيا) ومصاريف العالج وكسوة العيدين واجرة حضانة ومصاريف دراسية
ونفقة زوجية واستخراج اقامة ونفقة زوجية مؤقتة ونفقة بنوة والرسوم المصاريف.
المدعى عبير أحمد عبدالباسط عيسوي
عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي  -منطقة رمرام  -بناية الرمث  - 3شقة 402
المطلوب إعالنه  -1أحمد محمد عبد القادر خليفه صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالطالق للضرر والهجر
ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة واثبات حضانة وتوفير مسكن حضانة ودفع رسوم
االيجار والماء والكهرباء واالنترنت ونفقة البنت (هيا) ومصاريف العالج وكسوة العيدين
واجرة حضانة ومصاريف دراسية ونفقة زوجية واستخراج اقامة ونفقة زوجية مؤقتة
ونفقة بنوة والرسوم المصاريف.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-08-18الساعة  08:30صباحا في قاعة
التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة القرهود &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.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 756
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ()12290.76درهم
فقط ( اثنا عشر ألفاً ومئتان وتسعون درهم اماراتي وستة وسبعون فلساً) والرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام .
المتنازع شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة (ش.م.ع)
عنوانه إمارة دبي ? الصفوح الثانية -برج السالم -مدينة دبي لالعالم (دبي ميديا
سيتي)  -بناية السالم تاور ?البناية بالكامل
ويمثله وجدان عبداهلل محمد أبوشهاب السويدي
المطلوب إعالنه  -1سوجيث سوريندران راغافان صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضده
بمبلغ وقدره ( )12290.76درهم فقط ( اثنا عشر ألفاً ومئتان وتسعون درهم
اماراتي وستة وسبعون فلساً) والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة %12
من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-07-07الساعة  09:00صباحا 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.

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 7485 / 2021 / 207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4908 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 1454 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 694 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ، ٢٠٢١/3888
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  5465درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الدولية لالجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م)
عنوانه  :االمارات،امارة دبي ،منطقة الممزر ،مكتب رقم ،308بناية
ملك قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل ،الطابق
الثالث ،رقم مكاني3469397749 :
المطلوب إعالنه  -1 :جمال غانم سلمان سيف بوذينه صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
و الزامك بدفع المبلغ المنفذ به و قدره  5465درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعه ارقام ( )000223 / 000222
والصادرين عن المنفذ ضده من بنك ابو ظبي التجاري بقيمة ( 112900درهم)
طالب التنفيذ :كريستال القصور ذ م م ويمثلها مديرها السيد  /عمر محمد
عبد القادر الحاج ? اردني الجنسيه
عنوانه  :اماره دبي ? بر دبي ? بجوار محطه برجمان مخرج رقم  -1بنايه
الصفا ? نفس بنايه بوليود ? مكتب رقم  -105رقم مكاني 2932994210
المطلوب إعالنه  -1 :محمد عمر مختار مختار احمد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 112900.00الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 763
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (  21000درهم)
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة  % 5من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع جاسمينا نيخيلكومار ماهيتا
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-الثنية االولى  -دبي -شارع تيكوم -االخريف-مبنى
روز-6شقة  507طابق  - 5مكاني 76876 15640 :
المطلوب إعالنه  -1اركيديا لخدمات األرشاد السياحي ش.ذ.م.م صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي
عليها بمبلغ وقدره (  21000درهم) و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة
و الفائدة  % 5من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-07-07الساعة  09:00صباحا
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.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 756
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ( )21576.29درهم
فقط ( واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون درهم اماراتي وتسعة
وعشرون فلساً) والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %12من تاريخ
رفع الدعوي وحتى السداد التام .
المتنازع شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة (ش.م.ع)
عنوانه إمارة دبي ? الصفوح الثانية -برج السالم -مدينة دبي لالعالم (دبي ميديا سيتي)
 بناية السالم تاور ?البناية بالكامل ويمثله وجدان عبداهلل محمد أبوشهاب السويديالمطلوب إعالنه  -1محمد مدني مالك عبدالرشيد صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضده
بمبلغ وقدره ( )21576.29درهم فقط ( واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة
وسبعون درهم اماراتي وتسعة وعشرون فلساً) والرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام  .وحددت
لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-07-07الساعة  09:00صباحا 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.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4200 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 373 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1285 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « 2022 / 276
نزاع تجاري » ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  51840.2درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :فندق حبتور باالس ال اكس ار للفنادق والمنتجعات ش.ذ.م.م
(حالياً) ?فندق سانت ريجيس دبي ش.ذ.م.م (سابقاً).
عنوانه  :اإلمارات  -إمارة دبي  -منطقة الخليج التجاري  -دبي -شارع
األصايل  -الباي سكوير-مبنى  - 06مكتب  ، 201رقم مكاني ()2667586607
المطلوب إعالنه  -1 :الفـا للسياحـة ش.ذ.م.م .صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  51840.20درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ) 100018
المسحوب من بنك دبي االسالمي  ،والصادر عن هاني السعيد وهبه
حسن وهبه بقيمة (  5085درهم خمسة االف وخمسة وثمانون درهم )
طالب التنفيذ :داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :االمارات ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز ? ابوهيل محل رقم
 48بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم  -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه  -1 :هاني السعيد وهبه حسن وهبه صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  5820الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 12735درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اإلستحقاق وحتى تمام
السداد وبالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبال كفالة .
المدعي :اسماعيل عبدالرحمن فاضلي
عنوانه  :االمارات  ,امارة دبي  ,منطقة راس الخور الصناعية الثالثة  ,شارع
 14من شارع المنامة  ,سوق الخضار والفواكه بالعوير  ,ميناء الجاف ,
مكتب رقم  , G2-G1أقرب مكاني 3705084431
المطلوب إعالنه  -1 :ياسر محمود محمد نظير صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي
االبتدائية بتاريخ  2022-06-13بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي
مبلغ وقدره( )12735والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبه
وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام
الواردة في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.
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اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 416 / 2022 / 16تجاري جزئي

المنظورة في دائرة الخبرة التجارية الجزئية رقم 262
موضوع الدعوى  :المطالبة بمبلغ وقدره ( 349,678.68درهم) ثالثمائة وتسعة
واربعين الف وستمائة وثمانية وسبعون درهما وثمانية وستين فلسا مع الفائدة
القانونية والرسوم والمصاريف واالتعاب
المدعي :ذي باليس للشقق الفندقية اسكوت بارك باليس للشقق الفندقية
عنوانه  :إمارة دبي المركز التجارى األول شارع الشيخ زايد مبنى اسكوت
بارك باليس للشقق الفندقية المقام على قطعة األرض رقم ( )38رقم البلدية
( )335-158هاتف رقم  - 0506243387مكاني رقم 90907 27069
المطلوب إعالنه  -1 :سولتبوكس لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 2022-6-21في الدعوى المذكورة أعاله لصالح المدعية ذي باليس للشقق
الفندقية اسكوت بارك باليس للشقق الفندقية بيصرح باإلعالن بالنشر
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

مذكرة إعالن بالنشر (إستئناف) في
االستئناف رقم - 809 / 2022 / 320
استئناف احوال شخصية ومواريث

المنظورة في دائرة األحوال الشخصية األولى  -استئناف رقم 88
موضوع االستئناف (( :استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 395
لسنه  2022احوال نفس مسلمين والرسوم والمصاريف واالتعاب))
المستأنف :زينب محمد شاكر منصور
عنوانه  :اإلمارات-إمارة الشارقة منطقة المجاز  ، 3بناية اسطنبول
 ،شقة رقم 204
المطلوب إعالنه  -1 :راتب محمد أبوعون صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن  :الحكم الصادر بالدعوى رقم  2022/395احوال نفس
مسلمين وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  2022-07-20الساعة
 10:00صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد في مبنى األحوال الشخصية في
منطقة القرهود وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي
حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

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

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ) 061128
والصادر عن شاجو نيتو البيرت نيتو بصفته عن شركة هايدروتيك
للتجارة ش.ذ.م.م بقيمة ( .)448,572.45
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني (ش.ذ.م.ع)
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية – دبي
المطلوب إعالنهما  -1هايدروتيك للتجارة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
 -2شاجو نيتو البيرت نيتو صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  454087.45درهم 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  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3322 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ) 813167
والصادر عن بنك راس الخيمة __ بقيمة (.) 2560000
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني (ش.ذ.م.ع)
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص األولى  -دبي-شارع دمشق-
مبنى النهال-شقة االرضي
المطلوب إعالنهما  -1محمد فضلي بن آدم صفته :منفذ ضده
 -2علي ادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  ) 1147612.59الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ
نشر هذا االعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية
مكتب إدارة الدعوى
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إعالن بالنشر للحضور أمام إدارة الدعوى في
اإلستئناف رقم SHCAPCICIVS2022/ 0000780

بناء على طلب المستأنف  :ماريوس ايتينى هيبرج

الى المستأنف ضده  :دبي فيرست ش.م.خ فرع الشارقة
انت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى بمحكمة
الشارقة االتحادية االستئنافية ـ شخصيا او بواسطة وكيل
معتمد وذلك في يوم الخميس الموافق  2022/07/٠٧في
الدعوى المذكور رقمها أعاله بوصفك مستأنف ضده .
مدير إدارة الدعوى

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر في الدعوى رقم
 ،SHCFISHPAF2022/ 0000332األحوال الشخصية

إلى المدعي عليه :محمد مصطفي كيزاكي بور اكار
هندي /الجنسية,
نعلمكم بأن المدعي ساميناس ماليكاثازام على كويا ماليكاثازام
 .هندي /الجنسية - ,قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة
 ،0.0لذا يجب عليكم الحضور أمام محكمة الشارقه اإلتحادية،
المحكمة االبتدائية الشرعية الموافق الساعة لتقديم ما لديكم
من دفاع ومستندات ،وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال
وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات
القانونية في غيابكم.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعــالن مدعى عليه بالنشـر في الدعوى رقم
 ،SHCFICIPOR2021/ 0007434تجاري (جزئي)
إلى المدعي عليه :أمنيات داود سليمان احمد سويلم
االمارات العربية المتحدة /الجنسية,
نعلمكم بأن المدعي مصرف الهالل ش.م.ع  -قد أقام الدعوى
المذكورة أعاله للمطالبة
حكمت المحكمة:
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للبنك المدعي مبلغا وقدره
 2.327.891.60درهم( ،اثنان ميلون وثالثمائة وسبعة وعشرون
ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون درهما وستون فلساً) ،والزامهما
بالرسوم والمصاريف و 500درهم مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة االبتدائية الشرعية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان
االتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم
 ، AJCFICIPOR2021/ 0004737تجاري (جزئي)
إلى:المحكوم عليه يوسف على محمد عيسى الحوسنى ,
العنوان9428085 :

نحيطكم علما بأنه بتاريخ  2022/03/30قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح مصرف الهالل ش.م.ع ,
بالتالي :حكمت المحكمة إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي
 1.135.265.73درهم (مليون ومائة وخمسة وثالثون ألف ومائتان
وخمسة وستون درهم وثالثة وسبعون فلس) .وألزمت المدعي عليه
بالمصاريف والرسوم وبمبلغ خمسمائة درهما مقابل أتعاب المحاماة .
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  30يومـاً اعتباراً من
اليوم التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

المحكمة االبتدائية المدنيه

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIREA2022/ 0002281مدني (جزئي)
إلــــــــــى المدعي عليه :بي تو بي سليوشنز ش م ح
مجهول محل اإلقامة :
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/07/20أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه
 مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم  ) 6شخصياً أوبواسطة وكيل معتمد  ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور
رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إخطار دفع في القضية رقم
 - KLBEXCIBOUNCE2022/ 0000167الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0003774الشيكات المرتجعة

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
إلى المحكوم عليه :احمد عبدالرحمن محمد عبداهلل البلوشي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ
بنك دبي االسالمي  -في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شام ًال الرسوم والمصاريف  )75380( :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل [ ]15يوماً من تاريخ إعالنك بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فأنت مكلف بحضور أمام المحكمة المذكورة
وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانونا.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -أروماس أند تيستس ش م ح
إلى المحكوم عليه :أروماس أند تيستس ش م ح
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي  -في القضية المشار
إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٦٣٧٩٢ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0003674الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIPOR2022 /0000015تجاري «جزئي»

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -كرافت ماستر بروباك ش م ح
إلى المحكوم عليه :كرافت ماستر بروباك ش م ح
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي  -في القضية المشار
إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٧٧٨٧٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -محمد ريحان محمد اسلم
إلى المحكوم عليه :محمد ريحان محمد اسلم
العنوان :عجمان ،النعيمية رقم مكاني  ٤٨١٦٣١١٧١حيث إنه بتاريخ قد
صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ محمد سليم
محمد ارشاد خان ،الجنسية باكستاني -في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف ٢٦١٦٧٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل  ١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فأنت(م) مكلف (ين) بحضور جلسة يوم
 الموافق  -الساعة  -أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك(م) عنذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقه
اإلتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى
رقم  ، SHCFICIREA2021/ 0010319مدني (جزئي)

إلى :المحكوم عليه سمير محمود العلي  ,العنوان9438170 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  2022/06/23قد حكمت عليك
هذه المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح
محمد سمير محمود العلى ,بالتالي:
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري  -:بصحة توقيع المدعى
عليه على االقرار موضوع الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم
والمصاريف .
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  30يوماً اعتباراً
من اليوم التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إخطار دفع في القضية رقم
 - AJCEXCIBOUNCE2022/ 0002218الشيكات المرتجعة
اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية  -سعيد
سهيل سعيد الحضيري النعيمي
إلى :المحكوم عليه :سعيد سهيل سعيد الحضيري النعيمي العنوان :يعلن على عنوان
سكنه امارة عجمان الراشديه  2ابراج الراشديه شقه رقم  201رقم مكاني ()4419709601
هاتف رقم  971509383846البريد اإللكتروني saedalnuaimi@yahoo.com
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك دبي االسالمي  -في القضية المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن
الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف15760.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل[]15
يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فأنت(م) مكلف(ین) بحضور جلسة يوم  -الموافق
 الساعة  -أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمةستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 جلف سيل للمقاوالت الكهروميكانيكية «ش.ذ.م.م»إلى المحكوم عليه :جلف سيل للمقاوالت الكهروميكانيكية «ش.ذ.م.م» «سابقاً»
جلف سيل للمقاوالت ذ.م.م «حالياً» العنوان :عجمان ،الراشدية  ٣برج لوار
 ١الطابق األول مكتب رقم  ١٠٧هاتف ٠٥٥٢٥٦٦٦٠١
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
مابل ألعمال تنفيذ التصميم الداخلي «ش.ذ.م.م» -في القضية المشار إليها
أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف ٢٩٤٢٤٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل
 ١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فأنت(م) مكلف (ين) بحضور جلسة يوم -
الموافق  -الساعة  -أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك(م) عن ذلك
فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة
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إعالن بالنـشـر تنازل  /بيع

إعالن بالنـشـر تنازل  /بيع

ليكن معلوماً للجميع بـأن:
السيد /على عبدالرزاق عبدالهادي على العمادي  -الجنسية:قطر يرغب في البيع
والتنازل عن كامل حصته البالغة ( )%100وذلك إلى السيد /عمار صالح اسعود اسعود
 الجنسية:العراق ،في الرخصة المسماه (اكزوتيك لتجارة السيارات المستعمله)الصادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية بالشارقة برخصة رقم (،)742633
تعديالت أخرى :
تغيير الشكل القانوني للرخصة من (مؤسسة فردية) إلى (وكيل خدمات)،
تغيير االسم التجاري للرخصة من (اكزوتيك لتجارة السيارات المستعمله) إلى (دار
الحي لتجارة السيارات المستعملة – فرع ،)1
تغيير النشاط التجاري للرخصة من (تجارة سيارات الركاب المستعملة ,استيراد,
تصدير) إلى (تجارة سيارات الركاب المستعملة)،
وعمال بنص المادة ( ) 14فقرة  5من القانون اإلتحادي رقم ( )4لسنة  2013في
شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم التصديق
على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي إعتراض
حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية،

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد :برك حبريش سعيد عبدالعزيز
الكثيري  ،الجنسية اإلمارات ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل
حصته البالغة  ٪١٠٠وذلك إلى السيد :وليد حبريش سعيد عبدالعزيز
الكثيري  ،الجنسية اإلمارات في الرخصة المسماه «مطبخ المكال»
تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم « »٢١٨١٣٣الصادرة
من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديالت أخرى :ال يوجد
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »٥من القانون االتحادي رقم
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا
اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه
بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه أي اعتراض حيال
ذلك عليه إعالن إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
اإلتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى
رقم  SHCFICIREA2021/ 0008757مدني «جزئي»

إلى المحكوم عليه  -١حسين أحمد عبد الفتاح محمد  ،العنوان٩٤١٠٤٦١ :
 -٢أحمد محمد مختار نادي  ،العنوان٩٤١٠٤٦٢ :
 -٣هنى أحمد عبد الرحيم إبراهيم  ،العنوان٩٤١٠٤٦٣ :
نحيطكم علماً بأنه بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٣/١٧قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح
أحمد إبراهيم عبد السالم المرشدي ،بالتالي:
نص الحكم حكمت المحكمة بمثابة الحضوري -:
 بالزام كل من المدعى عليهم بدفع مبلغ  ١٦٥٨٠درهم ستة عشر الفاوخمسمائة وثمانين درهماً للمدعى والفائدة التأخيرية بواقع  ٪٥من
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهم
بالمناسب من الرسوم والمصاريف.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCILABMIN2022 /0003562عمالي «جزئي»
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -التاج االصفر للمقاوالت األصباغ
إلى المحكوم عليه :التاج االصفر للمقاوالت األصباغ
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ سومان مالدار حاكم مالدار ،الجنسية بنجالديشي  -في القضية
المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٢٤٣٩٢ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

إجتماع خبرة

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003250ـ الشيكات المرتجعة

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  2022 / 1767تجاري جزئي  -عجمان

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية
ـ حسن محمد حسن المساعيد
الى :المحكوم عليه :حسن محمد حسن المساعيد العنوان  :الشارقة التعاون
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى
المنفذ يونس عبدالرحمن عبدالكريم االفغاني  ،الجنسية أردني ـ في القضية
المشار إليها أعاله وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم
المذكور ،ودفع الرسم المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف87050.0 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل
[المدة]  15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار .
وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك فأنت(م) مكلف(ین) بحضور جلسة يوم -
الموافق  -الساعة  -أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك (م) عن ذلك
فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

المعلن إليها  /المدعى عليها  /االمالك للعقارات (ذ م م) للخبرة في الدعوى
رقم  2022 / 1767تجاري جزئي  -عجمان
بناء على تكليفنا من قبل محكمة عجمان الموقرة ألعمال الخبرة في الدعوى
أعاله فقد حددنا يوم األربعاء الموافق  2022/07/١٣في تمام الساعة الخامسة
عصراً لعقد االجتماع األول للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم
برابط االجتماع على العناوين التالية Email : expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب حضوركم أو من يمثلكم قانونا لحضور اإلجتماع المذكور مع
ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى  ،وعليكم مراجعة الخبير أوال بأول
بشأن أية إستفسارات ولمتابعة تطورات إجراءات تنفيذ المأمورية واستالم
المستندات والتعقيب عليها .

محكمة التنفيذ المدنية
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إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCICPL2022 /0002604أمر أداء

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المحكمة اإلتحادية العليا

الخبير /أحمد الشارد الفالسي
رقم القيد بمحاكم دبي 154
رقم القيد بوزارة العدل 493

محكمة التنفيذ المدنية

إجتماع خبرة
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اعالن صحيفة الطعن بالنشر رقم ٢٠٢٢/٦٠٣

بوكالة المحامي /يوسف الشريف
الى -١ :الغانم للعقارات «ذ.م.م»
 -٢الكبرى ريل استيت
 -٣كونتريسايد تاورز
ليكن معلوما لديكم بان الحكم االستئناف رقم ٢٠٢١ / ٦٤٥
تجاري الصادر بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٣/٢٩قد تم الطعن فيه بالنقض
من طرف الطاعن /شركة ار هولدينج ،في الطعن المشار اليه
اعاله ،وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم مشفوعة بسند توكيل
المحامي الموكل عنكم وبالمستندات التي يرى تقديمها لدى
مكتب ادارة الدعوى في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن.

مدير مكتب ادارة الدعوى

إجتماع خبرة
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إعالن بالنشر التنفيذ رقم  ٢٣٠لسنة  - ٢٠٢٢تنفيذ
تجاري لدى محكمة رأس الخيمة  -الدائرة التنفيذية

اعالن خبرة
الدعوى رقم  ٢٠٢٢ / ٣٧٩تجاري جزئي

المحكوم له  :اميزنق وولد للخدمات الفنية
المحكوم عليه :اكوكون اندستريز ش.ذ.م.م
الى المحكوم عليه :اكوكون اندستريز ش.ذ.م.م  .انت مدع ٌؤ للحضور شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد الجتماع الخبرة «الهندسية» المقرر عقده الساعة  ٠٩:٠٠صباحاً يوم الخميس
الموافق  ٠٧يوليو ٢٠٢٢م .وذلك حيث تواجد المنقوالت المحجوز عليها موضوع محضر
الحجز التحفظي المؤرخ في  ١٦يونيو ٢٠٢٢م.
ويرج مراعاة اآلتي  )١ -:تقديم صور من كافة المذكرات و المستندات بعدد اطراف الدعوى.
 )٢ترجمة اية مستندات باللغة األجنبية الى اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية
مرخص و معترف به بالدولة.
 )٣في حالة وجود شهود لدى أحد االطراف يجب تقديم أسمائهم و اثبات حضورهم
في موعد الجلسة التي حددتها الخبرة.
 )٤في حالة وجود اطراف ال تجيد اللغة العربية يجب أن يصحبها مترجم معتمد قانونياً
ليمثلها امام الخبرة.
نأمل الحضور في الموعد و المكان المحددين أعاله مع ضرورة توكيل رسمي للسادة /
المحامين و الوكالء عن أطراف الدعوى و في حال
عدم حضور أي طرف فإن الخبرة سوف تستمر في أداء مهامها في غيابه وفقاً للصالحياتها
المخوله لها قانونياً.
هاتفEmil:ketab.alahbabi@hotmail.com ٠٥٠٣٣٣٣٠٠٤ :

ضد المدعى عليها الرابعة :مكتب االنشاءات والتصاميم الهندسية دي اي اس

المقامة من :سعيد خميس سعيد سالم الجنيبي
بما ان هناك دعوى مقامة ضدكم بمحكمة دبي االبتدائية تحت
الدعوى رقم  ٢٠٢٢ / ٣٧٩تجاري جزئي ،وحيث انه تم ندبنا خبيرا
مصرفيا في الدعوى المذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون
االثبات لسنة ١٩٩٢م بخصوص اعمال الخبرة امام المحاكم ،ندعوكم
لحضور اجتماع الخبرة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك
يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/٠٧في تمام الساعة  ١٫٠٠ظهرا،
ويرجى منكم ارسال كافة المستندات المؤيدة والمثبتة لدفاعكم
قبل حضوركم لالجتماع.

الخبير الهندسي المنتدب  /م /كتاب سعيد األحبابي

الخبير المصرفي  /محمد سعيد الشريف
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إعالن بالنشر
الدعوى رقم ٤٦٦ :لسنة ٢٠٢٢

لدى محكمة :أبوظبي االبتدائية  -الدائرة :التجارية الجزئية السادسة
المرفوعة من :بنك أبوظبي التجاري
بوكالة :مكتب أبو بكر سالم للمحاماة
البريد اإللكترونيmio@miolawfirm.com :
ضد المدعى عليه :فضل علي محمد فاضل المرزوقي
المدعى عليه /فضل علي محمد فاضل المرزوقي مدعو للحضور
شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة المصرفية
المقرر عقده الساعة  ١٢:٠٠ظهراً يوم الخميس الموافق
 ٢٠٢٢/٠٧/٠٧وذلك عن طريق االتصال المرئي ولذلك يجب
التواصل معنا على ٠٥٦٦١٣١٦١٥ / aljabriexpert@gmail.com
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إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر
رقم الدعوى ٢٠٢٢/١٤٩ :مدني جزئي
بناء على طلب مدعي /مريم احمد يوسف الزعابي
ً
الجنسية :االمارات العربية المتحدة
إلى مدعى عليه /كاتي مانادو الباو -الجنسية :الفلبين
فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة االبتدائية شخصياً أو
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة  ٩٫٠٠من يوم الجمعة الموافق
 ٢٠٢٢/٧/١٥لإلجابة على الدعوى و تقديم ما لديك من بيانات ودفوع،
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد
فان المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا ،طالبا :يلتمس المدعي من محكمتكم
الموقرة التالي -١ :استدعاء المدعي عليه القرب محاكمة  -٢الزام المدعى
عليه بدفع مبلغ « »٥١٠٠درهم «خمسة االف ومائة درهم» لصالح
المدعية -٣ .الزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اداري سعادة متعاملين

الخبير المصرفي /عدنان محمد الجابري
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إخطار دفع بالنشر
رقم الملف ٢٠٢٢ / ٢٨ :التنفيذ المدني

بناء على طلب المحكوم له /محمد جنيد اهلل ديتا خان
الجنسية :باكستان
الى المحكوم عليه /عبدالوحيد علي دوست سوالنجي علي دوست
سوالنجي -الجنسية :باكستان
ليكن معلوما لديك بان محكمة رأس الخيمة قد اصدرت بحقك
حكما بتاريح  ٢٠٢٠/٣/٤في القضية رقم  ٢٠٢٠ / ٥٧٢٨بالزامك
بدفع مبلغ وقدره  ٦٦٠٩٫٠٠درهما شامال الرسوم والمصاريف ،وبما
ان المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم المشار
اعاله ،فانت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  ١٥يوم التالي للتبليغ
وفي حال تخلفك عن ذلك فان المحكمة ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

قسم التنفيذ

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 - AJCEXCIBOUNCE2022/ 0002019الشيكات المرتجعة
إلى المحكوم عليه :الفراد لتجارة أدوات التمديدات الكهربائية و
الصحية  -شمس الدين بادوبو محمد محمد أمو
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
سيفالين الكهرباء والميكانيكية ذ م م – في القضية المشار إليها أعاله,
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاالتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف  61624.0 :لذلك أنت مكلف
بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل [ ]15يوما
من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار .وفي حالة تخلفك(م) عن ذلك
فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م
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إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مؤسسة االمارات للخدمات البتروكيماوية
ب:
رخصةرقمCN-1018948:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة مايف جانيت ال عيدروس %49
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عون حسن العيدروس %51
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عون حسن العيدروس
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 500000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/مؤسسة االمارات للخدمات البتروكيماوية
EMIRATES PETROCHEMICAL SERVICES ESTABLISHMENT
إلى  /شركة االمارات للخدمات البتروكيماوية ذ.م.م
EMIRATES PETROCHEMICAL SERVICES COMPANY L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

إلغاء إعالن سابق

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة
رقم CN-2664454
باالسم التجاري میم كوفي شوب ،بإلغاء طلب
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا.
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االق تصادية خالل أسبوع
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه
المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المذكورة.
قطاع الشؤون التجارية  -العين
اإلمارات العربية المتحدة
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وزارة االقتصاد
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إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة توزي سود اس
بي ايه فرع دبي «الجنسية :ايطاليا» قد تقدمت بطلب
شطب قيد فرع الشركة في إمارة دبي «العنوان :جبل علي
االولى ،بوابة ابن بطوطة ،ص.ب »133209 :والمقيدة تحت
رقم « »4220في سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة 2015
في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري
رقم « »377لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات
الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج
والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ
النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد
إدارة التسجيل التجاري
ص.ب 3625 :دبي
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إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن فلوداين هولدنجز إنكوربوريشن فرع شركة أجنبية الكائنة
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة
بتسوية  /بحماية مصالحهم خالل  ١٥يوم من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
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تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه
أن إريسورس ميدل إيست (ش.م.ح) شركة منطقـة حـــرة
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة
إلى إريسورس ميدل إيست (م م ح) مؤسسـة منطقـة حـــرة
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية
 /بحماية مصالحهم خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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فقدان جواز سفر
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فقد جواز سفر باسم :هدى البرازي،
جنسيته :المملكة المتحدة ،ورقم الجواز:
 ،N004278353فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان جواز سفر
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فقدان جواز سفر

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

فقد جواز سفر باسم :عبداهلل احمد فقد جــواز سفر باسم :راحيل ريتا
عبدربه الساري ،جنسيته :اليمن ،ورقم ادينيو ،جنسيته :اثيوبيا ،ورقم الجواز:
الجواز ،08864411 :فالرجاء على من  ،EP6188044فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان جواز سفر
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فقدان جواز سفر

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
محل بنى ياس لاللمنيوم والحديد
ب:
رخصةرقمCN-1043288:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل إسم تجاري من /محل بنى ياس لاللمنيوم والحديد
BANIYAS ALUMINIUM & STEEL SHOP
إلى  /شركة بني ياس لاللمنيوم والحديد
BANIYAS ALUMINIUM AND STEEL COMPANY
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو
دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات
المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بقالة السرود
ب:
رخصةرقمCN-2939043:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة نوره حديرى سعيد
مطر البادى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سالم حديرى سعيد
مطر البادى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة المهندسون االستشاريون
«الجنسية :مصر» قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الشركة
في إمارة العين «العنوان -- :ص.ب ،،3805 :شارع خليفة،
بناية :سالم العامري -العين ،ص.ب  »3805والمقيدة تحت
رقم « »1500في سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة 2015
في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري
رقم « »377لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات
الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج
والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ
النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد
إدارة التسجيل التجاري
ص.ب 16036 :العين

إعالن
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فقد جواز سفر باسم :احتشام الحسن فقد جواز سفر باسم :جوشوا كوفي ميسو،
محمد جعفر ،جنسيته :باكستان ،ورقم جنسيته :غانا ،ورقم الجواز،G1725106 :
الجواز ،ET1174711 :فالرجاء على من فالرجاء على من يجده تسليمه ألقرب
مركز شرطة.
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

وزارة االقتصاد
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إعالن شطب قيد

تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /شركة سنوي بلدرز اس دي
ان بي اتش دي «الجنسية :ماليزيا» قد تقدمت بطلب شطب
قيد فرع الشركة في إمارة أبوظبي «العنوان :ش :حمدان،
حوض شرق  ،3قطعة رقم  ،C116عقار رقم  ،PRP550بناية
السيد علي حسن سعيد الشيخ ،ص.ب »54204 :والمقيدة
تحت رقم « »1920في سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم « »2لسنة  2015في
شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم «»377
لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع
ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ
النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد
إدارة التسجيل التجاري
ص.ب 901 :أبوظبي
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إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مصبغة صديقة
ب:
رخصةرقمCN-1043273:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /ناصر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من
وكيل خدمات إلى شريك
تعديل نسب الشركاء  /ناصر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من  %0إلى %51
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة جينان فوزان ديشموخ محمود
على قاضى %24
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /محمد معظم رئيس احمد من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء  /محمد معظم رئيس احمد من  %100إلى %25
تعديل نوع الرخصة  /من حرفية إلى تجارية
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /مصبغة صديقة
SIDDIQA LAUNDRY
إلى  /مصبغة صديقة ذ.م.م
SIDDIQA LAUNDRY L.L.C
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :الل براذرز للنقل العام (ش.ذ.م.م)
رقم الرخصة 534435 :العنوان :مكتب رقم  4401الى  4404ملك أيه
اتش كيه القابضة  -بردبي  -المركز التجاري االول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري74491 :
اسم المصفي :الجيرودي للتدقيق والمحاسبة
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/11 :تاريخ تصديق القرار2022/06/11 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل الشعالي  -ديرة  -هور العنز
الهاتف 971-4-2389721 :الفاكس971-4-2389722 :

اسم الشركة :الل براذرز للنقل العام (ش.ذ.م.م)
رقم الرخصة 534435 :العنوان :مكتب رقم  4401الى  4404ملك أيه
اتش كيه القابضة  -بردبي  -المركز التجاري االول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري74491 :
اسم المصفي :الجيرودي للتدقيق والمحاسبة
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/11 :تاريخ تصديق القرار2022/06/11 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل الشعالي  -ديرة  -هور العنز
الهاتف 971-4-2389721 :الفاكس971-4-2389722 :
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دائرة االقتصاد والسياحة

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٤٩٥٤٦

دائرة االقتصاد والسياحة

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١٤٩٥٦٠

المخطر :شركة عامر الغرير للعقارات ذ.م.م
المنذر :اكسينلينج لي -الجنسية :الصين
المخطر اليها االولى المستاجر :افراح السنين لتنظيم المعارض
المنذر اليها الثانية محرر الشيكات :صالح الدين موسى محمد موسى المنذر اليه :ويسلي بلوم -هولندي الجنسية
 سوداني الجنسيةالموضوع تنذر المنذرة المنذر اليهما وتكلفهما وتخطرهما بموجب هذا الموضوع ينذر المنذر -المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ
االنذار بضرورة سداد القيمة االيجارية المتأخرة والمستحقة مبلغ
وقدره وقدره « »٧٠٠٠درهم ،خالل مدة اقصاها  ٥ايام من
« »٧٠٠٠درهم فضال عن غرامة ارتجاع الشيك مبلغ  ١٠٠٠درهم ،وذلك
خالل  ٣٠يوما من تاريخ استالمها هذا االنذار ،واال سوف تضطر المنذرة تاريخ نشر هذا االنذار ،واال سيضطر المنذر التخاذ كافة
الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ حقها باستصدار امر اداء
ضد المنذر اليهما وفقا الحكام المادتين « »٦٢و« »٦٣من الالئحة التنظيمية االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه ورفع الدعوى
المعدلة لقانون االجراءات المدنية او باخالء المنذر اليهما االولى من
المأجور وتسليمه للمنذرة بالحالة التي تسلمته عليها مع الزام المنذر الموضوعية والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل
اليهما بالمترصد في ذمتها من القيمة االيجارية وما يستجد حتى
تاريخ او ضرر تعرض له المنذر ،مع تحميل المنذر اليه كافة
االخالء الفعلي والزام المنذر اليه بتسليم المنذرة براءة ذمة عن حساب
المياه والكهرباء وتحميل المنذر اليهما بكافة الرسوم والمصاريف مع رسوم ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
حفظ حق المنذرة بكافة انواعها.
الكاتب العدل
الكاتب العدل
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انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٤٩٦٤٩

المنذر :محمد صبحي مصطفى علي حنون -اردني الجنسية
المنذر اليها :شركة رويال ماكس للتجارة العامة ذ.م.م،
مجهول محل االقامة
ننذركم بضرورة سداد مبلغ وقدره « »٦٥٫٠٠٠درهم خمسة
وستون الف درهم واخالء العين المؤجرة وتسليمها خالية
بالحالة التي تسلمتها عليها مع اصالح ما قد يكون لحق بها
من تلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها للعين
وسداد ما يستجد من مستحقات ايجارية حتى تاريخ االخالء
التام وذلك في موعد اقصاه ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن
واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القضائية الالزمة
للمطالبة بما ذكر وبالتعويض المناسب مع تحميل المنذر
اليها برسوم ومصاريف التقاضي ومقابل اتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٤٠

اعالن بالنشر ٢٠٢٢ / ١٤٩٦٨٠

المنذر :السيد /سعيد خليل عبداهلل محمود البناي ،الجنسية :اإلمارات
العربية المتحدة ،رقم الهوية «»٧٨٤١٩٧٩٦٤٢٠٨١٨١
العنوان :االمارات العربية المتحدة ،دبي ،شارع الشيخ زايد ،مركز مزايا،
الجناح  ،Cالطابق الثاني ،مكتب ٢٠٠٥
المنذر اليه :السيد /عبدالفتاح مامو ابن عبدالحميد -الجنسية :سورية ،هوية
رقم « »٧٨٤١٩٨٥٤٩٨٣٨٥٤٢جواز سفر سوري ،رقم «»N014133263
العنوان :االمارات العربية المتحدة ،دبي ،ند الشبا  ،١الميدان ،بولو
ريزيدنس ،البناية  ،C9الشقة ١٠٩
لذلك :يتوجه المنذر بهذا االعالن الى المنذر اليه للمطالبة بـ :تسليم
السيارة  ،Sentra Nissanسنة الصنع  ،2019صناعة تايلند ،لونها ابيض،
لوحة رقم  ،L/49209جهة الترخيص دبي ،ودفع كافة المخالفات المرورية
المرتكبة من تاريخ عقد البيع واستالمك السيارة وحتى تاريخ تسليمي
السيارة المذكورة .أو سداد المبالغ المتبقية من قيمة السيارة .مع الفوائد
القانونية الناتجة عن التأخير والضرر من تاريخ المطالبة وذلك خالل خمسة
ايام من تاريخ االعالن ،مع االحتفاظ بحقه في اتخاذ كافة االجراءات
القانونية والتحفظية للمحافظة على حقوقه لدى المنذر اليه.

الكاتب العدل

المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليه :محمد علي اكبر محمد الفاز الدين -بنغالدش الجنسية ،العنوان :إمارة
الشارقة ،شارع الوحدة بناية الياسمين شقة رقم  ،٣هاتف رقم ٠٥٠٧٨٠٩٣٢٥
موضوع :المطالبة بمبلغ  ١٥٫٥٢٩درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ١٥٫٥٢٩درهم «خمسة عشرة الفا وخمسمائة وتسعة وعشرون
درهما» لصالح المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال
سنضطر اسفين التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك
المنذر التالي مواصفاتها :رقم المركبة « »٧٩٩١٢الفئة « »٣ترخيص «الشارقة»
نوعها «تويوتا كوروال» موديل « »٢٠١٥اللون «ابيض» تمهيدا لبيعها بالمزاد
العلني ،استنادا لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية .مع
حفظ كافة حقوق المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ
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اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٣٩

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ
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اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٣٧

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 718802

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ديلكو ميدل إيست كونسولتينغ م م ح (رقم السجل التجاري
 )4015522قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه
مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل
اربعة عشر « »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 745877

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة توري فنتشيورز ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4024952قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 715647

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ريجيونال بزنس دفلوبرز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )4033577قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه
مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل
اربعة عشر « »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

فقدان شهادة أسهم

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات
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فقدت السيدة /مي مبارك سعيد سهيل العامري،
شهادة أسهم صــادرة من «مصرف أبوظبي
االسالمي» عدد االسهم «  151سهم» شهادة رقم
« »10190117على من يجدها تسليمها للمصرف
المذكور ،أو االتصال على رقم «»0558144795

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747212

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة سنيرجي الن ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4029601قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم٧٢٤٢٣١ :

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن الشركة شيكرا لإلدارة ذ.م.م,
رقم السجل التجاري  RAKIA26RZ408081342ترغب بتحويل الحصص
كالتالي :
عدد الحصص اسم المتنازل له
اسم المتنازل
راك القابضة لالستثمارات ذ.م.م  -شخص واحد
سنشري لالستثمارات ذ.م.م 100

فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
خالل  14يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي :هاتف
رقم  ، +97172041111بريد الكترونيpublication@rakez.com :
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اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٣٦

المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليه :جاناباثيل سيفاسانكران كريشناداس -هندي الجنسية ،العنوان :إمارة
ابوظبي ،مدينة شخبوط فيال  ،١٥٥هاتف رقم ٠٥٢٧٦٠٨٤٥٧
موضوع :المطالبة بمبلغ  ٦٦٫٢٨٢درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ٦٦٫٢٨٢درهم «ستة وستون الفا ومائتان واثنان وثمانون درهما»
لصالح المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال سنضطر
اسفين التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك المنذر
التالي مواصفاتها :رقم المركبة « »٦٧١٥٤الفئة « »١٨ترخيص «أبوظبي» نوعها
«ميتسوبيشي اي اس اكس» موديل « »٢٠٢٠اللون «رمادي» تمهيدا لبيعها
بالمزاد العلني ،استنادا لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية.
مع حفظ كافة حقوق المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.

المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليه :حسام جودر -مغربي الجنسية ،العنوان :إمارة ابوظبي ،شارع
المصفح فيال رقم  ،١هاتف رقم ٠٥٠٣٨٦٢٤٥٤
موضوع :المطالبة بمبلغ  ٥٥٫٤٣٧درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ٥٥٫٤٣٧درهم «خمسة وخمسون الفا واربعمائة وسبعة وثالثون
درهما» لصالح المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال
سنضطر اسفين التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك
المنذر التالي مواصفاتها :رقم المركبة « »٨١٩٤٧الفئة « »١٧ترخيص «أبوظبي»
نوعها «ميتسوبيشي اي اس اكس» موديل « »٢٠١٧اللون «رمادي» تمهيدا لبيعها
بالمزاد العلني ،استنادا لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية.
مع حفظ كافة حقوق المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ

المنذر  /محمود رفعت احمد الصباغ
دولة اإلمارات العربية المتحدة

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم  MOJAU_2022_0074853إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم  MOJAU_2022_0075278إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0075208
لیكن معلوما للجمیع بأن السید /عدنان بن احمد بن على قنق -
سعودي الجنسیة یرغب في البیع والتنازل عن كامل حصته البالغة
( )%100في الرخصة (عصائر كرز الشام) رخصة رقم ()723066
وذلك الى السیدة /نتالى جان بدر  -لبنانیة الجنسیة
تم تغییر االسم التجاري من عصائر كرز الشام الى االسم التجاري
الجدید عصائر كرز الشام ذ م م شركة الشخص الواحد تم تغییر
الشكل القانوني من مؤسسة فردیة الى شركة الشخص الواحد ذ م م
و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم ()4
لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن
للعلم و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء المشار إلیه بعد
أسبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال ذلك
علیه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونیة

اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٣٨

المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليه :جيلبرت موما -كاميرون الجنسية ،العنوان :إمارة دبي ،شارع
الصفوة /فيال /شقة  ،١٥٠٥هاتف رقم ٠٥٢٧٧٩٠٧٣٦
موضوع :المطالبة بمبلغ  ٤٧٫٥٧٩درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ٤٧٫٥٧٩درهم «سبعة واربعون الف وخمسمائة وتسعة وسبعون
درهما» لصالح المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال
سنضطر اسفين التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك
المنذر التالي مواصفاتها :رقم المركبة « »٤٨٥٩١الفئة « »Mترخيص «دبي»
نوعها «تويوتا راف  »4موديل « »٢٠١٢اللون «احمر» تمهيدا لبيعها بالمزاد
العلني ،استنادا لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية .مع
حفظ كافة حقوق المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

لیكن معلومـا للجمیع بأن السـید /حسن عبـدالعزیز محمد یوسف
الحمادي إماراتي الجنسـیة یرغب في البیع والتنازل عن كامل
حصـته البالغـة ( )%100وذلك الى السـید /مختار احمـد جمال
الدین هندي الجنسیة وذلك في الرخصة المهنیة المسماة ((وادي
المجرة للخیاطة والتطریز)) تأسست بأمـارة الشارقة بموجب
المهنیة رقم ()770279
تم تغییر الشكل القانوني من مؤسسة فردیة الى مؤسسة فردیة
بوكیل خدمات
و عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم ()4
لسنة  2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضـى نشر هذا اإلعالن
للعلم و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء المشارإلیه بعد
أسبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال ذلك
إلتباع اإلجراءات القانونیة
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المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليها :امواج الخليج العمال الديكور ،العنوان :إمارة ابوظبي ،بناية روتانا
مول بالقرب من شارع الخالدية الطابق  ١٤شقة  ،١٤٠٢هاتف رقم ٠٥٠٦١٤٩٦٩٤
موضوع :المطالبة بمبلغ  ٣٥٫٨١٤درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ٣٥٫٨١٤درهم «خمسة وثالثون الفا وثمانمائة واربعة عشرة
درهما» لصالح المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال
سنضطر اسفين التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك
المنذر التالي مواصفاتها :رقم المركبة « »٤٩٢٨٢الفئة « »١٣ترخيص «أبوظبي»
نوعها «تويوتا هايلوكس» موديل « »٢٠١٨اللون «ابيض» تمهيدا لبيعها بالمزاد
العلني ،استنادا لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية .مع
حفظ كافة حقوق المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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اخطار عدلي ٢٠٢٢ / ١٠٦٤١

المنذر :محمود رفعت احمد الصباغ -مصري الجنسية بصفتي وكيال عن المحامي/
حامد جواد عطية الخزرجي بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠١٩/١/١٠٠٧٣كاتب
العدل محاكم دبي ،بصفته وكيال عن مكتب /عبدالرحمن نصيب بموجب وكالة
مصدقة رقم « »٢٠١٨/١/٦٦٩٢٢كاتب عدل محاكم دبي بصفته وكيال عن /بنك
أبوظبي التجاري بموجب وكالة مصدقة رقم « »٢٠٥٢٠٠٢٠٣٧دائرة القضاء.
المنذر اليه :جابر علي جابر شكرانه -اردني الجنسية ،العنوان :إمارة دبي،
منطقة ابو هيل شقة /فيال رقم  ،A114هاتف رقم ٠٥٠٩٣٩٦٥٣
موضوع :المطالبة بمبلغ  ٢٨٫٠١٤درهم
بموجب هذا االخطار -فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم
والبالغ قيمته  ٢٨٫٠١٤درهم «ثمانية وعشرون الفا واربعة عشرة درهما» لصالح
المنذر وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االنذار -واال سنضطر اسفين
التخاذ كافة االجراءات لبيع المركبة والمرهونة لموكلنا للبنك المنذر التالي
مواصفاتها :رقم المركبة « »٧٣٤٩٩الفئة « »Dترخيص «دبي» نوعها «تويوتا
كوروال» موديل « »٢٠١٥اللون «فضي» تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني ،استنادا
لنص المادة  ١٧٢ & ١٧٥من قانون المعامالت التجارية .مع حفظ كافة حقوق
المنذر بسائر انواعها حاال ومستقبال.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥
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ليكن معلوما للجميع بأن السيد  /راكيش شاندران باالشاندران ناير  -هندي
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغه  %50و السيد
 /فيبين كومار فيجاي كومار اشوتان بيالي فيجاياكومار – هندي الجنسية
يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته لبالغة ( )%50و ذلك للسيد /
بوبين بوناكاتيل بوس بوس بوناكاتيل شيالبين – هندي الجنسية في الرخصة
(ورشة الحجر االبيض لتصليح كهرباء السيارات) رخصة رقم ()725429
تعديالت أخرى  :تم تغير الشكل القانوني من شركة اعمال مهنية بوكيل
خدمات ليصبح شركة ذات مسؤولية محدودة شركة الشخص الواحد  ،تم
تغير االسم التجاري من (ورشة الحجر االبيض لتصليح كهرباء السيارات)
ليصبح (حجر الجزيرة للتجارة العامة ذ م م – شركة الشخص الواحد)
وعمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و انه
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا
اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 736570

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة كرون تكنولوجيكال سليوشنز ش م ح (رقم السجل التجاري
 )4019921قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة
في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر
« »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747214

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة سوفت آير ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري )RAKIA51FZ306102971
قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في
االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر
« »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 736322

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة بيريدوت تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري )4029242قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

إدارة الكاتب العدل والتصديقات

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

إعالن تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0075197
لیكن معلوماً للجمیع بأن السید  /محمد شاهد اشومانتاكاث
كادافاث  ,هندي الجنسیة  ,یرغب في التنازل او البیع عن
كامل نصیبه  %100في الرخصة التجاریة ((شاطي كلباء لتجارة
اللحوم والدواجن)) الصادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة
رقم ( )541507لصالح السید  /عارف حمزه بادینهارى كارا
 ,هندي الجنسیة  ،فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه
سوف یتم المصادقة على االجراء المشار الیه بعد اسبوعین
من تاریخ هذا االعالن فمن لدیة اي اعتراض علي ذلك
علیه مراجعه مكتب كاتب العدل المذكور باالعالن التباع
االجراءات القانونیة

الكاتب العدل

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747938

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة زد إيه سي ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4034696قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 745875

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة جهنجيري تريدينغ م م ح (رقم السجل التجاري  )4017692قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد  378٤تاريخ 2022/07/0٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747127

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة تي آي جي جروب م.م.ح (رقم السجل التجاري  )5015591قد
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في االعتراض
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر « »14يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م
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البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون عقب تمديدها ألغسطس القادم

بحــث وزيــر الخارجيــة البحرينــي الدكتــور
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــى ،مــع وزيــرة الدولة
لشــؤون آســيا والشرق األوســط في وزارة الخارجية
والتنميــة والكومنولــث بالمملكــة المتحــدة أمانــدا
ميلنــج ،التي تــزور البحرين حاليــا ،عالقات الصداقة
التاريخيــة المتميــزة بيــن البلديــن ومــا تشــهده مــن
تطور ونمو في مختلف المجاالت ،والســبل الكفيلة
لالرتقــاء بالتعــاون المشــترك بمــا يلبــي التطلعــات
المشــتركة ويعــود بالخيــر والمنفعــة علــى البلديــن
والشعبين.
وأوضحــت وكالــة أنبــاء البحريــن (بنــا) أنــه تم -
خــال اللقــاء  -بحــث تطــورات األوضــاع اإلقليميــة
والدولية والقضايا محل االهتمام المشترك ،والتأكيد
علــى أهميــة التواصــل والتشــاور تجــاه مختلــف
التحديــات ،وزيــادة التعــاون والتنســيق المشــترك
بيــن البلديــن فــي المحافــل الدوليــة ،لمــا من شــأنه
خدمــة مصالــح البلديــن.

وأعــرب الزيانــي عــن تقديــر البحريــن إلعــان
حكومــة المملكــة المتحدة عن عزمها تدشــين نظام
اعتبارا من بداية
تصريــح الســفر اإللكتروني الجديــد
ً
العــام المقبــل  ،2023والذي يشــمل اإلعفــاء الكامل
لمواطنــي البحريــن ودول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة مــن التأشــيرة ،ممــا ســوف يســهم
فــي تســهيل إجــراءات الســفر لمواطنــي البحريــن
منوها بما
ودول المجلــس إلــى المملكــة المتحــدةً ،
يشــهده التعــاون الثنائــي مــن تطــور ملمــوس فــي
مختلــف المجــاالت ،وكذلــك بالتوقيــع علــى إطــاق
مفاوضــات اتفاقيــة التجارة الحرة بيــن الجانبين مما
يعكس الرغبة لتعزيز العالقات االستراتيجية بينهما.
من جانبها ،أشــادت أماندا بما يربط بين البلدين
والشــعبين مــن عالقــات وثيقــة ومتميــزة وتعــاون
مشــترك فــي مختلــف المجــاالت ،منوهــة بالحــرص
المتبــادل علــى تنميــة وتطويــر التعــاون الثنائــي بما
يخــدم المصالح المشــتركة .وكاالت

شكري :تعليق العملية السياسية تسبب باضطرابات في ليبيا
أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري ،أن
االضطرابــات التــي حدثــت مؤخــرا فــي ليبيــا تعــد
مؤشــرا لعــدم رضــا قطاعــات عريضــة مــن الشــعب
بســبب اســتمرار األزمــة وإرجــاء العمليــة السياســية
االنتخابيــة والوصــول إلــى التوافــق المنشــود.
جــاء ذلــك ردا علــى ســؤال حــول تقييــم الوضــع
الراهــن فــي ليبيــا خــال المؤتمــر الصحفي المشــترك
الــذي عقــده شــكري ونظيــره النمســاوي ألكســندر
شــالينبرغ.
وقــال شــكري« :إننا دعمنــا منتدى الحــوار الوطني
الليبــي ومــا اتخــذه مــن قــرارات ،ولكننــا نــرى اآلن
أن هــذه القــرارات ليســت محــل تنفيــذ حيــث كان
هنــاك إطــار زمنــي محــدد كان يجــب أن تتــم مراعاته
واحترامــه قد تجاوزناه» ،مشــيرا إلــى أن «هناك قرارا
مــن مجلــس النــواب الليبــي يتعلــق بتشــكيل حكومــة
جديــدة وهــذا المجلــس هــو المنتخــب منــذ 2014
ويعبــر عــن إرداة الشــعب الليبــي ،وهذا أمــر معلق».
وأضــاف أن «هنــاك ازدواجيــة فــي إطــار األجهــزة
التنفيذية وقدراتها على االضطالع بمســؤوليتها لتوفير
احتياجــات الشــعب الليبــي والحفــاظ علــى مقــدرات

ليبيــا وســيادتها واســتقرارها».
وأوضــح شــكري أن «مصــر تبــذل جهــدا كبيــرا في
إطــار التأكيــد علــى عــدم اللجوء إلى العمل العســكري
والوصــول إلــى حــل لألزمــة الليبيــة وتعزيــز الحــوار
والعمــل علــى التوصــل إلى توافــق ليبــي  -ليبي يقود
إلى االنتخابات التشــريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدي
إلــى وجــود مجلــس نــواب يعبــر عــن إرادة الشــعب
وحكومــة ورئيــس يعبــرون عــن إرادة الشــعب الليبي
ويتخــذون قــرارات تتوافــق مع مصالح الشــعب الليبي
وعلــى ســيادة وأراضــي ليبيــا ومقدراتها».
وأشــار إلــى «الجهــود التــي بذلت في إطــار الحوار
الدســتوري الــذي انعقــد فــي القاهــرة ،وتــم اســتئنافه
فــي جنيــف واجتماعــات اللجنــة العســكرية ()٥+٥
لتثبيــت األوضــاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عســكري
آخــر والجهــد الــذي يبذل مــع كافة األطــراف الليبية».
واعــرب وزيــر الخارجيــة المصــري عــن «األمل في
الوصــول إلــى التوافــق الليبــي الليبــي» ،مضيفــا «إننــا
نــرى فيمــا حــدث مــن اضطرابــات فــي ليبيــا قــدرا
مــن عــدم االرتيــاح واســع النطــاق لــدى األشــقاء فــى
ليبيــا .».وكاالت

 3قتلى بإطالق نار في كوبنهاغن
جراء إطالق
ســقط ثالثــة قتلى وعدد مــن الجرحى ّ
نــار داخــل مركــز تجــاري فــي كوبنهاغــن وفــق مــا
ـتبها فيــه
أعلنــت الشــرطة ،مؤ ّكــدة أنّهــا أوقفــت مشـ ً
ـي يبلــغ الثانيــة والعشــرين.
هــو دنماركـ ّ
مفتشــي شــرطة
كبيــر
توماســن،
ســورين
وقــال
ّ
إن المشــتبه فيــه
كوبنهاغــن ،فــي مؤتمــر صحافــيّ ،
البالغ الثانية والعشرين الذي أو ِقف بعد إطالق النار،
ـي فقط».
معــروف من الشــرطة «لكن بشــكل هامشـ ّ
الفتا إلى
وأشــار توماســن إلى ســقوط ثالثة قتلــىً ،
وجــود كثيــر من الجرحى ،حــاالت ثالثة منهم حرجة.
والقتلــى الثالثــة هــم رجــل فــي األربعيــن مــن
حــدد أعمارهمــا.
عمــره وشــابّان لــم ُت ّ
أن دوافــع المشــتبه بــه الذي
وأشــار توماســن إلــى ّ
عامــا»
ـي يبلــغ ً 22
ُو ِصــف بأنّــه «مــن أصــل دنماركـ ّ
فرضيــة
ـتبعاد
ـ
اس
ـا
مــا زالــت مبهمــة ،لكــن «ال يمكننـ
ّ
عمــل إرهابــي» .وأضــاف أنّــه ال يوجــد مــا يشــير
فــي هــذه المرحلــة إلــى مشــاركة أشــخاص آخريــن
العمليــة.
فــي هــذه
ّ
إن هنــاك معلومــات تســري
وقــال قائــد التحقيــق ّ
العملية
أن
علــى شــبكات التواصــل االجتماعي ،حــول ّ
ّ
ـري ،أو بوافــع أخرى
قــد تكــون ُ
ارت ِكبــت بدافــع عنصـ ّ

أي شــيء
مختلفــة« ،لكــن ال يمكننــي القــول ّ
إن لدينا ّ
يدعــم ذلــك فــي هــذه المرحلة».
حقــق فــي مقاطــع
لكــن الشــرطة أ ّكــدت أنّهــا ُت ّ
ّ
فيديــو منشــورة علــى اإلنترنــت تظهــر المشــتبه بــه
يوجههــا نحــو صدغــه ،األمــر الــذي
يحمــل أســلحةّ ،
يثيــر شــكو ًكا حيــال حالتــه النفســية.
وانتشــرت قـ ّـوة كبيــرة مــن الشــرطة فــي موقــع
ـدة فــي كوبنهاغــن.
إطــاق النــار وفــي أماكــن عـ ّ
حصــل إطــاق النار نحــو الســاعة  17,30بالتوقيت
المحلّــي ( 15,30بتوقيــت غرينتــش) ،متسـ ّـب ًبا بحــال
ـزوار موجوديــن فــي
مــن الذعــر .وكان كثيــر مــن الـ ّ
ـيقية للنجــم البريطاني هاري
الموقع ،قبل حفلة موسـ ّ
ســتايلز كانــت مقـ ّـررة فــي قاعــة كبيرة مجــاورة ،غير
ـاء.
أنّهــا ألغيت مسـ ً
دنماركيــة عــن شــهود عيان
ـام
ـ
إع
ـائل
ونقلــت وسـ
ّ
إن المشــتبه فيــه حــاول اإليقــاع بضحايــاه من
قولهــم ّ
أجــل دفعهــم إلــى االقتراب ،قائــا على ســبيل المثال
إن ســاحه مزيّف.
ّ
العامة« ،كان
آر»
«دي
ـاة
ـ
لقن
ـهود
ـ
وقــال أحــد الش
ّ
لكنــه
مضطربــا نفسـ ًـيا بمــا يكفــي لمالحقــة النــاسّ ،
ً
لــم يكــن يركــض» .أ.ف.ب

الفيضانات تجبر آالف األستراليين على إخالء منازلهم

اليمن يؤكد تمسكه بالهدنة والمليشيات تواصل انتهاكاتها
عقــب وصــول الفريــق العســكري
للحكومــة اليمنيــة أمــس إلــى األردن
لمناقشــة تثبيــت قــرار وقــف إطــاق
النــار الــذي ترعــاه األمــم المتحــدة،
أكــدت حكومــة اليمن أمس اســتمرار
تمســكها بالتعاطــي اإليجابــي تجــاه
الهدنــة ،التــي أبرمــت برعايــة أممية
منــذ أبريــل الماضــي وتــم تمديدهــا
حتــى مطلــع أغســطس المقبــل.
وقــال رئيــس الفريــق العســكري
التابــع للحكومــة ،اللــواء ســمير
الصبــري ،بعــد لقاء الفريــق المختص
فــي مكتــب المبعــوث األممــي قوله،
إن «األعمــال العســكرية مــن قبــل
الحوثييــن اإلرهابيين تهــدد الهدنة»،
وفــق ما نقلتــه وكالة األنبــاء اليمنية.
كمــا قــال اللــواء ســمير الصبــري،
عمــان
فــي بيــان ،إن االجتمــاع فــي ّ
يفتــرض أن يضــع حــداً لألعمــال
العدائيــة واألعمــال العســكرية التــي
تهــدد الهدنــة مــن قبــل ميليشــيات
الحوثــي اإلرهابيــة.
كذلك أشــار إلى أن اجتماع اللجنة
العســكرية ســيناقش تثبيــت الهدنــة،
خاصة من الناحية العســكرية ،بعدما
شــهدت العديــد مــن الخروقــات مــن
قبــل ميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة،
ســواء مــن حيــث إطــاق النــار أو
المســيرات أو الصواريــخ على األحياء
والمــدن الســكنية والتحشــيد فــي
جبهــات القتــال.
بالمقابــل ،لوحت
ميليشــيا الحوثــي
اإلرهابيــة باســتئناف
المعــارك وإنهــاء
الهدنــة اإلنســانية .
يذكــر أن األمــم
المتحــدة كانــت
أعلنــت فــي أبريــل
الماضي ( )2022بدء
ســريان هدنــة إنســانية فــي جميــع
جبهــات القتــال فــي اليمــن لمــدة
شــهرين ثــم تــم تمديدهــا لشــهرين
إضافييــن ،علــى أن تســتكمل الحق ـاً
المباحثــات مــن أجــل العــودة إلــى
مســار المفاوضــات والتوصــل لحــل
ينهــي النــزاع.
وتضمنــت الهدنــة األمميــة إيقاف

آثار الفيضانات
أمرت خدمات الطوارئ األستراليّة آالف األشخاص
فــي ســيدني بإخــاء منازلهم أمــس االثنيــن بعد أن
غمرت األنهار الفائضة مساحات شاسعة من األراضي
ـد في المدينة بتشـ ّكل ســيول.
فيما تسـ ّـبب أكبر سـ ّ
وفــي اليــوم الثالــث مــن األمطــار الغزيــرة التــي
هطلــت علــى الســاحل الشــرقي ،قال رجــال اإلنقاذ
ـخصا خــال  12ســاعة،
إنّهــم أنقــذوا حوالــى  20شـ ً
حوصــروا داخــل سـ ّـيارات علــى ُطــرق
كثيــر منهــم ِ
اجتاحتهــا الفيضانــات فــي نيــو ســاوث ويلــز.
لتغيــر المناخ،
وتتأثّــر أســتراليا باألشــكال ّ
الحادة ّ
ـرض بانتظام لموجات جفاف وحرائق غابات
إذ تتعـ ّ
ـدتها
ـ
ش
تزداد
رة
متكر
ـات
ـ
فيضان
عن
ـا
ـ
فض
ـرة،
مدمـ
ّ
ّ
ّ
علــى نحــو متزايد.
وقــال آشــلي ســوليفان ،المســؤول فــي خدمــات
تلقــوا
إن نحــو  32ألــف شــخص ّ
الطــوارئ بالواليــةّ ،
أوامــر باإلخــاء أو تحذيــرات فــي نيو ســاوث ويلز.

أن الميــاه فــي بعــض المناطق قــد تتجاوز
وذكــر ّ
المســتويات التــي وصلــت إليهــا خــال كــوارث
تعرض لها الساحل الشرقي
الفيضانات المميتة التي ّ
ألســتراليا فــي العاميــن الماضييــن .ولقــي أكثــر من
ـخصا حتفهــم فــي مــارس هــذا العــام بســبب
 20شـ ً
الطرق.
فيضانــات وســيول جرفــت السـ ّـيارات فــي ُ
البني،
وحولــت مياه األنهــار الموحلة ذات اللون ّ
ّ
صبــاح أمــس االثنيــن ،مســاحة كبيــرة مــن األراضي
إلــى بحيــرة فــي ضاحيــة كامــدن ،جنــوب غربــي
تلفزيونيــة طر ًقا اختفت
ســيدني .وأظهــرت لقطات
ّ
متنقــا واحــدا علــى األقــل
تحــت المــاء ،ومنــزال ّ
مقلوبــا علــى جانبــه.
ـد
ـ
س
ـن
ـ
م
ـاه
ـ
المي
ـن
ـ
م
ـرة
ـ
كبي
ـات
كميـ
ّ
وتد ّفقــت ّ
واراغامبــا األحــد .يقــع الســد الضخم فــي الضواحي
الغربيــة لســيدني ويو ّفــر معظــم ميــاه الشــرب فــي
ّ
المدينة .أ.ف.ب

كوريا الجنوبية تسجل
 6253إصابة جديدة
بـ«كورونا»

أعلنــت كوريــا الجنوبيــة أمــس
تســجيل  6253إصابــة جديــدة
بفيــروس كورونــا و 4حــاالت وفاة
خــال  24ســاعة.
وذكــرت الوكالــة الكوريــة
لمكافحــة األمــراض والوقايــة
منهــا  -فــي بيــان أوردتــه وكالــة
«يونهــاب» لألنبــاء  -أن إجمالــي
اإلصابــات في البالد ارتفع إلى 18
مليونــا و 395ألفــا و 864والوفيات
 24ألفــا و 574حالــة .وام

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية
أمــس فتــح تحقيــق بعــد اختــراق
حســابات الجيــش البريطانــي على
موقعــي تويتــر ويوتيوب.
َ
وقالــت الــوزارة علــى تويتــر
«نحــن على ِعلم بخرق لحســابات
الجيــش علــى تويتــر ويوتيــوب
والتحقيــق جــار».
أضافــت «يأخــذ الجيــش أمــن
المعلومــات علــى محمــل الجــد
ونحــن بصــدد معالجــة المشــكلة.
حتــى يكتمــل تحقيقهــم ،ســيكون
مــن غيــر المناســب تقديــم مزيــد
مــن التعليقــات».
وظهــرت فيديوهــات حــول
العمــات المشــفرة وصــور لرجــل
األعمــال إيلــون ماســك علــى قنــاة
الجيــش علــى يوتيــوب ،بينما أعاد
الحســاب الرســمي للجيــش علــى
تويتــر تغريــد عــدد مــن الرســائل
المتصلــة بالرمــوز غيــر القابلــة
لالســتبدال «إن إف تــي» (non-
.)fungible token
واعتــذر الجيــش البريطانــي
عــن هــذا «االنقطــاع المو ّقــت»
لمنشوراته ،قائال «سنجري تحقيقا
العبــر مــن هذا
كامــا ونســتخلص َ
الحــادث» .أ.ف.ب

«إيكواس» ترفع العقوبات عن مالي وتمدد الفترة االنتقالية ببوركينا فاسو
رفــع قادة دول غرب إفريقيا ،خالل اجتماعهم
والماليــة التــي
فــي أكــرا ،العقوبــات التجاريّــة
ّ
كانــت تخنــق منــذ ينايــر دولــة مالــي الغارقــة
وأمنيــة خطــرة.
فــي أزمــة سياسـ ّـية ّ
اآلخــر الذي ُاتخذ خالل
ّ
القوي َ
وتمثــل اإلجــراء ّ
قمــة المجموعــة االقتصاديّــة لدول غــرب إفريقيا
ّ
(إيكــواس) ،فــي االتّفــاق مــع بوركينــا فاســو على
ـهرا
جــدول زمنــي للفتــرة
االنتقاليــةّ ،
ّ
مدته  24شـ ً
ـارا من األول مــن يوليو .2022
اعتبـ ً
وقــال جان-كلــود كاســي بــرو رئيــس مفوضية
القمة رفع
ـررت ّ
«إيكــواس» المنتهيــة واليته« ،قـ ّ
والماليــة» المفروضــة
كل العقوبــات االقتصاديّــة
ّ
ّ
ـارا مــن اليــوم» ،غيــر
علــى مالــي ،وذلــك «اعتبـ ً
أنّهــا أبقت علــى العقوبات الفرديّــة وعلى تعليق
مالــي مــن هيئــات «إيكــواس» ،إلــى حيــن عودة
النظام الدســتوري.

مــن جهتــه ،قــال مســؤول آخر فــي المجموعة
االقتصاديّــة لــدول غــرب إفريقيــا ،طلــب عــدم
إن «رؤســاء الدول أوضحــوا أنّه،
كشــف هويتــهّ ،
باالســتناد إلى الميثاق ،ال يمكن لعناصر المجلس
الرئاسية» في مالي.
الترشح لالنتخابات
العسكري ّ
ّ
ّ
ّأمــا فــي مــا يتعلّــق بـ»بوركينــا فاســو ،فقــال
القمة لــوكاالت أنباء عالمية
أحــد المشــاركين في ّ
ـكري مراجعة نســخته.
ـ
العس
«طلبنا من المجلس
ّ
ـهرا .اليــومّ ،يتفــق الجميع على
لقــد طلــب  36شـ ً
اعتبــارا مــن 1
شــهرا،
24
مــن
انتقاليــة
فتــرة
ً
ّ
ً
يوليو .»2022
مــن جهــة أخــرى ،قــال جان-كلود كاســي برو
انتقالية
إن زعماء دول غرب إفريقيا رفضوا فتر ًة
ّ
ّ
ـهرا اقترحها المجلس العســكري في
ّ
مدتهــا  36شـ ً
لكنهــم لــم ُيعلنــوا عــن عقوبــات جديــدة.
غينيــاّ ،
ـدا هــو الرئيــس البنينــي
عينــوا وسـ ً
ـيطا جديـ ً
وقــد ّ

مدرعات للجيش في اليمن
العمليــات العســكرية الهجوميــة بــراً
وبحــراً وجــواً داخــل اليمــن وعبــر
حــدوده ،وعقد اجتماع بين األطراف
لالتفــاق علــى فتــح الطــرق فــي تعــز
وغيرهــا مــن المحافظــات لتحســين
حريــة حركــة األفــراد داخــل اليمــن،
وتيســير دخــول  18ســفينة تحمــل
الوقود إلى مواني
الحديــدة غــرب
اليمــن خــال
شهرين ،والسماح
برحلتيــن جويتين
مــن وإلــى مطــار
صنعــاء الدولــي
أســبوعياً.
و تر فــض
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة حتــى
اآلن فتــح طــرق تعــز ورفــع حصارها
المفــروض علــى المدينــة منــذ أكثــر
من ســبع ســنوات ،وكذا دفع مرتبات
موظفــي الدولة مــن عائدات ضرائب
وجمــارك المشــتقات النفطيــة.
وفــي الســياق ،تصــدت القــوات
اليمنيــة ،لعــدة هجمــات إرهابيــة

األعمال العدائية
للحوثيين تهدد
استمرار الهدنة

الجيش البريطاني يفتح
تحقيقاً بعد اختراق
حساباته بتويتر ويوتيوب

أفب

اﻗﺘﺼﺎد

الســابق تومــاس بونــي يايي.
كان قــادة دول المجموعــة االقتصاديّــة لبلدان
خطة
غــرب إفريقيــا اجتمعوا فــي أكــرا لمراجعة ّ
تعاملهــم مــع المجالــس العســكريّة التــي وصلــت
ـوة فــي مالــي وغينيــا وبوركينا
إلــى الســلطة بالقـ ّ
فاســو واتّخــاذ قــرار بشــأن العقوبــات علــى هــذه
الدول.
قمتهم
ـي
ـ
ف
المجموعة،
دول
ـادة
ـ
ق
ـذ
ـ
خ
يت
ـم
ولـ ّ
ّ
الســابقة التــي ع ِقــدت فــي الرابــع مــن يونيــو،
أي قــرار.
ّ
وقــال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح
الجلســة بحضور قادة معظم الدول الـ 15األعضاء
فــي المجموعــة االقتصاديّــة لــدول غــرب إفريقيا
«قررنــا مراجعة هذه المســألة خالل
(إيكــواس)ّ ،
القمــة العاديّــة» للمجموعــة ،فــي غيــاب
هــذه ّ
المعنية .أ.ف.ب
الثالثة
للبلدان
ين
ـمي
ـ
رس
ممثلين
ّ
ّ
ّ

وكاالت
حوثيــة علــى مواقعهــا فــي مديريــة
حريــب جنــوب مــأرب.
وبحســب مصــادر ميدانيــة فــإن
الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية حاولت
التســلل مــن أحــد األوديــة المتعرجة
فــي سلســلة جبــال ملعــاء لاللتفــاف
علــى قــوات العمالقــة المتمركــزة
أســفل العقبــة من
االتجــاه الجنوبــي
بالتزامــن مــع
هجوم من الطريق
الواصلــة إلى مركز
المدينــة.
كمــا ذكــرت
المصــادر ســقوط
قتلــى وجرحى من
عناصر الحوثي اإلرهابي بنيران قوات
العمالقــة دون تحقيــق أي مكســب
علــى األرض.
وتشهد القرى الواقعة أسفل عقبة
ملعاء قصفاً متواص ًال تشــنة الميليشــيا
الحوثيــة اإلرهابية بشــكل عشــوائي،
يســتهدف منــازل المواطنيــن آخــره
صبــاح أمس.

هــذا ويأتــي الهجــوم الحوثــي
اإلرهابــي فــي حريــب امتــداداً
لسلسلة من الخروقات ،التي ترتكبها
الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة للهدنة
األمميــة.
يشــار إلــى أن الحكومــة اليمنيــة،
كانت طالبت األســبوع الماضي األمم
المتحــدة والمجتمع
الدولــي بإلــزام
ميليشــيا الحوثــي
اإلرهابيــة وداعميها
بتنفيــذ بنــود الهدنة
األممية السارية دون
تسويف ،أو إدانتهم
بشــكل صريــح.
كمــا اعتبــرت
الحكومــة أن رفــض الحوثييــن
اإلرهابييــن للمقتــرح األممــي بعــد
أســابيع مــن التفــاوض ،يأتــي فــي
ســياق مــا وصفتها بسياســة كســب
الوقــت ،التــي تنتهجهــا الميليشــيا
الحوثيــة اإلرهابيــة وتحشــيدها
المتواصــل للجبهــات اســتغالال
للهدنــة .وكاالت

الجيش اليمني يصد
هجوماً للمليشيات
جنوب مأرب

العاصفة بوني تتحول إلعصار فئة أولى قبالة المكسيك
أعلــن المركــز الوطنــي األمريكــي لألعاصيــر تحــول
العاصفــة المداريــة « بونــي» إلــى إعصــار مــن الفئــة
األولــى قبالــة الســاحل الجنوبــي الغربــي للمكســيك
أمــس وهــي محملة برياح تبلغ ســرعتها  130كيلومترا
فــي الســاعة وهبــات أعلــى.
ووصــل « بونــي»  ،وهــو ثالــث إعصــار في موســم
أعاصيــر شــمال شــرق المحيــط الهــادي ،إلــى اليابســة
كعاصفــة مداريــة على ســاحل البحــر الكاريبي بالقرب
مــن حــدود نيكاراجــوا وكوســتاريكا مســاء الجمعــة،
ممــا أدى إلــى هطــول أمطــار غزيــرة في جميــع أنحاء
المنطقة ،قبل العبور إلى المحيط الهادي يوم السبت.
وفــي الســلفادور ،أكــدت الســلطات وفــاة شــخص
بسبب األمطار الغزيرة .وقال رئيس السلفادور نجيب
أبــو كيلــة علــى تويتــر إنــه ســيتم تعليــق الدراســة في

جميــع أنحــاء البــاد أمــس اإلثنين.
وقــد يصــل اإلعصــار إلــى تصنيــف الفئــة الثانية مع
ريــاح تصــل ســرعتها إلــى  177كيلومترا في الســاعة ..
فــي الوقــت الــذي تتحــرك فيــه بالتــوازي مع الســاحل
قبــل أن تبتعــد عــن المكســيك يــوم األربعــاء ،وفقــا
لهيئــة األرصــاد الجويــة الوطنية المكســيكية.
وقالــت الهيئــة فــي تقريــر لهــا إن اإلعصــار بونــي
 « :مــن المرجــح أن يتســبب فــي ارتفــاع موجــات
الميــاه إلــى مســتويات تهــدد الحيــاة».
وحــذرت هيئــة األرصــاد الجويــة المكســيكية مــن
أن اإلعصــار قــد يــؤدي إلــى هطــول أمطــار غزيــرة
وانهيــارات طينيــة وفيضانــات وهبــوب ريــاح قويــة
وموجــات يصــل ارتفاعها إلى خمســة أمتــار على طول
الســاحل الجنوبــي للمحيــط الهــادي فــي البــاد .وام

مقتل  6جراء انهيار جليدي في إيطاليا
لقــي ســتة أشــخاص علــى األقــل مصرعهــم جــراء
انهيــار جليــدي وقــع أمــس عنــد جبــل مارمــوالدا وهو
أعلــى جبل ضمن سلســلة جبال دولوميت في شــمالي
إيطاليا ،وفق المســؤول اإلقليمي ماوريتســيو فوجاتي.
وأضــاف فوجاتــي أن مــا يصــل إلــى  14شــخصا
أصيبــوا أيضــا بجــروح جــراء االنهيــار الجليــدي ..فيمــا
تــم نشــر خمــس طائــرات مروحيــة والعديــد من فرق
الــكالب المدربــة للبحــث عــن المزيــد مــن األشــخاص
تحــت كتــل مــن الجليــد والثلــوج والصخــور.
ونقل شخص مصاب بجروح خطيرة بطائرة مروحية
إلــى مستشــفى فــي تريفيــزو .كمــا تم نقل  18شــخصا

كانــوا ينتظــرون إنقاذهــم بعــد أن انفصلــت الطبقــة
الجليديــة جــوا إلى الوادي بواســطة طائــرة مروحية.
ووقــع الحــادث علــى جبل مارموالتــا ،حيث انفصل
جــزء كبيــر مــن الطبقــة الجليدية وســقط فــي الوادي،
واصطــدم أيضــا بطريــق الصعــود إلــى الجبــل الــذي
يبلــغ ارتفاعــه ثالثــة آالف و 343متــرا ،حيــث كان
العديــد مــن األشــخاص يتســلقون.
وقــدم ماريــو دراجــي رئيــس الــوزراء اإليطالــي
تعازيــه للضحايــا واألقــارب ..
وأعلــن أنــه ســيتابع التطــورات مــن قبــل الدفــاع
المدنــي والسياســيين اإلقليمييــن .وام

مقتل  30جندياً نيجيرياً بكمين إرهابي

جانب من الجيش النيجيري
أكــدت ثالثــة مصــادر إن مــا ال يقــل عــن  30جنديــا
نيجيريــا قتلــوا فــي كميــن بعــد أن هاجــم مســلحون
منجمــا فــي منطقــة شــيرورو بواليــة النيجــر األســبوع
الماضــي .وكان القتلــى مــن بيــن قــوات األمــن التــي
انتشــرت للبحــث عــن عمــال المنجــم ،ومنهــم أربعــة
صينييــن قيــل إنهــم تعرضــوا للخطــف خــال الهجــوم
الــذي وقــع يوم األربعــاء .وقال إيمانويــل عمر مفوض
األمن الداخلي في شــمال غربــي النيجر في البداية إن
عــدداً غيــر معلــوم مــن األشــخاص قتلوا خــال الهجوم
علــى المنجــم الواقــع فــي قريــة أجاتــا أبوكــي .وقــال
مصــدران بالجيــش فــي شــيرورو ومينــا عاصمــة والية
النيجــر أول مــن أمــس إنه عندما خرجــت قوات األمن
فــي اســتجابة لبــاغ الهجــوم نصــب المســلحون لهــا
كمينــا وأطلقــوا النــار ،مما أســفر عن مقتــل  30جنديا
كانــوا يســتقلون ثــاث شــاحنات .وواليــة النيجــر مــن
بيــن الواليــات التــي تقــوم فيهــا العصابــات المســلحة

وكاالت
بإرهــاب الســكان وقتــل النــاس وخطفهــم للحصــول
علــى فــدى .وقــال إيمانويــل عمــر إن قــوات األمــن
اســتجابت لنــداء اســتغاثة بعدمــا اقتحــم مســلحون
موقــع تعديــن فــي قريــة أجاتــا أبوكــي فــي منطقــة
شــيرورو بواليــة النيجــر .وأضــاف عمر في بيــان «في
أعقــاب ذلــك ،اشــتبك الفريــق األمنــي مــع اإلرهابيين
ولــم يتــم بعــد تحديــد عــدد الضحايــا مــن الجانبيــن».
ومضــى قائــا «ومــع ذلــك ،وردت تقاريــر لــم يتــم
التأكــد منهــا حتــى اآلن عــن خطــف عــدد مــن العمال
فــي موقــع التعديــن ،بمــا فــي ذلــك أربعــة صينيين».
ولــم يتضــح حتــى اآلن مــن الذيــن نفــذوا الهجــوم
فــي الواليــة التــي يعــرف عنهــا أن مســحلين ينفــذون
هجمــات علــى القــرى فيهــا .وكان مســؤولون محليون
قالــوا العام الماضي إن من يشــتبه أنهم مســلحون من
حركــة «بوكــو حــرام» اإلرهابيــة أصبــح لهــم موطــئ
قدم فــي شــيرورو .وكاالت
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ما بعد الجائحة
محمد مفتي
كاتب عربي
حصــدت جائحــة كورونــا التــي
انتشــرت فــي العالــم كلــه كالنــار فــي
الهشــيم ،أرواح عشــرات بــل مئــات
اآلالف مــن المصابيــن فــي شــهورها
األولى ،وقــد تجاوزت أعداد الوفيات
فــي العالــم حتى كتابة هذه الســطور
حاجــز ســتة مالييــن نســمة ،وهــو ما
أثار الهلع بين الجميع بســبب ســرعة
انتشــارها ،وقــد كان تأثيــر الجائحــة
أشــد وطــأة خــال الشــهور األولــى
فــي ظــل غيــاب اللقاحــات المضــادة
للفايــروس ،األمــر الــذي أدى إلــى
تطبيــق غالبيــة الــدول العديــد مــن
اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة
لتقليــص أعــداد المصابيــن والتحكــم
فــي تداعيــات األزمة ،كونهــا أصبحت
أزمــة صحيــة كونيــة قــد تتســبب في
تداعيــات أخطــر إن لــم يتــم تداركهــا
بشــكل ســريع.
وقــد كانــت المملكــة العربيــة
الســعودية علــى مســتوى الحدث في
التعامــل مــع األزمــة ،حيــث ســارعت
باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي
مــن شــأنها التقليل من وقــع الكارثة،
وقامــت بفــرض حظــر التجــوال خالل
فتــرة ذروة انتشــار المــرض ،وعلّقت
العمــل بالدوائــر الحكوميــة مــع
اســتمرار منــح كافــة المزايــا الماليــة
للموظفيــن دون االنتقــاص منهــا ،كما
ســارعت بتقديــم كافــة الخدمــات
التــي يحتاجهــا المواطــن عبــر برامــج
الحكومــة اإللكترونيــة التــي تبناهــا
األميــر الشــاب ولــي العهــد األميــر
محمــد بــن ســلمان ،حرصـاً منــه على
توفيــر كافــة الخدمــات بالشــكل الذي
ييســر احتياجــات المواطــن والمقيم،
دون الحاجــة للتعامــل المباشــر الذي
قد يساهم في زيادة أعداد المصابين
علــى نحــو مضطــرد.
مــن المؤكــد أن اهتمــام أي دولــة
بتطويــر القطــاع الصحــي يعكــس
درجــة اهتمامهــا بمواطنيهــا؛ لذلــك
بــادرت حكومــة المملكــة بتوفيــر
اللقاحــات التــي طورتهــا المراكــز
الصحيــة العالميــة فــور طرحهــا فــي
األســواق ،وقــد وفــرت العديــد مــن
شــركات تطويــر اللقاحــات العالميــة
العديــد منها ،غيــر أن المملكة قامت
بدراســة أفضــل مــا تنتجــه الشــركات
مــن تلــك اللقاحــات وحرصــت علــى
توفيــره ،وال شــك أن التنافس الدولي
علــى شــراء تلــك اللقاحــات قــد أثــار
بعض الشــك في إمكانيــة توفيره لكل
مواطــن ،خاصة في ظــل تطلب ثالث
جرعــات لــكل فــرد ،غيــر أن المملكة
تمكنــت بفضــل اهلل مــن توفيــر عــدد
الجرعــات الكافيــة مــن اللقــاح وفــي
التوقيــت المالئــم تماماً ،ومن المؤكد
تماماً أن الحكمة وحسن اإلدارة التي
تمتعــت بهمــا المملكة خــال إدارتها
تلــك الجائحة أســهما كثيــراً في تقليل
عــدد اإلصابــات والوفيــات علــى نحو
ملحــوظ ،وهــو مــا اســتدعى احتفــاء
المنظمــات العالميــة بــأداء المملكــة

فجهود الدولة وحدها لن
تكفي للقضاء على تداعيات
المرض الحادة ،بل تحتاج منا
جميعاً تعاضداً وتكاتفاً قوياً
لنخرج من تلك األزمة
وحســن إدارتهــا لتلــك األزمــة.
فــي بدايــة حملــة التطعيــم تولدت
الشــكوك لــدى الكثيريــن بشــأن مدى
فاعليــة اللقاحــات ومــدى خطــورة
آثارهــا الجانبيــة ،وهــو مــا تمثــل في
ضعــف اإلقبــال على تلقــي اللقاح في
األســابيع األولى النطالق الحملة ،غير
أن االضطــراد فــي ارتفــاع اإلصابــات
وانتشــار المــرض ،إضافــة إلــى ثقــة
المواطــن فــي البيانات التــي تصدرها
الجهات المختصة في المملكة؛ ممثلة
فــي وزارة الصحــة ،ســاهم كثيــراً في
كســر حاجز الخــوف والقلق ،وهو ما
أدى إلــى زيــادة اإلقبــال علــى تلقــي
الجرعــات الضروريــة مــن اللقــاح،
كمــا أن اإلجــراءات الحاســمة التــي
تبنتهــا الدولة -كشــرط الحصول على
اللقــاح لدخــول المرافــق المختلفــة-
ســاهم فــي زيــادة اإلقبال علــى تلقي
الجرعــات الالزمة.
مــن الواضح أن مؤشــرات انخفاض
عــدد اإلصابــات بهــذا الوبــاء فــي
المملكــة ،الــذي أعقبــه إلغــاء العديد
مــن اإلجــراءات االحترازية هــو دليل
دامــغ علــى نجــاح خطــة الدولــة فــي
احتوائــه وعلــى نجاحهــا فــي إدارة
األزمــة بكفــاءة ،ولعــل مــن أصيــب
بالوباء فحســب هو من يشــعر بجهود
الدولــة فــي حمايــة مواطنيهــا ،فقبــل
شــهرين أصيــب بعــض أفــراد أســرتي
بهــذا الفايــروس ،ولقــد الحظــت أن
يتعــد تأثيــر
تأثيــر اإلصابــة بــه لــم
َّ
اإلصابــة بالبــرد (مثــل ارتفــاع بســيط
فــي درجة الحــرارة) ،ومــن فضل اهلل
أن أســرتي كانــت مــن الســباقين فــي
تلقــي اللقــاح وهــو مــا انعكــس فــي
خفــض خطــورة أعــراض هــذا المرض
القاتــل على نحو ملموس ،األمر الذي
أشــعرنا جميعـاً بأنهــا أزمــة عابــرة ال
تســتحق حتــى التفكيــر فيهــا.
فــي المقابــل يجــب التنويــه
بــأن عــدم اختفــاء مــرض كورونــا
بالكامــل -رغــم النجاحــات الباهــرة
فــي احتوائــه -يســتدعي أيضـاً بعــض
الحــذر ،وال يعنــي رفــع اإلجــراءات
االحترازيــة عــدم توخــي الحذر -على
األقــل -حتــى تختفــي هــذه األزمــة
عالميـاً ،فمــن المهــم متابعــة أحــوال
الــدول المختلفــة التــي تنتشــر فيهــا
اإلصابــة بشــكل كبيــر وعــدم الســفر
إليهــا ،فجهــود الدولــة وحدهــا لــن
تكفــي للقضــاء على تداعيــات المرض
الحــادة ،بل تحتاج منا جميعاً تعاضداً
وتكاتفـاً قويـاً لنخرج مــن تلك األزمة
التــي اجتاحــت العالــم بأكملــه آمنين
ســالمين.
عن «عكاظ السعودية»

كورونا وطفرة في المدفوعات الرقمية
ديفيد مالباس
خبير اقتصادي
يقــوم البنــك الدولــي كل ثالثــة
أعــوام ،بالتعــاون مــع مؤسســة
جالــوب ،بإعــداد قاعــدة بيانــات
المؤشــر العالمــي للشــمول المالــي
التي اســتطلعت كيف يستخدم الناس
في  123بلدا الخدمات المالية طوال
 .2021وحــول الحديــث عــن لمحات
عامــة عن المؤشــر العالمي للشــمول
المالــي .2021
ونالحــظ فــي منطقــة شــرق آســيا
والمحيــط الهــادئ ،يمثــل الشــمول
المالــي قصــة من جزأين ،مــا يحدث
فــي الصيــن مقابــل االقتصــادات
األخــرى فــي المنطقة .ففــي الصين،
يمتلــك  89فــي المائــة مــن البالغيــن
حســابا ،واســتخدمه  82فــي المائــة
مــن البالغيــن إلجــراء مدفوعــات
للتجــار الرقمييــن .وفــي بقيــة أنحــاء
المنطقــة ،يمتلــك  59فــي المائة من
البالغيــن حســابات ،و 23فــي المائــة
من البالغين قاموا بمدفوعات رقمية
للتجــار ـ  54فــي المائــة منهــم فعلوا
ذلــك ألول مــرة بعــد بدايــة جائحــة
كورونــا .وتحققــت زيــادات تزيــد
علــى  10فــي المائــة فــي ملكيــة
الحســابات فــي كمبوديــا وميانمــار
والفلبيــن وتايالند ،فــي حين ال تزال
الفجــوة بيــن الجنســين فــي جميــع
أنحــاء المنطقــة منخفضــة ،إذ تبلــغ
ثــاث نقــاط مئويــة ،لكــن الفجــوة
بيــن الفقــراء واألغنيــاء البالغين تبلغ
عشــر نقــاط مئويــة.
وفــي منطقــة أوروبــا وآســيا
الوســطى ،زادت ملكيــة الحســابات
 13نقطــة مئويــة منــذ  2017لتصــل
إلــى  78فــي المائــة مــن البالغيــن.
ويعد اســتخدام المدفوعــات الرقمية
قويــا ،حيــث اســتخدم نحــو ثالثــة
أربــاع البالغيــن حســابا إلجــراء أو
تلقــي دفعــة رقميــة .وأدت جائحــة
كورونــا إلــى زيادة اســتخدام  10في
المائــة مــن البالغيــن الذيــن دفعــوا
إلــى تاجــر رقمــي ألول مــرة أثنــاء
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وشهدت منطقة أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي زيادة
 18نقطة مئوية في ملكية
الحسابات منذ 2017
الجائحة .ويمكن للتكنولوجيا الرقمية
أن تزيــد مــن اســتخدام الحســابات
لنحــو  80مليــون بالــغ لديــه حســاب
مصرفــي ،ومــع ذلــك اســتمروا فــي
ســداد مدفوعــات التجار نقــدا فقط،
بمــا فــي ذلــك  20مليون بالــغ لديهم
حســاب مصرفــي فــي روســيا ،و19
مليــون بالــغ لديــه حســاب مصرفــي
فــي تركيــا ،أكبــر اقتصاديــن فــي
المنطقــة.
وشــهدت منطقــة أمريــكا الالتينية
والبحــر الكاريبــي زيــادة  18نقطــة
مئويــة فــي ملكيــة الحســابات منــذ
 ،2017لتكــون أكبــر منطقــة مــن
مناطــق العالــم النامــي ،مــا أدى إلى
امتــاك  73فــي المائــة مــن البالغيــن
حســابا مصرفيا .وتلعــب المدفوعات
الرقميــة دورا رئيســا ،حيــث إن 40
فــي المائــة مــن البالغيــن يدفعــون
للتاجــر رقميــا ،بمــا في ذلــك  14في
المائــة مــن البالغيــن الذيــن فعلــوا
ذلك ألول مــرة أثناء الجائحة .عالوة
علــى ذلــك ،أدت جائحــة كورونا إلى
اعتمــاد  15فــي المائــة مــن البالغين
التكنولوجيــا الرقميــة ،حيث ســددوا
أول دفعــة لفواتيــر المرافق مباشــرة
من حســابهم ألول مرة أثناء الجائحة
ـ أي أكثــر مــن ضعفي المتوســط في
الــدول الناميــة .وال تزال هناك فرص
لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية،
نظــرا إلــى أن  150مليــون بالــغ
لديــه حســاب مصرفــي ال يســددون
مدفوعــات التجــار إال نقــدا ،بمــا في
ذلــك أكثــر مــن  50مليون بالــغ لديه
حســاب مصرفــي فــي البرازيل ،و16
مليــون بالــغ لديــه حســاب مصرفــي
فــي كولومبيا.
عن «االقتصادية السعودية»

إنجاز جديد في مجال الفضاء

اتجاهات مستقبلية

مركز تريندز للبحوث واالستشارات
ال يــكاد يمــر يــوم إال وتحقــق دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحدة إنجــازاً جديداً،
ســواء فــي المجــال السياســي أو المجــال
االقتصادي أو المجال االجتماعي أو المجال
العسكري أو المجال العلمي والتكنولوجي،
وأحدث هذه اإلنجازات كان إنجازاً فضائياً
حققــه صالــح العامــري ،أول رائــد محاكاة
فضــاء إماراتــي وعربــي ،حينمــا نجــح فــي
قضــاء فتــرة مدتهــا ثمانيــة أشــهر فــي بيئة
معزولــة كليـاً عــن العالــم الخارجي بهدف
إجــراء مجموعــة مــن التجــارب العلميــة
التــي تســتهدف دراســة المشــكالت الطبية
الحيويــة والنفســية لــدى البشــر الناجمــة
عــن العزلــة فــي الفضــاء وتقييــد الحركــة،
وذلــك ضمــن المهمــة «ســيريوس  »21في
المجمــع التجريبي األرضي بمعهد األبحاث
الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية.
لقــد حظيــت هــذه المهمــة التــي بدأت
فــي  4نوفمبــر  2021وانتهــت فــي  3يوليو
 ،2022باهتمــام بالــغ مــن قبــل األوســاط
العلميــة الفضائيــة ،فطاقــم المهمــة الــذي
تكــون إلــى جانــب العامــري مــن  6رواد
أساســيين مــن وكالتــي «ناســا» األمريكيــة
و«روسكوزموس» الروسية ،عمل في جسم
محكــم اإلغــاق يحاكــي مركبــة فضائيــة،

لفهــم آثــار العزلــة فــي الجانبيــن النفســي
والفسيولوجي البشري ودعم االستعدادات
لمهــام استكشــاف الفضــاء التــي تســتغرق
فتــرات طويلة.
كمــا أن التجــارب التــي أجريــت خــال
المهمــة كانــت ضرورية جداً والزمة لنجاح
أي مــن مهمــات استكشــاف الفضــاء؛ فمــن
ٍّ
جهــة تشــكل عمليــات محــاكاة الفضــاء
سلســلة مــن االختبــارات الميدانيــة ،التــي
يتــم إجراؤها قبل إطالق البعثات الفضائية
الحقيقيــة ،بهدف محاكاة ظــروف الفضاء،
ومــن َّثــم فإنهــا تســاعد فــي الحفــاظ على
سالمة رواد الفضاء وصحتهم ،خالل رحالت
استكشــاف الفضــاء الطويلة المــدى ،وفهم
العلــوم األساســية لهــذه المهمــات .وهــي
ـد المجتمــع العلمــي
مــن جهــة أخــرى تمـ ّ
بالبيانــات الضروريــة الكفيلــة بالمســاعدة
علــى خــوض مزيــد مــن مهــام اكتشــاف

الفضــاء الطموحة.
إن هــذه التجربــة الفريــدة أكســبت
العامــري ،بالشــك ،الكثيــر مــن الخبــرات،
فبرغــم حديثــه عــن بعــض التحديــات
والصعوبــات التــي واجهتــه ،فإنــه نجح في
قضــاء فترة العــزل ،وهيثمانية أشــهر ،كما
نجــح بمعاونــة زمالئــه فــي إجــراء العديد
من التجارب التي ستزود المجتمع العلمي
بالعديــد مــن النتائــج المهمــة فــي مجــال
استكشــاف الفضــاء ،بما يدعــم جهود دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســاعية إلــى
دعــم القضايــا والتحديــات التــي تواجــه
البشرية.
إن مثــل هــذه اإلنجــازات من شــأنها أن
تدعــم المســيرة العلميــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،فضـاً عن دعم مســيرة
الدولــة نحــو اكتشــاف الفضــاء وتحقيــق
مشــروعها الطموح فيــه ،فمن ناحية كانت
نتائــج المهمة «ســيريوس  »21تصــل تباعاً
إلــى فريق علمــي مكون من أربع جامعات
إماراتيــة تســتخدمها فــي أبحاثهــا الخاصــة
بعلــوم وظائف األعضــاء والنفس واألحياء،
والســيما أن هــذه الجامعــات قدمت بعض
األبحــاث التــي تتعلــق مباشــرة بالتجــارب
التــي أجريــت خــال المهمــة .ومــن ناحية
ثانية تســاعد مثل هذه المهام في تشــكيل
كــوادر مواطنــة فــي مجــال الفضــاء وصقل

التجارب التي أجريت خالل المهمة
كانت ضرورية جداً والزمة لنجاح ٍّأي
من مهمات استكشاف الفضاء
مهارات رواد الفضاء اإلماراتيين وإكسابهم
المزيــد من الخبرات التي تؤهلهم لتحقيق
رؤية القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.
ومــن ناحيــة ثالثــة ،تســهم هــذه المهــام
فــي تعزيز برنامج «المريــخ  ،»2117الذي
تهدف دولة اإلمارات من خالله إلى إنشاء
مســتوطنة بشــرية على الكوكــب األحمر.
إن هــذا اإلنجــاز الجديــد يضــاف إلــى
إنجــازات ضخمــة ســبق أن حققتهــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحدة ،منذ أن قررت
بشكل رسمي في عام  2014دخول السباق
العالمــي الستكشــاف الفضــاء الخارجــي،
بإعــان إنشــاء وكالــة اإلمــارات للفضــاء،
فــي خطوة لتحقيق رؤية القيادة الرشــيدة
الســاعية إلــى بنــاء رأس مــال إماراتــي
بشــري ،فــي مجــال تكنولوجيــا الفضــاء،
والمســاهمة فــي زيــادة المعرفة البشــرية
فيمــا يخــص استكشــاف الفضــاء الخارجــي
واألجــرام الســماوية البعيــدة.

فوق طاقة االحتمال :كيف أصبحت أسراب األقمار الصناعية ُتم ِّثل تهديداً متزايداً لعلم الفلك
أليكساندرا ويتز
صحفية علمية
ثالث ســنوات مضت منذ إطالق شــركة
«ســبيس إكــس» -وهــي شــركة تعمل في
مجــال الفضــاء ويقــع مقرهــا فــي مدينــة
هاوثورن بوالية كاليفورنيا األمريكية -ألول
دفعـ ٍة لها من أقمــار االتصال عبر اإلنترنت
ضمن كوكبة «ستارلينك» Starlinkلألقمار
الصناعيــة ،األمر الذي أثــار حال ًة من القلق
فــي أوســاط علمــاء الفلك بشــأن الخطوط
التــي تتركهــا األقمــار الصناعيــة فــي الصور
ـا،
الفوتوغرافيــة التــي ُتلت َقــط للســماء ليـ ً
ومنــذ ذلــك الحين ،أُط ِلق العديد من أقمار
«ســتارلينك» الصناعية :أكر من  2300منها
حاليــا حــول األرض ،وتضــم قراب ـ َة
يــدور ًّ
نصــف جميــع األقمار الصناعيــة العاملة.
التكيف
أحــرز العلماء بعــض التقدم في ُّ
مــع هــذا االنقضــاض علــى الفضــاء ،فعلــى
ســبيل المثــال ،سـ ُـيطلق االتحــاد الفلكــي
موقعــا
ـام ً
الدولــي ( )IAUفــي غضــون أيـ ٍ
أدوات من شــأنها
إلكترونيــا يشــتمل علــى
ٍ
ًّ
أن تســاعد ُمشغلي التلسكوبات على التنبؤ
بمواقــع األقمــار الصناعيــة؛ حتــى يتســنى
معداتهــم وأجهزتهــم إلــى
لهــم توجيــه َّ
مواقــع أخــرى.
لكــن األدلة المتراكمة تكشــف لنا حجم
ـل بيــن «كوكبــات
مــا ســيحدث مــن تداخـ ٍ
األقمــار الصناعيــة العمالقــة» والمراصــد
الفلكيــة وغيرهــا مــن جهــات مراقبــة
الســماء األخــرى على مســتوى العالم ،ولم
حل
تتوصل شــركات األقمــار الصناعية إلى ٍّ
َّ
بعــد ،وقــد كانــت شــركة «ســبيس إكــس»
التغلــب علــى هــذه المشــكلة مــن
تحــاول ُّ
خــال وضــع مظالت حاجبة للشــمس على
كوكبــات «ســتارلينك» لألقمــار الصناعيــة
ـا،
بهــدف تعتيــم ُب ُزوغهــا فــي الســماء ليـ ً
لكــن دوريــة  Natureعلمــت أن الشــركة
توقفــت عــن فعــل ذلــك.
ـرات اآلالف
مــن المحتمل أن ُتطَلق عشـ ُ
مــن األقمــار الصناعيــة الجديــدة على مدار
الســنوات القليلة المقبلــة ،تقول ميريديث
رولــز ،اختصاصيــة علــم الفلــك بجامعــة
توجه
واشــنطن فــي مدينة ســياتل« :هــذا ٌ
ـح أن علمنــا
يصعــب التعامــل معــه ،صحيـ ٌ
علــى مــا يــرام فــي الوقــت الراهــن ،ولكن
ُتــرى فــي أي مرحلـ ٍة سـُـنحرم إحدى فرص
االكتشاف؟».

اآلثار الناجمة عن كوكبات
األقمار الصناعية العمالقة

منذ إطالق أقمار «ستارلينك» الصناعية
للمــرة األولى ،تجاوز علمــاء الفلك مرحلة
الذعــر مــن أن تتســبب األقمــار الصناعيــة
فــي إفســاد صــور عمليات الرصــد العلمي،
وأضحــوا يفكــرون فــي تنظيــم اســتجابة
عالميــة ،وعقــب سلســلة مــن ورش العمل
الدوليــة التــي ُن ِّظمــت فــي عامــي 2020
و ،2021أنشــأ االتحــاد الفلكــي الدولــي
مركــز حمايــة الســماء المظلمــة والهادئــة
تداخــل كوكبــات األقمــار الصناعيــة،
مــن ُ
ويهــدف موقعــه اإللكترونــي الــذي مــن
قريبــا إلى أن يكون بمنزلة
ُ
ـرر إطالقه ً
المقـ َّ
ـى لعلمــاء الفلك وواضعي السياســات
ملتقـ ً
ومشــغلي األقمار الصناعية والجمهور؛ من
أجــل التنســيق بشــأن الكيفيــة التــي يمكن
بهــا الحــد مــن تأثيــرات األقمــار الصناعيــة
المتوهجــة فــي الســماء.
تشــير دراسـ ٌة حديثــة إلــى أن كوكبــات
األقمــار الصناعيــة ســتصبح فــي المســتقبل
جالء خالل ليالي الصيف عند دائرتي
أكثــر ً
جنوبــا
عــرض ُت َّ
قــدران بنحــو  50درجــة ً
ـمال ،حيــث يوجــد العديــد
و 50درجــة شـ ً
من المرافــق الفلكية األوروبيــة والكندية،
وتقــول الدراســة إنــه إذا ما أطلقت شــركة
ـركات أخــرى األقمــار
«ســبيس إكــس» وشـ ٌ
المقترحة والبالغ عددها  65أل ًفا،
الصناعية ُ
فمــن المتوقع أن تتزاحم النقاط الســاطعة
فــي الســماء طــوال الليــل عنــد دائرتــي
العــرض هاتيــن فــي األوقــات القريبــة مــن
االنقــاب الصيفــي ،وفي الســاعات القريبة
مــن شــروق الشــمس وغروبهــا ،ســيكون

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

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

مرئيــا للعيــن
نجـ ٌ
ـم مــن بيــن كل ً 14
نجمــا ًّ
ا
ـر
ـ
قم
ـردة
ـ
المج
صناعيــا في حقيقــة األمر.
ًّ
ً
تقــول ســامانثا لولــر ،اختصاصيــة علــم
الفلــك بجامعــة ريجينــا فــي كنــدا ،والتــي
أشــرفت علــى هــذا الجهــد البحثــي« :ذاك
ـب للغايــة».
ـر مرعـ ٌ
أمـ ٌ
التأثير األكبــر المراصد الفلكية
ـمل
ـ
سيش
ُ
ـاحات شاســع ًة من السماء،
التي تدرس مسـ ٍ
ـب تركيزهــا على
وليســت تلــك التــي ينصـ ُّ
األجــرام الســماوية الفرديــة؛ فقــد ظهــرت
خطــوط أقمار صناعيــة في  %18من الصور
الت ِق َطت خالل الشــفق في أغســطس
التــي ُ
 2021بواســطة «مرفــق زويكــي العابــر»
ـاحات شاســعة
( ،)ZTFالــذي يمســح مسـ ٍ
ـكوب بفتحــة
مــن الســماء باســتخدام تلسـ ٍ
قطرهــا  1.2متــر على جبــل بالومار بوالية
كاليفورنيــا ،وقــد ازداد هــذا الرقــم مــع
ازديــاد أعــداد األقمــار الصناعيــة ،وفــق ما
يقــول برزيميك مروز ،الباحث الرئيس في
الدراســة واختصاصــي علــم الفلــك بجامعة
أو ًّليــا
وارســو ،وأجــرى برزيميــك تحليـ ً
ـا َّ
لبيانــات «مرفــق زويكــي العابــر» بداي ـ ًة
ليتبيــن لــه أن خطــوط
مــن أبريــل َّ ،2022
األقمــار الصناعية َّأثرت على نســب ٍة تتراوح
بيــن  %20و %25مــن صــور الشــفق.
العديد من قياســات
لم يتضرر إلى اآلن
ُ
«مرفــق زويكــي العابــر» بســبب خطــوط
جانب
األقمــار الصناعية ،ويرجــع ذلك في ٍ
منــه إلــى أن األســاليب التــي يتبعهــا فــي
معالجــة الصــور يمكنها اكتشــاف مســارات
األقمــار الصناعيــة وإخفاؤهــا ،وف ًقــا لمــا
يقولــه مــروز ،لكــن ثمــة تحديــات أكبــر
تواجههــا المراصــد األخــرى ،وباألخــص
«مرصد فيرا ســي روبين» ،وهو تلســكوب
واســع النطــاق بفتحــة قطرهــا  8.4أمتــار
مولــه الواليــات المتحــدة وال يــزال قيــد
ُت ِّ
ـرا إلــى
ـ
ونظ
ـيلي،
ـ
تش
ـة
ـ
دول
ـي
ـ
ف
ـاء
ـ
اإلنش
ً
صور الســماء المرئيــة بالكامــل
ســي ِّ
أنــه ُ
كل ثالثــة أيــام ،ثمــة احتمالي ـ ٌة كبيــرة أن
تشــتمل صوره على خطوط أقمار صناعية،
وتسعى رولز وعلماء فلك آخرون للوصول
ـرق للتخفيــف مــن حــدة األضــرار،
إلــى طـ ٍ
مثــل الخوارزميــات القــادرة على اكتشــاف
خطــوط األقمــار الصناعيــة ومحوهــا مــن
البيانــات ،لكــن إصــاح البيانــات ال يــزال
يتطلــب الكثير مــن الوقــت والجهد ،تقول
كبيرا
رولــز« :هــذا بالتأكيد ســيبتلع جـ ً
ـزءا ً
مــن مســيرتي المهنيــة».

سماء مزدحمة
ٌ

مــن جه ـ ٍة أخــرىُ ،يمثِّــل هــذا العــدد
ـدا؛
المتزايــد مــن األقمــار الصناعيــة تهديـ ً
ـلبا علــى مجــال علــم الفلك
إذ قــد يؤثــر سـ ً
الراديــوي ،كمــا أنــه قــد يزيــد مــن كميــة
فالتأثيرات
الحطام الفضائي ،وبخالف ذلك،
ُ
األوسع نطا ًقا ربما تشمل الحياة في جميع
أنحــاء العالــم؛ فوجــود األقمــار الصناعيــة
توهج الخلفية الســماوية ،وهو
ُيسـ ِـهم في ُّ
األمــر الــذي ُيم ِكــن أن ُيحـ ِدث حالـ ًة مــن
االرتبــاك لدى الحيوانــات التي تعتمد على
المالحــة الســماوية ،ويمكــن أن تتداخــل
أيضــا مــع ُن ُظم
خطــوط األقمــار الصناعيــة ً
المعرفــة البشــرية ،مثــل ُن ُظــم المعرفــة
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الفطريــة التــي تعتمــد علــى المعلومــات
المستمدة من السماوات المظلمة لتحديد
األحــداث المهمــة علــى مــدار العــام.
من جانبهاُ ،تشير كارلي نون -المرشحة
لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي علــم الفلــك
وزميلــة أبحــاث الســكان األصلييــن فــي
جامعــة أســتراليا الوطنيــة فــي كانبيــرا-
إلــى أن التهديــد المتنامــي التــي ُتمثِّلــه
كوكبــات األقمــار الصناعيــة ُيضــاف إلــى
مظاهــر التدهــور األخــرى في ســماء الليل
والتــي مــن بينها التلــوث الضوئي ،وتوضح
نــون قائلـ ًة« :تتعرض ســماؤنا فــي الوقت
الحالــي لالســتعمار بالطريقــة نفســها التــي
تعرضــت بهــا أراضينــا لــه ،واألمــر هنــا
َّ
ال يتعلــق بالســكان األصلييــن فحســب»،
ـارا
ُتبيِّــن نــون أن الشــركات أطلقــت أقمـ ً
صناعيــة دون الحاجــة إلــى التشــاور مــع
المجتمــع العلمــي.
ســعت بعــض الجهــات التــي تتولــى
تشــغيل األقمــار الصناعيــة إلــى التخفيــف
ـركات
مــن حدة المشــكلة؛ فقــد أخذت شـ ٌ
«ون
منها شــركة «ســبيس إكس» وشركة َويــب» OneWebفــي لنــدن ،و«مشــروع
كايبــر»  Kuiper Projectالــذي أطلقتــه
شــركة «أمــازون»  Amazonفــي مدينــة
ـاءات منتظم ًة
ســياتل بواشــنطن– تعقــد لقـ ٍ
مــع االتحــاد الفلكــي الدولــي والجمعيــات
الفلكيــة الوطنيــة للتباحــث بشــأن الطــرق
التــي يمكــن بواســطتها الحــد مــن التأثيــر
جربت
الناجــم عــن األقمار الصناعيــة ،كما َّ
شــركة «ســبيس إكس» طر ًقــا لتعتيم أقمار
«ســتارلينك» الصناعيــة التابعــة لهــا ،مــن
بينهــا تركيــب المظــات الشمســية التــي
تحــد بالفعل من ســطوع األقمار الصناعية،
تقرر التخلــي عن تلك
ولكــن يبــدو أنــه قد َّ
الطريقــة فــي الجيــل األحــدث مــن أقمــار
«ســتارلينك» الصناعية؛ فاألقمار الصناعية،
التي أُط ِل َقت منذ ســبتمبر ،تســتخدم أشعة
ـدل مــن الراديــو للتواصــل فيمــا
الليــزر بـ ً
بينهــا ،والمظــات الشمســية تتداخــل مــع
تلــك االتصاالت.
وقــال ديفيــد جولدشــتاين ،الــذي يعمل
مهندســا لدى شركة «سبيس إكس» ،خالل
ً
ـدت عبــر اإلنترنــت واســتضافها
نــدوة ُع ِقـ َ
اتحــاد الجمعيــات الفلكيــة ( )FASبمقــره
ـابق
فــي المملكــة المتحــدة فــي وقـ ٍ
ـت سـ ٍ
من هذا الشــهر :إن شــركة «سبيس إكس»
عوضا عن ذلك على تنفيذ إجراءات
تعمــل ً
تخفيفيــة أخــرى ،مثــل إضافــة ملصقات أو
مــواد أخــرى إلــى مرايــا األقمــار الصناعيــة
بعيدا عــن األرض.
كــي تعكــس الضــوء ً
جاريــا لمعرفــة مــدى
وال يــزال البحــث ً
تحليل غير
جــدوى تلــك اإلجراءات ،يشــير
ٌ
منشــور أُجــري علــى  102عمليــة رصــد
لســطوع أقمــار «ســتارلينك» الصناعيــة
بمــرور الوقــت إلــى أن الجيــل الجديــد
ـطوعا
مــن األقمــار الصناعيــة يبــدو أكثر سـ ً
مقارن ـ ًة بتلــك المعروفــة باحتوائهــا علــى
ـات شمســية ،إال أنهــا ليســت بدرجــة
مظـ ٍ
سطوع أقمار «ستارلينك» الصناعية األصلية
غيــر المزودة بمظالت شمســية ،وفق قول
أنثونــي ماالمــا ،عالِــم الفلــك المتقاعــد في
ـووي بواليــة ماريالنــد األمريكية،
مدينــة ُبـ ِ

والــذي أجــرى التحليــل المذكــور.
ومــن جهــ ٍة أخــرى ،أطلقــت شــركة
ـرا
صناعيــا مــن أصــل
َ
ًّ
«ون ويــب»  428قمـ ً
مجموعــة أولية ُم َقــرر إطالقها يبلغ عددها
قمــرا
صناعيــا ،وتــدور
اإلجمالــي 648
ًّ
ً
ـات
هــذه األقمــار الصناعيــة علــى ارتفاعـ ٍ
أعلــى بكثيــر مقارنـ ًة بأقمــار «ســتارلينك»
الصناعيــة؛ فاألولــى تــدور علــى ارتفــاع
 1200كيلومتــر ،أمــا األخيــرة فتــدور علــى
ـرا ،وعــاد ًة مــا تكــون
ارتفــاع  550كيلومتـ ً
خفوتــا مــن
ـر
ـ
أكث
ـة
ـ
الصناعي
هــذه األقمــار
ً
أقمار «ســتارلينك» الصناعية ،وســبب ذلك
بدهــي وهــو أنهــا أبعــد ،غيــر أنهــا يمكــن
ـاء علــى
أن تتبايــن قليـ ً
ـا فــي ســطوعها بنـ ً
الكيفيــة التــي تلتقــط بهــا أشــعة الشــمس
وتعكســها.
ُيشــار إلــى أن إحــدى الدراســات األولية
ـرا
صناعيــا مــن
ًّ
التــي أُجريــت علــى  50قمـ ً
«ون ويــب» خالل عام 2021
أقمار شــركة َ
توصلــت إلــى أن مــا يقــرب مــن نصــف
َّ
ـل من
ـطوعا بقليـ ٍ
تلــك األقمــار كان أكثــر سـ ً
الحــد «اآلمــن» الذي وضعــه علماء الفلك،
علــى حــد قــول جيرمــي تريجلون-ريــد،
اختصاصــي علــم الفلــك بجامعــة أتاكامــا
فــي بلــدة كوبيابــو التشــيلية ،وتقــول
«ون ويــب» إنهــا ملتزمــة بالحــد
شــركة َ
مــن ظهور أقمارهــا الصناعية؛ فخالل ندوة
اتحــاد الجمعيــات الفلكيــة عبــر اإلنترنت،
أوضــح ماوريتســيو فانوتــي -نائــب رئيــس
«ون ويــب» لتطوير البنيــة التحتية
شــركة َ
الفضائية والشراكات -أن الشركة تستخدم
ـكوبا فــي صقلية لقياس درجة ســطوع
تلسـ ً
أقمارهــا الصناعيــة ،وأنهــا تســتند إلى تلك
المعلومــات فــي تصميــم أقمــار صناعيــة
خفوتــا.
مســتقبلية أكثــر ً
يخطــط «مشــروع كايبر» التابع لشــركة
«أمــازون» ،والــذي ُيتو َقــع أن ُيضيــف مــا
يزيــد علــى  3200قمــر صناعــي ،إلطــاق
أول نموذجين أوليين له لقمرين صناعيين
بحلــول نهايــة العــام الجــاري ،وسيشــتمل
تتمكن
أحدهما على مظلة شمســية بحيث َّ
الشــركة مــن مقارنــة قدرتهــا علــى تعتيــم
ســطوع األقمــار الصناعية.
تجــدر اإلشــارة إلى أنــه ال توجد قوانين
تنظم درجة الســطوع التي يجب أن تظهر
ـا،
بهــا األقمــار الصناعيــة فــي الســماء ليـ ً
رغــم أن االتحــاد الفلكي الدولــي والهيئات
الفلكية األخرى كانت تدفع األمم المتحدة
إلى االعتراف بوجود المشكلة ،وسيتباحث
مندوبــون مــن العديــد مــن الــدول حــول
قضيــة حمايــة الســماء فــي اجتمــاع لجنــة
األمم المتحدة الســتخدام الفضاء الخارجي
المقرر
فــي األغراض الســلمية ،والــذي من َّ
أن يبــدأ فــي فيينــا فــي األول مــن يونيو.
عن «ساينتافيك أميريكان»

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

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

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

تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد
قوانين تنظم درجة السطوع التي
يجب أن تظهر بها األقمار الصناعية
في السماء ليالً

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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اﻗﺘﺼﺎد
ثاني الزيودي :اتفاقيات الهند وإسرائيل وإندونيسيا
تحقق نمو االقتصاد الوطني  % 2.6بحلول 2030
أكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة
أن اتفاقيــات الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة
التــي وقعتهــا اإلمــارات مــع الهنــد وإســرائيل
وإندونيســيا خــال النصــف األول مــن العــام
الجــاري ،تحقــق نمــواً فــي االقتصــاد الوطني
بنســبة تقدر بنحو  % 2.6بحلول عام . 2030
وقــال معاليــه  :إن شــهر يوليــو الجــاري
سيشــهد اإلعــان عــن توقيــع اتفاقيــة شــراكة
اقتصاديــة شــاملة مــع كولومبيــا.
وأوضــح الزيــودي  « :بعــد التوقيــع علــى
اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية مع جمهورية
إندونيســيا ،وصلنــا لســوق ضخــم يصــل لمــا
يقــارب مــن  1.7مليــار نســمة منهــا قرابــة
 1.4مليــار نســمة للســوق الهنــدي و280
مليــون نســمة حجــم ســوق إندونيســيا ،وما
يقــرب مــن  10ماليين نســمة حجم الســوق
اإلســرائيلي ،إضافــة إلــى أســواقنا التقليديــة
فــي الوطــن العربــي والتــي تقدر بنحــو 350
مليون نســمة ،ليصــل إجمالي األســواق التي
تدخلهــا منتجــات اإلمارات ألكثــر من ملياري
نسمة «.
وأضــاف « :تحدثنــا قبل ســنة حول نطاق
التغطية لألسواق وهو  4مليارات نسمة ويقع
مــن أقصــى الشــرق إلى غــرب أفريقيــا وهي
األســواق التــي تصــل إليهــا رحــات اإلمارات
الجوية خالل  8ساعات ،موضحاً أن االتفاقيات
الثــاث أوجــدت ســوقاً ضخمـاً يحقــق نمــواً
فــي االقتصاد الوطني ،حيث تشــير التوقعات
إلــى أن االتفاقيــة األولــى مــع الهنــد تحقــق
نســبة نمــو في االقتصــاد الوطني بنســبة 1.7
 %بحلــول  ،2030واتفاقية إندونيســيا بنســبة
 ،% 0.87ومــن المتوقــع أن تحقق االتفاقيات
الثــاث نمــواً فــي االقتصــاد الوطنــي يصــل

إلــى  %2.6بحلــول عــام  ،2030وهــي نســبة
ممتــازة تكمــل كل الجهــود المختلفــة التــي
تقــوم بهــا دولــة اإلمــارات لضمــان مضاعفــة
اقتصادنــا الوطنــي من  430مليــار دوالر حالياً
إلــى  860مليــار دوالر بحلول عــام .»2030
وقــال الزيــودي « :نحــن منفتحيــن مــع
دول العالــم فــي توقيــع االتفاقيــات ،وطبعـاً
كل األولويــات تعتمــد على االســتجابة ورغبة
الدول األخرى في المضي بســرعة في العمل
علــى االتفاقيات ،ومن المعروف أن اتفاقيات
الشراكة االقتصادية الشاملة تستغرق سنوات
وعلــى األقــل ســنة وبعضهــم يســتغرق مــن
 10إلــى  15ســنة «.
وأفاد بأن الشــهر الجاري سيشــهد التوقيع
علــى االتفاقيــة الرابعــة مــع كولومبيــا حيــث

يجــري حاليـاً وضــع اللمســات النهائيــة علــى
االتفاقيــة الرابعــة مــن اتفاقيــات الشــراكة
االقتصاديــة الشــاملة والتــي ســتكون مــع
كولومبيــا ،واصفـاً تطــور المفاوضــات بشــأن
التوقيــع علــى اتفاقيــة الشــراكة االقتصاديــة
الشــاملة مع تركيا بالممتازة ومتوقعاً االنتهاء
منهــا قبــل نهايــة العــام الجــاري.
واختتم الزيودي بالقول  « :بدأنا مفاوضات
مــع بعض الدول األفريقيــة وبعض الدول في
شــرق آســيا ،وكذلــك مــع جورجيــا والتي تم
اإلعالن عنها خالل فعاليات إكسبو  2020دبي،
كمــا تم توقيع اإلعالن مع تشــيلي والتنســيق
مــازال قائمـاً ،كما يجــري التواصــل مع بعض
الــدول المهتمــة ومنها المكســيك التي أبدت
رغبتها ،وبعض الدول األخرى «.وام

 2.8مليون مسافر متوقع عبر مطار أبوظبي خالل يوليو وأغسطس

توقعــت مطــارات أبوظبــي مــرور 2.8
مليــون مســافر عبــر مطار أبوظبــي الدولي
خــال شــهري يوليو وأغســطس منهم 414
ألفــا خــال فتــرة عيــد األضحــى المبارك.
وقــال فرانســوا بورييــن ،الرئيــس
التنفيــذي للشــؤون التجاريــة فــي مطارات
أبوظبــي إن حركــة الســفر تشــهد تزايــدا

مــع اســتمرار القطاع فــي التعافــي وعودة
ثقة المســتهلكين ،وســيكون لحركة السفر
خــال موســم الــذروة القادم تأثيــر إيجابي
علــى تقديراتنــا لحركة الســفر لعــام 2022
والتــي نتوقــع أن تزيــد علــى  13مليــون
مســافر عبر مطــار أبوظبــي الدولي بحلول
نهايــة هــذا العــام».

«األعلى للطاقة» في دبي يناقش اجراءات مراقبة
تداول وبيع المواد البترولية في اإلمارة

يذكــر أنه علــى الركاب المســافرين من
مطار أبوظبي الدولي االســتفادة من نقاط
تســجيل الوصــول عبــر اإلنترنت/عــن ُبعد،
ونقاط تســليم األمتعــة والخدمات األخرى
التــي تقدمهــا شــركات الطيــران لضمــان
تجربــة مطــار سلســة وتجنــب التأخيــرات
المحتملة.وام

تــرأس ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل
مكتــوم ،رئيس المجلــس األعلى للطاقة في
دبي ،االجتماع الواحد والســبعين للمجلس
والــذي عقــد عــن بعــد ،بحضــور معالــي
ســعيد محمد الطاير ،نائب رئيس المجلس.
حضــر االجتمــاع ســعادة أحمــد بطــي
المحيربــي ،األمين العام للمجلس ،وأعضاء
كل مــن ســعادة داوود الهاجري،
المجلــس ٌ
مديــر عام بلدية دبي ،وســعادة عبداهلل بن
كلبــان ،العضــو المنتــدب لشــركة اإلمارات
العالميــة لأللمنيوم ،وســعادة ســيف حميد
الفالســي ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة
إينــوك ،وخــوان فرييــل ،المديــر العــام
لمؤسســة دبي للبتــرول ،وناصر بوشــهاب،
المديــر التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية
والحوكمــة المؤسســية فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات.
ناقش االجتمــاع عدة موضوعات أبرزها
اســتعراض تشــكيل لجنــة دائمــة لمراقبــة
تــداول وبيــع المــواد البتروليــة فــي إمــارة
دبــي ،والوفورات التي حققتها اســتراتيجية
إدارة الطلــب علــى الطاقــة والميــاه.
وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر:
«انســجاماً مــع رؤيــة وتوجيهــات صاحــب

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء
حاكــم دبي «رعــاه اهلل»  ،في حماية البيئة
والمجتمــع وضمــان تطبيــق أعلــى معاييــر
األمن والسالمة ،استعرض المجلس تشكيل
لجنــة دائمــة لمراقبــة تــداول وبيــع المواد
البترولية في إمارة دبي ،حيث أصدر سمو
رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي
القــرار رقــم  3لســنة  2021لوضــع اإلطــار
التنظيمــي واالســتراتيجيات والتشــريعات
لتوزيــع غــاز البتــرول المســال ومشــتقاته
فــي إمــارة دبــي ليكــون متوافقـاً مــع أعلى
المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال ،كمــا
نهــدف إلــى تنظيــم ممارســات األعمــال
وتطبيــق أعلى المعاييــر العالمية في األمن
والســامة ،وضمــان تــداول غــاز البتــرول
المســال مــن نقــل وتخزيــن وتوزيــع فــي
اإلمــارة طبقـاً للمواصفــات المعتمــدة فــي
الدولة».
و أضــاف معاليــه« :اشــترط المجلــس
األعلــى للطاقــة في قــراره وجوب الحصول
علــى موافقـــة منــه إلصــدار التصريح كإذن
الســتكمال كافــة الموافقــات واالشــتراطات
مــن الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة كل

حســب اختصاصــه واشــتراطاته .وســيقوم
المجلــس األعلــى للطاقــة بالتنســيق مــع
الجهــات الحكوميــة ذات االختصاص للقيام
بحمــات تفتيشــية مشــتركة للتأكــد مــن
التــزام العامليــن فــي هــذا القطــاع بالقــرار
وتطبيــق أعلــى معاييــر األمــن والســامة».
مــن جهتــه قــال ســعادة أحمــد بطــي
المحيربــي « :اطلعنــا خــال االجتماع على
الوفــورات التــي حققتهــا اســتراتيجية دبــي
إلدارةالطلــب علــى الطاقة والميــاه ،2030
حيــث تــم خــال عــام  2021توفيــر مــا
يعــادل  6.4تيــراوات مــن الكهربــاء بمــا
يقــارب  %12.5مقارنــة بالوضــع المعتــاد،
وحوالــي  12.2مليــار غالــون مــن الميــاه،
بمــا يعــادل  %9.4مقارنة بالوضع المعتاد».
وأضــاف ســعادة األميــن العــام «منــذ
العام  ،2011ســاهمت برامج إدارة الطلب
علــى الطاقــة والميــاه فــي تفــادي 14.1
مليــون طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربون وتوفير مايقارب  9مليارات درهم.
ونــود أن نشــكر جميــع الجهــات المعنيــة
وأصحــاب البرامــج الذيــن كان لهــم الــدور
الفعــال فــي تحقيــق هــذه االنجــازات فــي
إمــارة دبــي».وام

لتعزيز قطاع العقارات في الدولة

تعاون استراتيجي بين دائرة األراضي واألمالك في دبي
وبنك اإلمارات دبي الوطني

 11ميزة تنافسية توفرها عضوية مجلس سيدات أعمال دبي لرائدات األعمال
دبي  -الوطن
كشــف مجلــس ســيدات أعمــال دبــي عن
أكثر من  11ميزة تنافسية لعضوية المجلس،
تتنــوع بيــن الفعاليات التدريبيــة والتوجيهية
إلــى الترويــج المباشــر لألعمــال وغــرس
المهــارات ،داعياً ســيدات ورائــدات األعمال
اإلماراتيــات والمقيمــات إلــى االســتفادة من
الخبــرات والمعارف المكتســبة مــن عضوية
المجلس.
ويوفــر المجلــس العديــد مــن الفعاليــات
والنــدوات والورش التدريبيــة حول مواضيع
األعمــال المســتجدة ،تتــواءم مــع متطلبــات
رائــدات األعمــال واحتياجاتهــن ،وتحقــق
أهــداف ســيدات ورائــدات األعمــال ،وتعزز
من أعمالهن ومهاراتهن القيادية والشخصية.
إضافة إلى المرونة العقلية وتمحور العمالء،
وغيرهــا مــن المواضيــع العصريــة التي توفر
حلــوالً متنوعــة لألعمــال وتتماشــى مــع
متطلبــات بيئــة العمل المحليــة والمعاصرة.
وتشــمل المزايا التنافسية المتاحة ألعضاء
المجلــس ،فعاليــات دوريــة لتبــادل الخبرات
والمعــارف مــع أصحــاب الخبــرة وأعضــاء
المجلــس ،وورش تدريبيــة لبنــاء المهــارات
وصقلهــا ،ولقــاءات أعمــال ثنائيــة ،فضالً عن
مكتبــة رقميــة متطــورة للتدريــب والتطوير
والتعليــم تضــم أكثر من  100مــادة تعليمية
مجانيــة ومقــاالت وعــروض وفيديوهــات
تثقيفيــة خاصــة لألعضــاء ،باإلضافــة إلــى
مشــاركة قصــص نجــاح أعضــاء المجلــس
لبــث اإللهــام وتحفيز األعضاء داخل الشــبكة
وخارجها.
ويوفر المجلس ألعضائه نصائح وإرشادات
وتوصيــات قانونيــة متخصصــة عبــر موقــع
مصغــر ضمــن الموقــع اإللكتروني الرســمي
حــول مختلف المواضيع القانونية ،وســهولة
الوصــول والتســجيل والمشــاركة فــي جميع
مبــادرات المجلــس علــى مــدار العــام ومنها
البرنامــج التدريبــي اإلرشــادي الــذي اختتــم
دورتــه الرابعــة مؤخــراً فــي مايــو.2022
ويســتعد البرنامــج التدريبــي الــذي يتــم
تنظيمــه علــى مــدار ســتة أشــهر إلطــاق
دورة خامســة خالل األشهر القليلة القادمة،
والــذي يعــد نقلــة نوعيــة لصقــل مهــارات
وتطويــر خبــرات األعضــاء ،علــى يــد خبــراء
ومتخصصين من الشــركات العالمية العاملة
فــي دبــي.
ويمكــن لألعضــاء التمتع بخدمــة الترويج
ألعمالهــن وشــركاتهن عبــر توفيــر عــروض
خاصــة بأســعار تفضيلية لألعضــاء وذلك عبر
مبــادرة المجلــس «أعمالــك تهمنا».

دبي  -الوطن

وأكــدت ســعادة الدكتــورة رجــاء عيســى
صالــح القــرق ،رئيس مجلس ســيدات أعمال
دبــي ،أن المجلــس يعتبــر بوابــة اســتثنائية
لعالــم جديــد من فــرص األعمــال والتطوير،
مؤكــد ًة أن الهــدف الرئيــس مــن عضويــة
المجلــس هــو تمكيــن المــرأة فــي مجتمــع
األعمــال ،ومســاعدتها علــى النجــاح والتميز
مــن خالل اكتســاب خبــرات ومعــارف تعزز
دورها ،وترســخ مكانتها كشــريك استراتيجي
فاعل.
ولفتــت ســعادتها إلــى التــزام المجلــس
بتطبيــق اســتراتيجية متكاملــة قائمــة علــى
رؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي دبــي بصناعــة
المســتقبل مــن خــال دعــم المرأة فــي بيئة
األعمــال علــى اختــاف ثقافاتهــا وخبراتهــا،
مؤكــد ًة أن المزايــا التنافســية التــي يوفرهــا
المجلــس تتناغــم مع خطط النمــو في دبي،
وتتسق مع االحتياجات الناشئة الحديثة لبيئة
األعمــال العالميــة .الفتـ ًة إلــى أن ســيدات
األعمــال الرائدات حققن شــراكات اقتصادية
بفضــل التدريــب المــدروس والمتخصــص،
وتبــادل الخبــرات الفعال.
ودعــت رئيــس مجلــس ســيدات أعمــال
دبي ،رائدات األعمال اإلماراتيات والمقيمات
إلى االنضمام لعضوية المجلس مما يمنحهم

ســهولة الوصــول الى بيئــة األعمــال المحلية
التــي مــن شــأنها أن تحفــز وتعــزز تطــور
مجتمــع ســيدات األعمال .مؤكــد ًة أن المرأة
اإلماراتيــة العاملــة جــزء مهــم ورئيــس مــن
منظومــة األعمــال فــي اإلمــارة ،ويمكنها أن
تحقــق أهدافهــا وطموحاتهــا المهنيــة مــن
خــال الحصــول علــى التوجيــه والتدريــب
والخبــرات المالئمة.
يشــار إلــى أن بــاب االنضمــام لعضويــة
المجلس مفتوح أمام جميع سيدات ورائدات
األعمــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
بغــض النظــر عــن مجــال عملهــن .حيــث
يرحب المجلس بأصحاب الشركات ورائدات
األعمــال والقيــادات التنفيذيــة فــي الجهــات
الحكومية والخاصــة ،وذوات االختصاص في
جميــع المجــاالت والقطاعــات لالنضمام الى
عضويته.
كمــا يلعــب المجلــس دوراً هامـاً بتوفيره
منصــة لعضواتــه لتأســيس شــراكات مهنيــة
ضمــن شــبكة عالقاتــه المحليــة والعالميــة.
ويمكــن االنضمــام لعضويــة مجلس ســيدات
أعمــال دبــي مــن خــال زيــارة الموقــع
اإللكترونــي للمجلــس http://www.dbwc.
 aeأو مــن خالل https://www.dbwc.ae/
membership-application

أبرمت دائرة األراضي واألمالك في دبي
شــراكة مــع بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي،
المجموعــة المصرفيــة الرائدة فــي منطقة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا،
للتعــاون حول عدد من المبــادرات البارزة
التــي تهــدف إلــى تعزيــز قطــاع العقــارات
وتســهيل وتبســيط عملياتــه وإجراءاته في
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
ولدعــم ســوق اإليجــار ،ســيتم قريبــاً
أتمتــة ســداد شــيكات اإليجــار ورقمنتهــا
مــن خــال تمكيــن تحصيــل اإليجــارات
باســتخدام نظام اإلمارات للخصم المباشــر
التابــع لمصرف اإلمــارات العربية المتحدة
المركزي .وتماشــياً مع رؤيــة حكومة دبي
لمنظومــات الدفــع أو الســداد الالورقيــة،
وكذلــك مبادرة «دبي  ،»X10ســيتيح هذا
التعاون لمالكي العقارات وشــركات إدارة
العقــارات االســتفادة مــن إلغــاء األنشــطة
اإلدارية المطلوبة إلدارة الشــيكات اآلجلة
يدويـاً .وســتوفر أيضـاً بديـاً رقميـاً سلسـاً
للمســتأجرين لســداد اإليجــار باســتخدام
حســابهم المصرفــي ،بــدالً مــن إصــدار

الشــيكات وفقــاً للممارســات الحاليــة.
وســيتيح لهــم ذلــك أيض ـاً االســتفادة مــن
خطط الســداد المرنة من مالكي العقارات
أو شــركات إدارة العقــارات.
ويمكــن أيضــاً للمســتثمرين األفــراد
مــن خــارج الدولــة الذيــن يتطلعــون إلــى
شــراء العقــارات فــي دبــي فتــح حســابات
توفيــر لغيــر المقيميــن بــكل ســهولة مــع
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ،مما يســاعد
فــي تســهيل عملية شــراء وإدارة عقاراتهم
وتحصيــل اإليجــارات بســهولة .وســيحظى
المستثمرون األجانب بدعم فريق متخصص
إلدارة العالقــات لتســهيل عمليــة إتمــام
إجــراءات فتــح الحســاب.
وبهــذه المناســبة ،قــال ســعادة ســلطان
بطــي بن مجــرن مدير عام دائــرة األراضي
واألمــاك بدبــي« :يعــد قطــاع العقــارات
فــي الدولــة واحــداً مــن أفضــل القطاعــات
وأكثرهــا تنافســية فــي العالــم .وفــي إطار
رسالتنا الرامية لتوفير بيئة تنظيمية لخدمة
المســتأجرين ومالكــي العقــارات ،يأتــي
إبرامنــا لهــذه الشــراكة مــع بنــك اإلمارات
دبــي الوطنــي بمــا يتماشــى مــع جهودنــا
لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً الســتراتيجية

دبــي الالورقيــة .وال شــك أن هــذا التعاون
سيســاهم فــي تســهيل وتبســيط العمليات
فــي ســوق العقــارات مــن خالل اســتخدام
وســائل متطــورة فيمــا نمضــي قدمـاً نحــو
اســتبدال األنظمة القديمــة المعمول بها».
من جانبه ،قال هشــام عبداهلل القاسم،
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو
المنتــدب لمجموعــة بنــك اإلمــارات دبي
الوطنــي« :يســر بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي أن يتعــاون مــع دائــرة األراضــي
واألمــاك فــي دبــي في هــذه المبــادرات
االســتراتيجية التي من شــأنها المســاهمة
فــي تزويــد المــاك والمســتأجرين بنظام
آلــي لتحصيل وإدارة اإليجارات ،باإلضافة
إلــى تســهيل عمليــة شــراء العقــارات
للمســتثمرين الجــدد غيــر المقيميــن فــي
الدولــة .وباعتبــاره أحــد البنــوك الرائــدة
فــي الدولــة ،ســيظل بنــك اإلمــارات دبي
الوطنــي ملتزمـاً بدعــم المبــادرات التــي
مــن شــأنها دعــم وتمكيــن األهــداف
االســتراتيجية لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى المــدى الطويــل ،وتعزيــز
مكانــة دبــي كوجهــة اســتثمارية مفضلــة
للمســتثمرين العقارييــن الدولييــن».

 3.9مـليـار درهم تصـرفـات العـقـارات في دبـي
دبي  -الوطن
بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة
االراضــي واالمــاك فــي دبــي أكثــر مــن 3.9
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس
تســجيل  563مبايعــة بقيمــة  3.46مليــار
درهــم ،منهــا  75مبايعــة لألراضــي بقيمــة
 2.46مليــار درهــم و 488مبايعــة للشــقق
والفلــل بقيمــة  991.07مليــون درهــم.
وقــد جاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة
 2مليــار درهــم فــي منطقــة معيصــم الثانية
تليهــا مبايعــة بقيمــة  424مليــون درهــم
فــي منطقــة معيصــم الثانيــة تليهــا مبايعــة
بقيمــة  346مليــون درهــم فــي منطقــة
معيصــم الثانيــة.
وقــد تصــدرت منطقــة الحبيــه الخامســة

المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ
ســجلت  49مبايعــة بقيمــة  101مليــون
درهــم وتلتهــا منطقــة اليفــره  2بتســجيلها
 4مبايعــة بقيمــة  5مليــون درهــم وثالثــة
فــي جبــل علــي األولــى بتســجيلها  3مبايعــة
بقيمــة  9مليــون درهــم.
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعات الشــقق
والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة بقيمــة 33
مليــون درهــم بمنطقة جميــرا االولى كأهم
المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة  26مليــون
درهــم فــي منطقة المركاض وأخيــرا مبايعة
بقيمــة  24مليــون درهــم فــي منطقــة جبــل
علــي األولــى.
وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق
مــن حيــث عدد مبايعــات الشــقق والفلل إذ
ســجلت  61مبايعة بقيمة  138مليون درهم

وتلتهــا منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن
راشــد بتسجيلها  56مبايعة بقيمة  84مليون
درهم وثالثة في مرســى دبي بتســجيلها 46
مبايعــة بقيمــة  136مليون درهم.
وســجلت الرهونات قيمة قدرها 431.66
مليــون درهــم منهــا  13رهونــات أراضــي
بقيمــة  58.74مليــون درهــم و 83رهونــات
فلــل وشــقق بقيمــة  372.92مليــون درهم،
وكان أهمهــا بمنطقة القــوز الصناعيه الثالثه
بقيمة  122مليون درهم وأخري في منطقة
نــد حصــة بقيمــة  48مليــون درهم.
وامــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل 20
هبــة بقيمــة  91.24مليون درهم كان أهمها
بمنطقــة نخلــة جميــرا بقيمــة  23مليــون
درهــم وأخــري فــي منطقة ند حصــة بقيمة
 17مليــون درهــم.
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تفاهم بين جمارك أبوظبي و«أصحاب العالمات التجارية»
«النيل للطيران» تعزز رحالتها من مطار العين
لحماية الملكية الفكرية
بالتعاون مع مجموعة بن حم للسفر والسياحة

العين  -الوطن
وقعــت اإلدارة العامــة لجمــارك أبوظبــي
فــي مقرهــا الرئيســي مذكــرة تفاهــم مــع
مجلــس أصحــاب العالمــات التجارية ،بشــأن
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ،بهــدف
تعزيز التعاون والتنســيق في مكافحة الغش
التجــاري وتقليد وتزويــر العالمات التجارية.
وتنــص المذكــرة التــي وقعهــا مــن جانب
جمــارك أبوظبــي المديــر التنفيــذي لقطــاع
الخدمــات المســاندة ،ومــن جانــب مجلــس
أصحــاب العالمــات التجاريــة رئيــس مجلــس
اإلدارة على تعزيز الجهود لمكافحة البضائع
المقلــدة والســلع المغشوشــة في األســواق،

والتعــاون فــي توعيــة المســتهلكين بحقــوق
الملكيــة الفكريــة وبخطــورة اســتخدام أو
تجــارة البضائــع المقلــدة.
كمــا تنــص علــى التنســيق فــي تنظيــم
الحمــات التوعويــة والبرامــج التثقيفيــة،
إضافــة إلــى المســاهمة فــي إنشــاء قاعــدة
بيانــات توفــر كافــة المعلومــات المطلوبــة
بمجال مكافحة الغش التجاري ،ورفع كفاءة
مفتشــي جمــارك أبوظبــي وقدراتهــم علــى
التمييــز بيــن المنتجــات والبضائــع األصليــة
والمقلــدة.
وجــاء توقيــع مذكــرة التفاهــم إيمانــاً

بأهميــة تكامــل األدوار بيــن القطاعين العام
والخــاص فــي مجال حماية الملكيــة الفكرية
وحمايــة حقــوق المســتهلكين ،إذ ســيعمل
الطرفان بما لديهما من إمكانيات وصالحيات
علــى تعزيــز وتفعيــل التعــاون والتنســيق
لمكافحــة الغــش التجــاري ومكافحــة تقليــد
وتزويــر العالمــات التجاريــة والعمــل علــى
تطبيق أفضل الممارسات واإلجراءات لحماية
حقــوق الملكيــة الفكريــة بمــا يحفظ حقوق
المســتهلكين ويحمــي المصالــح االقتصاديــة
إلمارة أبوظبي والمســتثمرين وفق القوانين
واألحــكام النافــذة في اإلمــارة.وام

«وطنية» تعلن بدء التداول في سوق دبي المالي
برأسمال  260مليون درهم

نظمت شــركة النيل للطيــران ،بالتعاون
مــع مجموعــة بــن حــم للســفر والســياحة
والوكيــل العام للشــركة باإلمــارات العربية
المتحدة ،حفال بفندق سيتي سيزنز العين،
لتكريــم وكالء الســياحة والســفر فــي دولة
االمــارات العربية المتحدة .
يأتــي الحفــل فــي إطــار تعزيز الشــراكة
بيــن النيــل للطيــران ووكالــة بــن حــم
للســفريات الوكيــل الحصري لطيــران النيل
في الدولةحيث بدأت شركة النيل للطيران
إعــادة تشــغيل الخــط منــذ يوليــو 2021
وتوالــت النجاحــات بزيــادة عــدد الرحالت
لتصبح  3رحالت أســبوعيا  ،.حضر الحفل
الشــيخ عبداهلل بن مســلم بن حم العامري
عضــو مجلــس إدارة مجموعــة بــن حــم
 ،أحمــد عرابــي « نائــب رئيــس القطــاع
التجــاري فــي طيــران النيــل  ،نبيــل الصايغ
مديــر عــام ســفريات بــن حــم  ،اضافة الى
اكثر من  100وكالء سفر وسياحة بالدولة .
تــم خــال الحفل تقديم عــرض تقديمي
عــن النيــل للطيــران للحضــور من شــركات
ووكاالت الســفر والســياحة وتقديم خالص
الشــكر نظيــر تعاونهــا الكبيــر وتفانيهــا في
خدمــة عمــاء النيــل للطيــران ،وتطويــر
مبيعــات التذاكر.
وقــال الشــيخ عبــداهلل بــن مســلم بــن

حــم :نســعى مــن خــال شــراكاتنا النوعية
إلــى تقديــم خدمــة متميــزة للعمــاء مــن
حجــز تذاكــر الطيــران إلــى تأميــن لــوازم
الرحــات الســياحية والعمــل علــى زيــادة
عــدد وجهاتنــا لتغطيــة الطلــب المتزايــد
خــال فتــرة األعيــاد والعطــل ألن غايتنــا
فــي «بن حــم للســفريات» إرضــاء العميل
ومســاعدته للحصــول علــى خدمــة شــاملة
ومتكاملــة .
وتابــع عضــو مجلــس إدارة مجموعــة
بــن حــم» :نفخــر فــي شــراكتنا المتميــزة
مــع طيــران النيــل التــي تأتــي فــي إطــار
العالقــات المشــتركة بين اإلمــارات ومصر
التــي تشــهد تطــوراً متزايــداً مبني ـاً علــى
تاريــخ طويــل مــن األخــوة والشــراكة فــي
مختلــف المجــاالت.
وتقــدم بــن حــم بالشــكر إلــى جميــع
العامليــن في «طيــران النيل» على الجهود
التــي يبذلونهــا متمني ـاً لهــم المزيــد مــن
النجــاح فــي المســتقبل .
بهــذه المناســبة ،قــال الســيد /أحمــد
عرابــي :نقــدم جزيــل الشــكر لشــركائنا
باإلمارات العربية المتحدة ،ونخص بالشكر
مجموعة بن حم للســفر والســياحة الداعم
األول لنا باإلمارات ،والشكر موصول لجميع
الــوكاالت الســفر والســياحة الذيــن قدمــوا
لنــا الدعــم خــال العــام الماضــي ،متمنين
ـدا مــن التعــاون لتحقيــق مزيــد مــن
مزيـ ً

النجــاح حيــث ســاهم هــذا النجــاح علــى
ربــط الرحــات من مطار العيــن باإلمارات
العربيــة المتحــدة بشــبكة النيــل للطيــران
والتــي تغطي المملكة العربية الســعودية،
الكويــت  ،تركيــا ،الســودان باإلضافــة إلــى
الســويد ومنتجعــات البحر األحمر «بشــرم
الشــيخ والغردقــة» باإلضافــة إلــى صعيــد
مصر .
واضــاف عرابــي «وتســعي شــركة النيل
للطيــران في التوســع داخــل دولة االمارت
حيث سوف تشمل رحالتها جميع مطارات
الدولــة فــي القريب العاجل .
الجدير بالذكر بأن «بن حم للسفريات»
تتكــون مــن  4وكاالت رئيســية فــي الدولة
هــي :األمــان للســفر والعطــات ،العيــن
اكســبريس ،بــن حــم للســفر ،ووكالــة
ســفريات ســالم إضافــة إلــى وكالــة ســيتي
ســيزنز للسفر والسياحة في سلطنة عمان.
وتعــد مجموعــة بــن حم للســفر الوكيل
الحصــري فــي إمــارة أبوظبــي للخطــوط
الجويــة األمريكيــة ،الخطــوط المغربيــة،
الخطــوط الســورية ،الخطــوط التركيــة،
الخطــوط اإلثيوبيــة ،الخطــوط التايلنديــة،
الخطــوط الصينيــة ،طيــران موريشــيوس،
طيــران بروكســل ،النيــل للطيــران إلــى
جانــب فــاي دبــي .وتقــوم المجموعــة
بــإدارة مكاتــب مبيعــات التذاكــر لهــذه
الشــركات .

أسواق المال اإلماراتية تحقق مكاسب نوعية من بداية 2022
أعلنــت شــركتا دار التكافــل والوطنيــة
للتكافــل وطنيــة ،عــن بــدء التــداول فــي
ســوق دبــي المالــي اليــوم تحــت رمــز
إجمالي قدره
برأسمال
DARTAKAFUL
ٍ
ٍّ
 260مليون درهم ،حيث ينتج عن االندماج
ـر فــي التغطيــة
بيــن الشــركتين توسـ ٌ
ـع كبيـ ٌ
الجغرافيــة واألســواق المتاحــة ،ويصبــح
لــدى الشــركة قاعــدة كبيــرة تشــمل أكثــر
مــن  100مــن الشــركاء االســتراتيجيين فــي
صناعــة التأمين كوســطاء التأمين ،ومزودي
خدمــات التأميــن بدولــة اإلمــارات العربية
المتحدة.
وكشــفت الشــركة المندمجــة وطنيــة
أمــس؛ عــن إتمــام اندماجهمــا اعتبــاراً مــن
تاريــخ األول من يوليو الجاري ،وفقاً لخطة
االندمــاج المعلنــة فــي  3مــارس ،2022
وبعــد اســتفاء جميــع شــروط الصفقــة بمــا
فــي ذلــك الموافقــات النهائية مــن الجهات
التنظيميــة والمســاهمين.
واحتفظــت الشــركة الجديــدة ،برئاســة
مجلس اإلدارة الجديد الدكتور علي ســعيد
بــن حرمــل الظاهــري ..بجميــع الكفــاءات
والخبــرات لديهــا والمتمثلــة بالموظفيــن
مــن كال الشــركتين والذين يملكون خبرات
تراكميـ ًة كبيرة في قطاع التأمين التكافلي،
كما ستحتفظ الشركة الجديدة بنسبة ٪100
مــن العمــاء عنــد اكتمال عمليــة االندماج.
وعمــل بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
مالي لصفقــة االندماج ،ومكتب
كمستشـ ٍ
ـار ٍّ

قانوني لشركة
ـار
هادف وشــركاؤه كمستشـ ٍ
ٍّ
الوطنيــة للتكافــل وطنية ،وشــركة إبراهيم
ـي لشــركة دار
وشــركائه كمستشـ ٍ
ـار قانونـ ٍّ
كمستشار
التكافل ،وشــركة كيه بي إم جي
ٍ
للتقييــم والعنايــة المالية الواجبة ،وشــركة
ميليمــان االمستشــار االكتــواري ،وضمــن
عمليــة االكتمــال تعمل برايــس ووترهاوس
كوبــرز كمستشــار رئيســي وســيدار
لالستشــارات اإلداريــة الدوليــة كمستشــار
تكنولوجيا المعلومات وتوقف تداول أسهم
شــركة الوطنية للتكافل «وطنية» في سوق
أبو ظبي لألوراق المالية  ADXاعتباراً من
إغــاق جلســة التــداول األربعــاء  15يونيــو
الماضي ،وألغيت الشــركة رسمياً من سوق
أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة فــي  30يونيــو
 2022كجــز ٍء مــن عمليــة االندمــاج ،وذلــك
بعــد اســتالم شــهادة االندماج الصــادرة عن
هيئــة األوراق المالية والســلع .
ونتيجـ ًة لذلــك ،حصــل مســاهمو شــركة
الوطنية للتكافل «وطنية» على 0.734375
ســهم فــي شــركة دار التكافــل مقابــل كل
ـهم يملكونــه في شــركة الوطنية للتكافل
سـ ٍ
الوطنيــة ،لتصبــح شــركة دار التكافل بذلك
إحدى الشــركات الوطنية الرائدة في مجال
التأميــن اإلســامي التكافلي  ،بقيمة اســهم
متداولــة تقــدر بـــ  260.156.250درهــم.
وســيبدأ تداول الشركة المندمجة في سوق
دبــي المالي تحت رمز DARTAKAFUL
 ،اعتبــاراً مــن اليــوم  4يوليو .2022

حضــر حفــل قــرع الجــرس فــي ســوق
دبــي المالــي صبــاح اليوم ،كل مــن مجلس
اإلدارة الجديد ممثالً برئيســه الدكتور علي
ســعيد بن حرمل الظاهري ،و مطر حمدان
ســلطان حمــد العامــري نائب ـاً للرئيــس ،و
عبــداهلل عســيران عضــو مجلــس االدارة،
وحامــد علــي الرئيــس التنفيــذي لســوق
دبــي المالــي وناســداك دبــي.
وثمــن حامــد علــي ،الرئيــس التنفيــذي
لســوق دبــي المالي وناســداك دبــي ،إنجاز
شــركة دار التكافــل ،إحــدى أبــرز شــركات
التأميــن المدرجــة فــي الســوق منــذ العــام
 ،2008لعملية االندماج مع شــركة الوطنية
للتكافــل ،منوه ـاً إلــى حــرص شــركة دار
التكافــل علــى تعزيــز الصلــة الوطيــدة مــن
خــال اختيــار ســوق دبــي المالــي كســوق
المدمــج الجديــد ،كمــا إنه
اإلدراج للكيــان ُ
يعكــس الثقــة الكبيــرة التي توليها الشــركة
إزاء السوق وما يوفره من منظومة أسواق
ماليــة متكاملــة وعالمية المســتوى.
مــن جهتــه أعــرب الدكتــور علي ســعيد
بــن حرمــل الظاهري ،رئيــس مجلس إدارة
شــركة دار التكافــل :عن ســعادته للشــراكة
الجديــدة ،الفتــا إلى أن شــركة دار التكافل
تمتلــك توجه ـاً اســتراتيجياً واضح ـاً لخلــق
قيمـ ٍة مســتدام ٍة طويلــة األجل لمســاهمينا
وشــركائنا وموظفينــا ،باإلضافــة إلــى توفير
الحمايــة واألمــن المالــي لمشــاركينا مــن
حملــة وثائــق التأميــن .وام

دبي تستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي نوفمبر
تســتضيف دبــي علــى مــدى ثالثــة أيــام
اعتبــاراً من  15نوفمبــر المقبل الدورة الرابعة
مــن معــرض إكســبو أصحــاب الهمــم الدولــي
 2022األوسع لمنتجات التكنولوجيا المساعدة
المبتكــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل واالتصال
والتواصــل الرقمي.
وتركــز الــدورة الرابعــة مــن الحــدث الذي
يقــام تحــت رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن
ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي للطيران
الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات،
على ضمان الوصول إلى المنتجات والخدمات
لتعزيــز قدرات األشــخاص من أصحــاب الهمم
ويعتبــر المعــرض األضخــم مــن نوعــه علــى
مســتوى الشــرق األوســط وأفريقيــا وشــبه
القــارة الهنديــة ،وأضخــم منصــة لمصنعــي
وموزعــي المنتجــات المســاندة ،عــاوة علــى
الهيئــات الحكوميــة ومراكــز إعــادة التأهيــل
والمراكــز الصحيــة والتعليميــة التــي تتعامــل
مــع أصحــاب الهمــم.
ويمثــل المعــرض الــذي يقــام فــي مركــز
دبــي التجــاري العالمــي فــي الفتــرة مــا بيــن
 17 – 15نوفمبــر المقبــل ،الحل األمثل للوفاء
بتطلعات وتوقعات أكثر من  50مليون شخص
مــن أصحــاب الهمــم يقيمــون فــي الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،كمــا ينــدرج ضمن
إطــار الجهــود المتميــزة التــي تبذلهــا الجهات
الحكوميــة والخاصــة لتمكيــن أصحــاب الهمم
وتعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل االمارات
للخمســين عامـاً القادمة.
وكان ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل
مكتــوم قد قــال  « :إن دولــة اإلمارات تمضي
قدمـاً على طريق بناء مجتمــع دامج ألصحاب
الهمم وأســرهم ،ضمن إطار السياسة الوطنية
التــي وضعتهــا حكومتهــا الرشــيدة لضمــان
حصولهــم علــى الفــرص والخبــرات وانمــاط
الحيــاة المميــزة المتاحــة ألي فــرد آخــر فــي
اإلمــارات ،ومــن هنــا فــإن المعــرض ســوف
يســاعدنا علــى الوفــاء بهــذا االلتــزام من خالل
جلــب أحدث التقنيات والخدمات والمبادرات

حققت أســواق المال اإلماراتية مكاسب
نوعيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري ،2022
مقارنة بأســواق المال العالمية التي تشــهد
تذبذبــات حــادة في ظــل المخاوف بشــأن
الركــود العالمــي جــراء الرفــع المســتمر
ألســعار الفائــدة للســيطرة علــي معــدالت
التضخم.
ونجــح ســوق أبوظبــي لــأوراق المالية
في تســجيل أداء قــوي خالل النصف األول
مقارنة بعدما أضاف نحو  366مليار درهم
إلــى رأســماله الســوقي مدعوماً بمكاســب
المدرجــة ،وزيــادة الطلــب
قويــة لألســهم ُ
مــن جانب المســتثمرين الدولييــن ،إضافة
إلى اإلدراجــات الجديدة.
و ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم
المدرجــة فــي ســوق أبوظبــي مــن 1.626
تريليون درهم في نهاية  2021إلى 1.992
تريليــون درهــم فــي نهايــة شــهر يونيــو
الماضي ،وهو ما يضعه في المرتبة الثانية
مــن حيــث القيمــة الســوقية بين األســواق
الماليــة فــي منطقة الشــرق األوســط.
ويأتــي ارتفــاع القيمة الســوقية لســوق
أبوظبــي مدفوعاً بموجــة االكتتابات العامة
وعمليــات اإلدراج الجديــدة التــي شــهدها
الســوق مؤخراً وشــملت «موانئ أبوظبي»
و»بروج» و»فيرتيغلوب» وأدنوك للحفر»،
باإلضافــة إلــى «ألفــا ظبــي» ،ومجموعــة
ملتيبالي.
وصعــد مؤشــر فوتســي ســوق أبوظبــي
العــام خــال النصــف األول بنســبة %9.7
ليغلــق عنــد  9313.22نقطــة ،اســتكماال
لــأداء القياســي المحقق في العام الماضي
بمكاسب جاوزت  ،%68ونجح السوق خالل

النصف األول في تحقيق مســتوي تاريخي
هــو األعلــى علــي اإلطــاق مــع وصولــه
إلــى  10171نقطــة فــي أبريــل الماضــي.
كذلك حقق ســوق دبي المالي مكاســب
قويــة زادت عــن  115.6مليــار درهــم فــي
النصــف األول لترتفــع رســملته الســوقية
مــن  411.4مليــار درهــم فــي نهايــة العام
الماضــي وصــوال إلــى  527.07مليار درهم
فــي أخر جلســات يونيــو .2022
وتعــزز أداء ســوق دبــي المالــي مــع
توالــي الطروحــات الجديــدة ضمــن الخطة
المعلنة إلدراج  10شــركات حكومية وشبه
حكوميــة حيــث تــم إدراج «ديــوا» فــي
ابريــل الماضــي ليصبح ثاني أضخــم إدراج
فــي تاريــخ الشــرق األوســط وســط إقبــال
استثنائي من جانب المستثمرين المحليين
والدولييــن مــع طلبــات اكتتــاب بواقــع 37
مــرة مــن األســهم المطروحــة.
ومــن المرتقــب أيضــا إدراج «تيكــوم»
في ســوق دبــي ،بعدما اســتكملت طرحها
العــام األولــي بنجــاح وجمعــت  1.7مليــار
درهــم ،كما أعلنــت تعاونية االتحــاد نيتها
إدراج أســهمها فــي ســوق دبي بـــ 18يوليو
الجــاري ،وذلــك ضمــن اســتراتيجية «لجنة
تطويــر أســواق المــال والبورصــات» فــي
دبــي الهادفــة إلــى مضاعفــة قيمة أســواق
المــال في اإلمارة إلــى  3تريليونات درهم
خــال المرحلــة المقبلة.
 ووفــق رصــد وكالــة أنبــاء اإلمــارات«وام» ألداء األســواق العربيــة ،ارتفعــت
بورصة األردن بنسبة  %16.9إلى 2476.03
نقطــة ،وصعــدت بورصــة فلســطين بنحــو
 %9.6إلــى  666.75نقطــة ،وزادت بورصة

تونــس بنحــو  %6.3إلــى  7486.52نقطــة،
وبورصة الكويت بنسبة  %5.2إلى 7408.57
نقطــة ،وبورصة قطــر  %4.9إلى 12191.3
نقطة .
كمــا صعــدت بورصــة البحريــن بنســبة
 %2.4إلــى  1839.63نقطة ،وزادت بورصة
الســعودية بنســبة  %2.1إلــى 11523.25
نقطــة ،بينمــا وصلت بورصــة المغرب إلى
مســتوي  12009.41نقطــة ،وبورصة مصر
إلــى مســتوي  9225.61نقطــة ،وبورصــة
مســقط إلــى  4122.56نقطــة.
األســواق العالميــة وعلــي الصعيــدالعالمــي ،هبطــت غالبيــة المؤشــرات
العالميــة الرئيســية فــي أمريــكا وأوروبــا
وآسيا ،ففي وول ستريت األمريكية انخفض
مؤشــر «ســتاندرد آند بــورز  »500بنســبة
 ،%20.6وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي
بنحو  ،%15.3وخســر مؤشــر» ناســداك» ما
نســبته .%29.5
وفــي أوروبــا ،انخفض مؤشــر «داكس»
األلماني خالل النصف األول بنسبة ،%19.5
وهبــط مؤشــر «ســتوكس  »600األوروبــي
بنســبة  ،%16.7وتراجــع مؤشــر «يــورو
ستوكس  »50بنحو  ،%19.8وانخفض مؤشر
«فوتســي  »100البريطانــي بنســبة ،%2.9
فــي حيــن خســر مؤشــر «كاك» الفرنســي
نحو .%17.2
وبالنسبة لألسواق اآلسيوية ،نزل مؤشر
نيــكاي اليابانــي فــي النصــف األول بنســبة
 ،%8.3وهبط مؤشــر توبكس األوسع نطاقاً
بنسبة  ،%6.1وتراجع مؤشر «إي إس آي»
المركــب بنحــو  %6.6ونــزل مؤشــر «هانج
سينج» بنسبة ..%6.6وام

«مفاجآت صيف دبي» تشهد إقباال من سكان دبي وزوارها
من جميع أنحاء العالم ،التي يمكن للقطاعين
العــام والخــاص لدينــا اعتمادهــا لتعزيــز حياة
أصحــاب الهمــم وإنشــاء منصــة مشــتركة لنــا
لاللتقــاء والتعــاون مــع نظرائنــا الدولييــن من
أجــل بنــاء مســتقبل مســتدام يلبــي طموحات
أصحــاب الهمــم « .
وتوقعت شــركة ند الشــبا للعالقات العامة
وتنظيم المعارض المنظمة للحدث ،أن يرتفع
عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة الــى 250
عارضــا مــن  50دولــة وأن يســتقطب أكثر من
 10آالف زائر مختص من مختلف دول العالم.
وقال غســان ســليمان امهــز المنســق العام
للمعــرض إن التكنولوجيــا تجعــل العالــم أكثر
ســهولة وتســاهم في إزالة الكثير من العوائق

مــن أمــام أصحــاب الهمــم ،ويرســخ المعــرض
حضوره كمنصــة عالمية ألفضل التقنيات التي
يحتاجهــا أكثــر مــن مليــار نســمة  50 -مليونــا
منهــم يعيشــون فــي منطقــة الشــرق األوســط
 فــي منازلهــم ومواقع عملهــم وأثناء تلقيهمالرعايــة الصحيــة فــي مراكــز إعــادة التأهيل.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ،فإن إمكانية
الوصــول إلــى التكنولوجيــا المســاعدة متاحــة
لشــخص واحــد فقــط من كل عشــرة أشــخاص
بحاجة لها ،بسبب التكاليف المرتفعة ،ونقص
الوعــي أو عــدم التوافــر ،ونقــص الموظفيــن
المدربيــن ،والسياســات غيــر الفعالــة ،فــي
حيــن تمثــل التكنولوجيــا المســاعدة مصطلحاً
شــامالً ينطبق على النظم والخدمات المتعلقة
بتقديــم المنتجات والخدمات المســاعدة .وام

شــهدت عطلة نهاية األســبوع اإلفتتاحية
مــن فعاليات الدورة الخامســة والعشــرين
مــن «مفاجــآت صيــف دبــي» إقبــاالً
ملحوظــا مــن ســكان وزوار مدينــة دبــي
الذيــن اســتمتعوا بتجارب التســوق الرائعة
فــي مراكــز التســوق والعروض واألنشــطة
المصاحبــة.
وتــم اإلحتفــال باليوبيــل الفضــي
لـ»مفاجــآت صيــف دبــي» حيــث تضمــن
اإلحتفــال تنظيــم عدد كبير مــن الفعاليات
والعــروض الرائعــة فــي مراكــز التســوق
مــع األجــواء المرحــة ومجســمات اإلضاءة
والزينــة الخالبــة فــي أنحــاء دبــي باإلضافة
إلــى عــودة «عالــم مدهــش» فــي مركــز
دبــي التجــاري العالمــي والــذي اســتقطب

آالف الــزوار خــال عطلــة نهاية األســبوع.
ومــع التخطيط المســبق لقضــاء الصيف
فــي دبــي يمكــن للزائــر تحقيــق أقصــى
اســتفادة مــن كل مــا تقدمــه المدينــة مــن
إقامــة مريحــة وفعاليــات ترفيهيــة حيــة
مشــوقة وتجــارب تــذوق الطعــام الفريــدة
والنزهــات العائليــة وأفضــل العــروض
األخــرى ...فيمــا يمكــن االطــاع علــى
األجنــدة الكاملــة لفعاليــات «مفاجــآت
صيــف دبــي» عبــر الموقــع اإللكترونــي
 mydss.aeوحســاب منصــات التواصــل
اإلجتماعــي @.DSSsocial
وتحظــى «مفاجــآت صيــف دبــي» -
التــي تنظمها مؤسســة دبــي للمهرجانات
والتجزئــة خــال الفتــرة مــن  1يوليــو

الجــاري إلــى  4ســبتمبر المقبــل -
بدعــم مــن الراعــي الرئيســي بطاقــة
«ماســتركارد راك بنــك» وعــدد مــن
الشــركاء اإلســتراتيجيين وهــم مجموعــة
الفطيــم «دبــي فســتيفال ســيتي مــول
وفســتيفال بــازا» و»الســيف» مجموعــة
الزرعونــي «ميركاتو»ومجموعــة عبــد
الواحــد الرســتماني و»بلوواترز»و»بوكس
بارك»و»سيتي ووك» و»مركز دبي المالي
العالمي»و»طيــران اإلمارات»و»إينــوك»
و»اتصــاالت»و «ال ميــر» وماجــد الفطيم
«مول اإلمارات سيتي سنتر مردف سيتي
ســنتر ديرة»ونخيــل مــول «ابــن بطوطــة
مــول ذي بوينت نخيل مول ســوق التنين
 »2و»ذا بييتش» و»ذا أوتلت فيليدج» .وام
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مجموعة «كونسبت براند» ريادة في مجال المنتجات الفاخرة بأسعار تنافسية
دبي  -مريم خير
«مجموعة كونسبت براند» هي عالمة
تجارية رائدة في مجال المنتجات الفاخرة
تعمل في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
هدف مفهومها هو تلبية متطلبات جميع
الخبراء والعمالء المهتمين بالعالمة التجارية
في المنطقة تتعامل الشركة بالمنتجات
الفاخرة وتضمن وصولها للعمالء بأسعار
تنافسية للغاية.

فيجاي سامياني المؤسس والرئيس التنفيذي
رائد أعمال محترف بخبرات مناصب إدارية عليا
«مجموعة كونسبت براند» تولي دعمها للمبادرات
المتميزة لتعزيز قدرات الشباب وإمكاناتهم

األنشطة الرئيسية

رؤية المجموعة تتجلى في جعل وجهتها المفضلة
لدى العمالء للتسوق عبر جميع القنوات

وتتركز أنشطة الشركة الرئيسية على
التوريد لسالسل البيع بالتجزئة والهايبرماركت
والشركات التجارية ،واالستيراد والتصدير
لألسواق الدولية ،والفعاليات الكبرى ،والتوزيع
في اإلمارات العربية المتحدة.

توفير قيمة مميزة للعالمات التجارية العالمية
الرائدة بمفهوم« :سعر أقل ..تسوق أكثر»

العالمات التجارية

تملك «مجموعة كونسبت براند» عالمات
تجارية عدة ،تضمن من خاللها الوصول إلى
شريحة كبرى من العمالء والمهتمين بمنتجات
المجموعة وتلبية حاجياتهم ،ومن بين هذه
العالمات نجد «براندز فور يو” التي افتتحت
عدة متاجر في إمارات الدولة منها :أبوظبي
ودبي والعين ورأس الخيمة.

المؤسس والرئيس التنفيذي

فيجاي سامياني ،المؤسس والرئيس التنفيذي
هو صاحب الرؤية الديناميكية ومؤسس
«مجموعة كونسبت براند» حيث تحول إلى
رائد أعمال محترف ،بعد أن شغل ساب ًقا مناصب
إدارية عليا في صناعة الرفاهية ونمط الحياة
عاما الماضي .يتمتع فيجاي بخبرة
في ً 20
شاملة في هذه الصناعة في مجاالت التسويق
العالمي وشؤون األعمال واتصاالت الشركات
والمشتريات االستراتيجية العالمية مع انفتاح
كبير على إنشاء مشاريع ميدانية خضراء .وكان له
دور فعال في تقديم وابتكار أفضل الممارسات
واالستراتيجيات والعمليات إلدارة اإليرادات
والعائد ،وضمان الجودة وإسعاد العمالء.
تتمثل رؤية “كونسبت” في تلبية احتياجات
المستهلك العادي ويعمل الفريق على تطوير
جميع جهودهم والمساهمة في خدمتهم.
ويتمتع الفريق بمعرفة محلية وخبرة وسمعة
ممتازة .ألهمت “كونسبت” توليد العديد من
الشركات المستقلة والرائدة والناجحة في
المنطقة ،كما يتطلع الفريق إلى تحديد أفكار
األعمال اإلبداعية في السوق الناشئة وتوسيع
عملياتها لتشمل خطوط أعمال متنوعة.

تمكين الشباب ودعم المبادرات المتميزة

وتعزيزا لرؤية القيادة الرشيدة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تولي «مجموعة
كونسبت براند» دعمها للمبادرات المتميزة،
والتي تعزز قدرات الشباب وإمكاناتهم ،ومن
أهمها ريادة األعمال وتأسيس المشاريع
الناشئة ،لدخول ميادين المشاريع الصغيرة
والمتوسطة خاصة في القطاع التجاري.
ويعد التركيز على تمكين الشباب ركيزة

أساسية لنجاح جهود التنويع االقتصادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة
العنصر األكبر في الهيكل االقتصادي الوطني،
مما يساعد على تنويع القاعدة االقتصادية
الوطنية ،وزيادة مصادر الدخل ،وخلق فرص
مستقبلية نوعية في جميع قطاعات االقتصاد.

تتعامل الشركة
بالمنتجات الفاخرة
وتضمن وصولها للعمالء
بأسعار تنافسية للغاية

الوجهة األفضل

وتتجلى رؤية المجموعة في جعل وجهتها
المفضلة لدى العمالء للتسوق عبر جميع
القنوات من خالل توفير قيمة مميزة
للعالمات التجارية العالمية الرائدة ،من
خالل تلبية توقعاتهم واالستمرار بمفهوم:

«سعر أقل  ..تسوق أكثر» ،وسد الفجوة
بين العالمات التجارية الفاخرة والمستهلكين
باستمرار.
كما أن المجموعة تخطط إلى التوسع
مستقبال في عمان والكويت والسعودية
ومناطق مجلس التعاون الخليجي األخرى
إلى جانب الدول اآلسيوية أيضاً.

أنشطة الشركة الرئيسية
تتركز على التوريد
لسالسل البيع بالتجزئة
والهايبرماركت

عالمات تجارية عدة
تضمن الوصول لشريحة
كبرى من المهتمين
بمنتجات المجموعة

تتيح للصغار االستمتاع مجاناً بعروض اإلقامة واللعب وتناول الطعام

جزيرة ياس تكشف مجموعة من األنشطة المتميزة للصيف

أبوظبي  -الوطن
كشفت جزيرة ياس ،إحدى أبرز وجهات
الترفيه الرائدة على مستوى العالم ،عن
مجموع ٍة من األنشطة المتميزة هذا الصيف،
التي تتيح للصغار االستمتاع مجاناً بعروض
اإلقامة واللعب وتناول الطعام ،والمشاركة
بسباقات الكارتينج .وتدعو الوجهة الرائدة
في أبوظبي ضيوفها من العائالت وعشاق
أوقات مليئة بالتشويق
المغامرة إلى قضاء
ٍ
والحماس والمرح ،حيث بإمكانهم اختبار
تجارب ال ُتنسى في مدنها الترفيهية الثالث
الحائزة على جوائز متعددة ،فضالً عن كاليم
أبوظبي الذي حطم األرقام القياسية العالمية
في تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي.

الدخول المجاني لألطفال

ُتعد جزيرة ياس وجهة مثالية للعائالت
التي تبحث عن أنشطة ترفيهية استثنائية
وبأسعار مميزة ،إذا يمكن لألطفال الذين
ٍ
ال تتجاوز أعمارهم  12عاماً الدخول مجاناً
إلى عالم فيراري أبوظبي ،وياس ووتروورلد
أبوظبي ،وعالم وارنر براذرز أبوظبي ،بشرط
قيام أحد البالغين بمرافقتهم ،كما بإمكانهم
اإلقامة وتناول الطعام مجاناً عند حجز إحدى
باقات اإلقامة بأسعار تبدأ من  478درهم
إماراتي لكل بالغ* .ويمكن للعائالت االستفادة
من العروض المجزية عند اإلقامة لليلتين
بأسعار تبدأ من  631درهم
وثالث ليالي،
ٍ
إماراتي و 784درهم إماراتي على التوالي
لكل بالغ ،باإلضافة إلى سباقات الكارتينج في
تقدم لألطفال تجربة
حلبة مرسى ياس التي ّ
قيادة مجانية ال تفوت .وتستطيع العائالت
االستمتاع بعرض اإلقامة مع وجبتين بأسعار
تبدأ من  150درهم إماراتي لكل بالغ ،والذي
يتيح لألطفال تناول الطعام مجاناً .ويمكن

لألهالي االسترخاء خالل فترة إقامتهم ،مع
خصم خاص للعائالت بنسبة  %20على خدمات
السبا في جميع فنادق الوجهة.

عالم فيراري أبوظبي

تقدم عالم فيراري أبوظبي للضيوف
والعائالت مجموعة متنوعة من األلعاب
الحماسية والمرافق الترفيهية التي سجلت
العديد من األرقام القياسية العالمية ،والتي تتيح
للضيوف من مختلف الفئات العمرية فرصة
قضاء أوقات عامرة بالمرح والترفيه بعيداً عن
حر الصيف ،بما فيها عروض الدرون ،واألوبرا،
والفقرات البهلوانية ،والعروض الموسيقية
على اإليقاعات اإليطالية ،كما تتوفر صفوف
إعداد البيتزا ،ومحطات الطهي الحية ،وغيرها
من األنشطة الحصرية لتجربة صيفية رائعة.

ياس ووتروورلد أبوظبي

تقدم ياس ووتروورلد أبوظبي تجارب فريدة
مستوحاة من الثقافة اإلماراتية العريقة للغوص
بحثاً عن اللؤلؤ ،وتوفر الوجهة المائية الرائدة،

مجموع ًة متنوعة من العروض الممتعة التي
تلبي جميع األذواق ،بما فيها يوم السيدات،
لهن االستمتاع داخل المدينة المائية
الذي يتيح ّ
وسط أجواء من الراحة والخصوصية ،وفعالية
ليالي األضواء ،التي تقدم فيها عروض وفقرات
بهلوانية ضوئية مذهلة.

عالم وارنر براذرز أبوظبي

يحتضن عالم وارنر براذرز أبوظبي ست
مناطق ترفيهية مع أكثر من  35من شخصيات
« األنيميشن « وال»دي سي سوبر هيروز»،
ليقدم لضيوفه تجربة فريدة ومميزة .كما
وتدعو المدينة الترفيهية الداخلية األكبر في
العالم ضيوفها لالستمتاع بلحظات ال ُتنسى في
موسم «دي سي سوبر هيروز» ،خالل الفترة
الممتدة بين  2يوليو و 4سبتمبر .كما سيتمكن
الضيوف من لقاء شخصيات ال «دي سي سوبر
هيروز» الجدد وفريق األبطال «جستس لييغ»
واالستمتاع باألنشطة والفعاليات الترفيهية
العائلية المختلفة التي ستنشر أجواء الفرح
والبهجة في المدينة الترفيهية.

سانت ريجيس دبي -النخلة يطلق عروضاً خاصة لعطلة عيد األضحى المبارك

دبي  -الوطن
يدعو فندق سانت ريجيس دبي -النخلة
ضيوفه من القاطنين في اإلمارات أو زوارها
إلى االستمتاع بأجمل األوقات واالحتفال
مع أفراد العائلة واألصدقاء بعطلة عيد
األضحى المبارك.
ويحرص الفندق على أن يحظى جميع
ضيوفه بتجربة ُمتميّزة وساحرة وبداية رائعة
لفصل الصيف من خالل توفير فرصة الدخول
إلى عالم من الفخامة والرقي مع أسعار
غرف ُمغرية تبدأ من  850درهماً في الليلة.
مجانية
وتتضمن حزمة اإلقامة وجبة إفطار ّ
ّ
فاخرة لشخصين في مطعم كورديليا ،وخصم
 %25في كافة أماكن تناول الطعام الرائعة في
الفندق فضالً عن المنتجع الصحي العالمي
المستوى.
ُيمكن للضيوف االسترخاء مع عالجات
جددة للحيوية والنشاط في “سبا
الم ّ
السبا ُ
إيريديوم” ،إضافة إلى االستمتاع بمجموعة
من التجارب الذوقية الفريدة مع القوائم

تم إعدادها بد ّقة والمزيج اإلبداعي
التي ّ
ميزة في منافذ تناول
الم
الشهية
للنكهات
ُ
ّ
الطعام بالفندق مثل :كورديليا ،ديب بول بار،
هير باي كارولين آستور وبار سانت ريجيس.
وال يخفى على الجميع بأن هذا المالذ
عد وجهة ُمتكاملة
الرائع في نخلة جميرا ُي ّ

لالستمتاع بتجربة ترفيهية باعثة على االسترخاء
قدم عدداً ال ُيحصى من
والمتعة ،حيث ُي ّ
ُ
المتاحة من خالل اتّصال
التجارب اإلضافية ُ
المباشر بمركز نخيل مول ،فضالً عن
الفندق ُ
“ذا فيو آت ذا بالم” ،الذي ُيش ّكل واحداً من
أحدث مناطق الجذب الساحرة في دبي.

مستشفيات السعودي األلماني تحصل على جائزة ANGEL AWARDS
أبوظبي  -الوطن
أعلنت مجموعة مسشتفيات السعودى
االلمانى باالمارات ،قسم المخ واالعصاب،
تحت رعاية الدكتورة ريم عثمان ،عن حصولها
على جائزة  ANGEL AWARDSمن الفئة
البالتينية وهى شهادة معتمدة دوليا من
المنظمة االوروبىة لطب السكتة الدماغية
 ،والمنظمة العالمية لطب السكتة الدماغية
،وذلك لتقديمها المعايير العالمية لعالج السكتة
الدماغية ،مما نتج عنه اكتشاف مبكر و تحسن
سريع للحالة الطبية لمرضى السكتة الدماغية.
يعانى مريض كل نصف ساعة على مستوى
العالم من حدوث سكتة دماغية مما يؤثر
على حركته وحياته وقد تؤدى إلى اعاقة
مستديمة وفي بعض االحيان قد تؤدى الى
الوفاة اذا لم يتم اكتشافها وعالجها مبكرا .
لذا وضعت مستشفيات السعودى االلمانى
واجب وهدف و هو تقديم افضل مستويات
وبناء
الخدمة الطبية حسب المعايير العالمية ً
على هذا تكلل المجهود الذى تم بذله من
الفريق الطبى في قسم المخ واالعصاب ،تحت
رعاية الدكتورة ريم عثمان ،عن حصولها على
جائزة  ,ANGEL AWARDSفي اكتشاف
وعالج السكتة الدماغية.
وبهذه الشهادة تشهد المنظمة االوروبية

لطب السكتة الدماغية والمنظمة العالمية لطب
السكتة الدماغية بان مجموعة مستشفيات
السعودي االلماني تقدم افضل رعاية لمرضي
السكتة الدماغية من حيث التشخيص المبكر
والتدخل السريع النقاذ هوالء المرضي
والوصول الفضل نتائج تحت رعاية الدكتور

الدكتور سهيل الركن رئيس وحدة السكتة
الدماغية في والكتور احمد موسي رئيس
قسم المخ واالعصاب بالمستشفى السعودي
االلماني باالضافة الى الدكتور يسرى صالح
والدكتور ماجد مجدى اللذين اشرفا على
متابعة حاالت مرضى السكتة الدماغية.

أطلقت تشكيلتها المخصصة لتأثيث المنزل الجديد

«هومز آر أس» تنشر أجواء الفرح في «البيت الجديد»
دبي  -الوطن
يشكل المنزل المحطة األولى المشتركة
وتقرب بينهما
التي تجمع
المتزوجين ً
ّ
حديثا ّ
معا؛ كما يمثل
وتؤسس لحياتهما المستقبلية ً
بداية حيا ٍة جديدة ،وغالباً ما يكون ّأول
استثمار مشترك بينهما .االختيارات التي
وأكبر
ٍ
األول
بيتهم
إنشاء
عند
الشباب
األزواج
يتخذها
ّ
يرافقهم على المدى الطويل ،ويحتضن حياتهم
معا ،لذلك يجب
وأحالمهم وأجمل أوقاتهم ً
مناقشة كل خطوة في شأن البيت الجديد،
وتخصيص ميزانية له ،وتصميمه بالشكل الذي
يلبي
يوافق شخصية ٍّ
كل من الزوجين والذي ّ
احتياجاتهم الشخصية .إنها المحطة األولى
وتظهر
التي تجمعهما تحت ٍ
سقف واحدُ ،
قدرتهما على التكيّف مع االختالفات بينهما،
واكتشاف أوجه التشابه وتعزيزها ،وتشكيل
المساحة التي تجمعهما مدى العمر وتغمرهما
بمشاعر الفرح واالستقرار.
كرست «هومز آر أس» موقعها
منذ تأسيسها ّ
كواحد ٍة من أشهر العالمات التجارية الرائدة
في مجال المفروشات والديكورات المنزلية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وشكلت
المفضلة ألولئك الذين يبنون بيوتهم
الوجهة ّ
الجديدة .وألنها تدرك الجهد الذي يبذله
سعيا
الزوجان الشابان والوقت الذي يمضيانه ً
إلى تحقيق ما يطمحان إليه ،اتخذت هذه
العالمة التجارية خطو ًة إضافية مخصصة
الحل المثالي
لمساعدة هؤالء للوصول إلى ّ
في هذا المجال ،عبر إطالقها التشكيلة الجديدة

المصممة خصيصاً لـ
من األثاث والديكورات
ّ
“البيت الجديد”.
مر السنوات،تفاعلت «هومز آر أس»
على ّ
ومتنوعة من العمالء،
هائلة
ة
مجموع
مع
ٍ
ّ
وتفهمت متطلباتهم وما يتطلّعون إليه،والسيما
ّ
أولئك الذين يؤثثون منزلهم الجديد للمرة
األولى معًا.من هذا المنطلق ،ومن أجل
توفير المساعدة لألزواج الجدد وضمان
تحقيق رؤيتهم لمنزلهم المثالي ،بما يعكس
ذوقهم الخاص ويحترم خياراتهم الشخصية،
الحل األمثل لهم،من
تقدم «هومز آر أس» ّ
ّ
خالل تشكيلة «البيت الجديد»الخاصة التي
تشمل قطع األثاث والديكورات المنزلية العالية

المعقولة،سعيا منها
الجودة وذات األسعار
ً
معا.
الجديد
لبيتهم
تأثيثهم
إلى تسهيل عملية
ً
تشتمل هذه المجموعة الجديدة والفريدة
من “هومز آر أس» على المفروشات األساسية
وقطع الديكور لغرف المعيشة وغرف النوم
متنوعة من
وغرف الطعام،مع تشكيل ٍة ّ
التصاميم واأللوان تناسب مختلف األذواق
بيت جديد.
وتلبّي االحتياجات األساسية لكل ٍ
تتواجد هذه المجموعة الكاملة في مساح ٍة
مخصصة لها في جميع متاجر “هومز آر أس»
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما
يمكن االطالع عليها في القسم الخاص بها
على الموقع اإللكترونيwww.homesrus.ae :
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تتويج المهر «زينهاف» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
أبوظبي  -الوطن
توج المهر “زينهاف” بلقب المحطة البولندية لكأس
صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة
بنسختها الـتاسعة والعشرين ،التي أقيمت أمس األول
في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو ،ضمن
سلسلة سباقات الكأس الغالية في المحطات األوروبية.
وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول
العربية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان
الرئاسة ،امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن اهلل
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل
ثراه ،إلعالء الخيل العربي األصيل في كافة المضامير
العالمية ،كما يشرف على تنظيم سلسلة السباقات في
 15دولة حول العالم اللجنة العليا المنظمة برئاسة
سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري ،وسعادة فيصل
الرحماني مشرف عام السباقات.
ونجح المهر “زينهاف” المنحدر من نسل(إيه أف
البحر – زينوبي بنت دورمان) والذي يعود للمالك
رافال بالتك وبإشراف المدرب استيفانكا ماسكوفا
وقيادة الفارس جان فيرنر من اقتناص لقب المحطة
الخامسة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ،وذلك في
السباق الذي شهد مشاركة نخبة الخيول التي تمثل
أفضل المرابط واسطبالت الخيل العربي في بولندا
وأوروبا والذي أقيم لمسافة  2000متر ضمن فئة “
ليستد “ والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع
سنوات فما فوق.
وتمكن البطل من تحطيم الرقم القياسي المسجل
لسباق الكأس الغالية في سباقات بولندا وقطع مسافة
السباق بزمن  2:12:09دقيقة ،متجاوزا الزمن الذي
قطعه الجواد ويلكي داكريس العام الماضي البالغ
 2:47:2دقيقة ،كما نجح “زينهاف” من التفوق بفارق
طولين عن “هان راستابان” المنحدر من نسل (
عاصي -اش ان رنا ) للمالك كوال أي بي السكووسكا
وبإشراف المدرب السكوساكي وقيادة مارتن سرنك،
فيما جاء بالمرتبة الثالثة أثال بنت جيفارا من نسل
(نو ريسك الموري – جيفارا بنت عامر) للمالك عدنان
النعيمي وإشراف المدرب ماسيج كبرزيك وقيادة
الفارس كونراد مازور.
وفي الختام شهدت سعادة الدكتورة إيمان
أحمد السالمي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا
وسعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات
كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة وسعيد
المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي مراسم
تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب
والفارس ،وسط فرحة كبيرة باالنتصار المميز
والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات
الكالسيكية في العالم.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة إيمان أحمد
السالمي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا“ :نعبر
عن سعادتنا بنجاحات المحطة الخامسة لكأس رئيس

فيصل الرحماني:
توجيهات منصور
بن زايد تقودنا نحو
التطوير المستمر

إيمان السالمي:
الكأس الغالية
تسهم بتجسيد
الرسالة السامية
إلعالء إرث اإلمارات

فخورون بمنجزات
سباق بولندا وترجمته
لقيمة الكأس الغالية
وريادتها العالمية

الدولة للخيول العربية في جمهورية بولندا ،مؤكدة
أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الدولة
الريادية في العالم وتحمل رسائل السالم والتسامح
ودور اإلمارات في مد جسور التقارب والصداقات
وتبادل الثقافات بين جميع الدول ،مبينة أن الكأس
الغالية تساهم بتجسيد هذه الرسالة السامية في
ظل الحضور الجماهيري الذي شهدته سباقات بولندا
وجوالتها المميزة في كافة المضامير األوروبية ،دعما
إلعالء إرث اإلمارات األصيل والحفاظ على مكانة
الخيل العربية لدى جميع دول العالم.
بدوره قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام
سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية
األصيلة“ :فخورون بالنجاحات المبهرة لمحطة بولندا
الخامسة ،والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده
الحدث والبالغ  12ألف متفرج ،ما يؤكد قيمة وعراقة
الكأس الغالية التي تجسد ريادتها بكافة الجوالت
العالمية ،مضيفا“ :تعتبر محطة بولندا من المحطات
الهامة في سلسلة السباقات ،لما لها من مكانة تاريخية
وتتميز بعراقة السالالت العربية في بولندا ،كما
نسعى في كل عام إلضفاء المزيد من خطط التطوير
والتجديد انطالقا من توجيهات سيدي سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير ديوان الرئاسة وحرصه الكبير للحفاظ على
المكانة المرموقة للخيل العربي عالميا عبر سلسلة
سباقات الكأس الغالية ،مؤكدا أن السباق شهد تنافس
كبير بين مجموعة الخيول القوية والتي تمثل نخبة
مرابط الخيل العربي في بولندا وأوروبا ،بما يدل
على السمعة المرموقة للحدث بين أوساط مالك
ومربي الخيل في بولندا وكافة دول العالم ومسيرته
التاريخية الممتدة على مدار  29عاماً”.

«جاود» بطل نسخه بومبادور

كأس الوثبة في ضيافة مضمار وولفرهامبتون الرملي اليوم
أبوظبي  -الوطن
تــوج المهر «جــاود» لكاثرين لوميت،
بطالً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار
بومبــادور الفرنســي ،والتي أقيمت أمس
األول ،وبلغــت جائزتــه  12.000يــورو،
برعاية النسخة الرابعة عشر من مهرجان
ســباقات ســمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان العالمــي للخيول العربية األصيلة.
وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»،
تماشياً مع استراتيجية المهرجان ،وتنفيذاً
لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،بهــدف
دعــم المــاك والمربيــن فــي معظم دول
العالــم ،وتحفيزهــم لزيــادة االهتمــام
بالخيــل العربــي.
وســيطر «جــاود» بإشــراف دي
جوليميــن ،وقيــادة الكســاندر جافــان،
على مجريات الســباق البالغ طوله 1200
متر على األرضية الرملية ،متفوقاً بفارق
 4,5طــول عــن المهــرة «سامبورســتا»
بقيــادة لوكاســارماند ،وقاطعــا المســافة
فــي زمن وقــدره  1:20:90دقيقــة ،فيما
جــاء ثالثـاً «جامايكا دو بوزلــس» بقيادة
انطويــن ويــرل.
ومــن جهــة أخــري يســتضيف مضمار
وولفرهامبتون الرملي عصراليوم الثالثاء
 ،2022/07/05فعاليات الجولة الرابعة من
سلســلة ســباقات كأس الوثبــة ســتاليونز،
ضمــن فعاليــات المهرجان فــي انجلترا.
ورحبــت منظمــة ســباقات الخيــول
العربية ( )AROبالســباق المحلي الرابع
لهــم هــذا الموســم ،وســيكون الســباق

البالــغ طولــه 1950متــر ،والبالــغ جائزته
 4.000جنيــه إســترليني ،هــو الســباق
التاســع علــى البطاقــة فــي مضمــار
وولفرهامبتــون ،ومخصــص للخيــول في

ســن ثــاث ســنوات فمــا فــوق.
ويتصــدر «كفــؤ عذبــة» لعذبــة
للســباقات ،وقيــادة تــوم ماركوانــد
الترشــيحات ،بعــد حلولــه فــي المركــز

الثانــي فــي آخــر مشــاركة ،إلــى جانــب
رفيــق اســطبله «لــواء عذبــة» الــذي
يشــارك في الســباقات ألول مــرة بقيادة
شارلس برايس ،وكالهما بإشراف فيليب

كولنجتــون.
وتســعي الفــرس «المحبوبة» لجيمس
اويــن للســباقات بإشــراف نفــس المالك،
وقيادة الفارس المتدرب اليك ســتيفنس،

للعــودة لمنصــة التتويج بعــد حلولها في
المركــز الرابع في مشــاركتها األخيرة.
وتسعي المهرة «لجين» لجون اليوت،
بإشــراف فيليب كولنجتــون وقيادة فولي
بريتســايد ،لقلب الطاولة على منافسيها
بعــد حلولهــا ثالثــة بفــارق طــول عــن
«كفــؤ عذبة» ،وهنــاك «الحطاب» لجاي
كيلواي ،بإشــراف بيتر همرســاي وقيادة
باتريــك بارلو.
وقالت جينــي هاينز الرئيس التنفيذي
لمنظمــة ســباقات الخيــول العربيــة فــي
انجلتــرا »:إن المنظمــة ممتنــة للغايــة
للدعم المســتمر لمهرجان ســباقات سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي
للخيــول العربيــة األصيلــة ،الــذي أقــام
أول ســباق لــه فــي انجلتــرا عــام .2011
وتعــد سلســلة ســباقات كأس الوثبــة
ـزءا ال يتجــزأ مــن تقويــم
ســتاليونز ،جـ ً
ســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة فــي
انجلتــرا ،وهــي إضافــة شــهيرة للبرنامــج
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ويدعــم ويرعــى المهرجــان دائــرة
الثقافــة والســياحة ،ومجلــس أبوظبــي
الرياضــي ،واألرشــيف الوطنــي الشــريك
الرئيســي ،واتصاالت الشــريك الرســمي،
والوطنية لألعالف الشريك االستراتيجي،
وطيران اإلمارات الناقل الرسمي ،ويرعي
أيضاً المسعود ـ نيسان ،وأريج األميرات،
وعميــر بــن يوســف للســفريات ،وقنــاة
ياس ،واالتحاد النســائي العام ،والمجلس
األعلى لألمومة والطفولة ،وشركة فيوال،
ونــادي أبوظبــي للفروســية ،وجمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة األصيلة.

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م
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الهاشمي يتوج الفائزين في النسخة الثامنة من «عربية محاربي اإلمارات»
أبوظبي  -الوطن
أســدل الســتار علــى منافســات النســخة العربيــة
الثامنــة مــن بطولــة “محاربــي اإلمــارات” للفنــون
القتالية المختلطة ضمن سلسلتها الحادية والثالثون،
بتتويــج عبدالمنعــم الهاشــمي رئيــس االتحاديــن
اإلماراتــي واآلســيوي النائــب األول لرئيــس االتحــاد
الدولــي ،للمقاتــل المغربــي إكزافيــر علــوي الفائــز
بالنــزال الرئيســي األول بعــد تغلبــه علــى منافســه
اللبنانــي فابريســيو صــراف فــي وزن الديــك ،األول
بالضربــة القاضيــة ،وفــاز المصــري إســام ســياحة
بالنــزال الرئيســي الثانــي علــى حســاب الجزائــري
اليــد الزرهونــي فــي وزن المتوســط ،ليصبــح بذلــك
أول بطــل مصــري فــي تاريــخ المنافســات.
وحضــر المنافســات التــي أقيمــت بصالــة االتحاد
أرينــا بتنظيــم بالمــز الرياضيــة كل مــن اليونانــي
بانايوتــوس ثيودوريــس رئيــس االتحــاد الدولــي
للجوجيتســو رئيــس اإلتحــاد الدولــي للجوجيتســو،
وصالــح الجزيــري مديــر عــام الســياحة فــي دائــرة
الثقافــة والســياحة أبوظبــي ،وفــؤاد درويــش رئيس
اللجنــة المنظمــة الرئيــس التنفيــذي لشــركة بالمــز
الرياضيــة ،وناصــر الزعابي مدير االتصال المؤسســي
بمجلــس أبوظبــي الرياضــي ،و البرازيلــي هينــزو
جريســي الخبيــر العالمــي فــي الجوجيتســو.
وجــاء تتويــج البطــل اكزافيــر بعــد فــوزه المثيــر
على صراف بالضربة القاضية ،وأصبح إســام سياحة
أول بطــل مصــري بعــد تفوقــه بقــرار الحــكام علــى
اليــد الزرهوني.
وتضمنــت البطولــة إقامــة  13نزاالً بمشــاركة 26
مقاتـ ًا مــن  12دولــة شــهدت فــوز األردنــي نــورس
أبــزخ علــى الجزائــري ســامي يحيــى فــي بطولــة
وزن الذبابــة ولكــن لــم تتويجــه باللقــب لزيــادة في
الــوزن المحــدد ،،وكمــا شــهدت تعــادل مثيــر بيــن
اإلماراتــي هــادي عمــر الحســيني واألردنــي محمــد
أبــزخ بقرار الحــكام ،وفوز الكويتيــة إيمان المضاف
على المصرية روان ياســر في وزن الريشــة بالضربة
القاضيــة ،والعراقــي حســين ســالم علــى التونســي
نــزار بــن عمــرة بخنقــة المثلــث فــي وزن الريشــة.
وأكــد فــؤاد درويــش الرئيــس التنفيــذي لشــركة
بالمــز الرياضيــة ،رئيــس اللجنــة المنظمــة لبطولــة
“محاربــي اإلمــارات” أن البطولــة أظهــرت أنهــا مــن
بيــن األربــع بطــوالت الكبــار حــول العالــم وذلــك
لجــودة المحاربين واإلقبال واالهتمام الكبير للقيادة
الرشــيدة ،مؤكــداً أن الرياضيــات الفرديــة القتاليــة
أصبحــت تمثــل نمطـاً فــي المنطقــة ولديهــا قاعــدة
جماهيريــة كبيــرة.
وقــال درويــش إن النســخة الثامنــة مــن محاربــي
اإلمــارات فــي نســختها العربيــة أكــدت انه تســتحق
أن تكــون عالميــة ،وقــال“ :لقــد كانــت المنافســة
قويــة وفــي تقديــري أن النــزاالت الـــ  13كانــت في
مســتوى متقــدم واســتحقت أن تكــون كلهــا نــزاالت
رئيســية لمــا شــاهدناه مــن قــوة ومســتوى رائــع
مــن المقاتليــن”.
وأثنــى رئيــس اللجنــة المنظمة للبطولــة على الدعم
الكبيــر الــذي تجــده البطولة من قبل القيادة الرشــيدة،
وقــال“ :أبوظبــي أثبــت أنهــا عاصمــة رياضيــة والتقــاء
للعالــم ،والقيــادة الرشــيدة دعمــت المشــروع الــذي
أصبــح عالميـاً ،وكمــا أكــد أن توجيهــات ســعادة عبــد
المنعم الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي واآلسيوي-
النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولــي للجــو جيتســو،
كانــت العامــل األساســي فــي نجــاح وتطــور البطولة.

للفنــون القتاليــة أنــا ممتــن لهــا كثيــرا ،وســأكون
متواجــد دائمــا متواجــد علــى منصــات التتويج في
دولــة اإلمــارات”.

تتويج صعب

أكد المصري اســام ســياحي المتوج بلقب نزال وزن
المتوســط وذلــك علــى حســاب الجزائري اليــد زرهوني

أن تتويجــه باللقــب لم يكن ســهال حيث كان االســتعداد
مبكــرا وبدعم وتشــجيع مــن كافــة المحيطين به.
وأضــاف“ :تجهيــزي كان داخليــا فــي مصــر ولــم
احتــاج إلقامــة معســكر خارجــي وذلــك وبفضــل مــا
تلقيتــه مــن دعــم تمكنت مــن تحقيق هــذا االنتصار
فــي أبوظبــي ،مــا تحقــق دافــع كبيــر لــي لمزيــد
مــن األلقــاب والبطــوالت خــال الفتــرة المقبلــة”.

درويش« :محاربي اإلمارات» حجزت مكانتها بين األربعة الكبار عالمياً
الرياضيات الفردية القتالية تمثل نمطاً في المنطقة ولديها قاعدة جماهيرية

لقاء درامي

وأعــرب المغربــي خافييــر عــاوي الفائــز بالنزال
الرئيسي في وزن الديك وذلك على حساب اللبناني
فابريســيو صــراف بالضربــة القاضيــة عــن ســعادته
بالفــوز بالنــزال بعــد لقــاء صعــب للغايــة وصفــه
بالدرامــي ،مؤكــدا أنــه كان أمام تحديــا كبيرا ومهما
فــي البطولــة ،واســتطاع أن يحســم فــي النهايــة من
خــال الضربــة القاضية.
وأهــدي البطــل عــاوي الفــوز إلى أســرته وإلى
منظمــي البطولــة ،علــى مــا قامــوا بــه مــن أجــل
وصــول هــذا الحــدث إلــى المكانــة العالميــة التــي
يســتحقها ،وأضــاف“ :فخــور بهــذا التتويــج فــي
دولــة اإلمــارات وخاصــة فــي العاصمــة أبوظبــي
أرض الفنــون القتاليــة ،لقــد أســهم هــذا البلــد في
تواجــدي وســط هــذه الكوكبــة مــن نجــوم العالــم

شراكة بين «أبوظبي اإلسالمي» و«المحترفين» لرعاية كأس الرابطة  3إمــاراتيين ضمــن لجــان االتحــاد العـربي للجـودو
أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي ،ورابطة
المحترفين عن توقيع عقد رعاية جديد،
يصبح بموجبها المصرف راعيا رئيسيا لكأس
رابطة المحترفين ،لتحمل مسمى كأس
مصرف أبوظبي اإلسالمي ،من بداية موسم
 ،2023-2022وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة
ثالث سنوات.
واقيمت مراسم توقيع عقد الرعاية أمس
االثنين ،في مقر مصرف أبوظبي اإلسالمي
بأبوظبي ،بحضور سعادة عبداهلل ناصر
الجنيبي رئيس رابطة المحترفين اإلماراتية،
وناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة
مصرف أبوظبي اإلسالمي.
وتعكس اتفاقية الرعاية التزام مصرف
أبوظبي اإلسالمي بصحة ورفاهية المجتمع،
عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية
متكاملة ،تشجع على تبني أنماط حياة صحية
وسليمة ،كما تؤكد على التزام المصرف
بتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية
الواسعة لألندية الـ 14المشاركة في الدوري
والكأس.

وقال ناصر العوضي ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي « :يسرنا
أن يكون مصرف أبوظبي اإلسالمي ،راعي
اللقب لكأس رابطة المحترفين للسنوات
الثالث المقبلة .فلطالما شكلت كرة القدم
مكونا رئيسا ضمن إستراتيجيتنا التسويقية،
حيث تشكل لنا فرصة للتواصل مع عشاق
ومشجعي كرة القدم في دولتنا ،وستتيح
لنا هذه الشراكة لعب دور أكبر محليا،
من خالل تقريب عشاق كرة القدم من
لعبتهم المفضلة ،وتهيئة فرص وتجارب
فريدة لمشجعي هذه اللعبة ،كما تأتي هذه
الرعاية تماشيا مع التزامنا بدعم الرياضة
والشباب واالرتقاء بصحة ورفاهية المجتمع».
وأضاف« :نسعى من خالل هذه الرعاية
إلى تعزيز مكانة كرة القدم اإلماراتية،
ودعم رؤية الرابطة لالرتقاء بالكرة المحلية
إلى المستوى العالمي ،مما ينعكس بشكل
إيجابي على مكانة دولة اإلمارات العربية
المتحدة كمركز عالمي للبطوالت الرياضية
االحترافية .ونتطلع إلى تنظيم عدد كبير

من النشاطات مع الرابطة ،لالرتقاء بهذه
اللعبة إلى مستوى جديد ،وتطوير وتشجيع
جيل الشباب على ممارسة هذه الرياضة».
من جانبه ،عبر سعادة عبداهلل ناصر
الجنيبي ،عن تطلعه أن تساهم هذه االتفاقية
في دعم جهود تطوير مسابقات المحترفين
عموما ،وكأس الرابطة على وجه الخصوص،
من خالل هذه الرعاية النابعة من عالقة
متميزة بين الرابطة ومصرف أبوظبي
اإلسالمي ،والتي تعكس شراكة إستراتيجية
ممتدة منذ سنوات ،من أجل خدمة دولة
اإلمارات وأبناء الوطن ،واالستثمار في
مواهبهم من أجل اإلبداع والتفوق».
ولفت الجنيبي إلى أن هذه االتفاقية
تترجم الشراكة القوية التي تجمعنا مع
المؤسسات الوطنية ،وتحديدا مصرف
أبوظبي اإلسالمي ،الذي يشع بريقا في سماء
الوطن ،رائدا ثابتا يسير نحو القمة ،برؤيته
المتقدمة ،وأفكاره المتجددة ،وصورته التي
باتت مقصدا ،لما يقدمه من خدمات جليلة
مبتكرة سلسة مواكبة للعصر».وام

أبوظبي  -الوطن

انتخــب مجلــس إدارة االتحــاد
العربــي للجــودو فــي اجتماعــه أمــس
األول بالعاصمــة األردنية عمان برئاســة
القطــري خالــد بــن حمد العطيــة رئيس
االتحــاد العربــي للجــودو 3 ،مــن أعضاء
مجلــس إدارة اتحاد االمارات للمصارعة
والجودو ضمن لجانه االدارية الرئيســية
،علــى ضــوء ترشــيحات اتحــاد االمارات
برئاســة ســعادة محمــد بــن ثعلــوب
الدرعــي فــي تشــكيلة الجديــد الــذي
جــاء بقــرار مــن معالــي الدكتــور أحمــد
بــن عبــد اهلل حميــد بالهــول الفالســي
وزيــر التربيــة و التعليــم رئيــس الهيئــة
العامــة للرياضة ،وضمــت قائمة (عربي
الجــودو ) بجانــب الســيد محمد جاســم
الســجواني اميــن الســر المســاعد عضــو

االتحــاد العربــي للجــودو الذي نــال ثقة
االتحــاد العربي مجددا لــدورة قادمة ..
وشــمل الترشــيحات التي تمت الموافقة
عليهــا حكمنــا الدولــي أحمــد ســليمان
البلوشــي رئيســا للجنــة الحــكام واللجنة
الفنيــة فــي اتحــاد االمــارات عضــوا فــي
لجنة الحكام باالتحاد العربي ،وســلطان
محمــد الكتبــي العــب منتخبنــا الســابق
للجودو عضو االتحاد رئيس لجنة تنظيم
الفعاليــات المحليــة عضــوا فــي لجنــة
التنظيــم والمراســم باالتحــاد العربــي،
وفاطمــة ســيد الهاشــمي رئيســة اللجنة
النســائية فــي عضويــة اللجنــة النســائية
باالتحــاد العربــي للجــودو.
وتــم خالل االجتمــاع العربــي اعتماد
محضــر االجتمــاع الســابق الــذي عقــد
فــي مــارس  ،2022كما تــم االطالع على

اســتعدادات االتحــاد التونســي للجــودو
الستضافة البطولة العربية للجودو خالل
الفتــرة مــن  6إلــى  9ســبتمبر القــادم،
وتــم اعتمــاد النظــام األساســي المعــدل
لالتحــاد بنــاء علــى الخطــاب الموجــه
مــن اتحاد االتحــادات الرياضية العربية.
مــن جهتــه -ثمــن ســعادة محمــد
بــن ثعلــوب الدرعــي رئيــس االتحــاد
ثقــة االتحــاد العربــي للجــودو فــي
كــوادره الوطنيــة اإلداريــة الرياضيــة،
بمــا يعكــس مكانــه اتحــاد االمــارات
للمصارعــة والجــودو علــى مســتوى
الوطــن العربــي ممــا يســهم فــي دعــم
مســيرة اللعبــة ونشــرها وتطورها على
كافــة المســتويات المحليــة واإلقليميــة،
متمنيا لكوادر االتحاد التوفيق وللجودو
العربــي التقــدم واالزدهــار.

أمازون تختبر خاصية محاكاة األصوات في المساعد الشخصي الذكي أليكسا

طورت شركة التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا األمريكية العمالقة أمازون خاصية جديدة تتيح
ّ
للمساعد الشخصي الذكي أليكسا محاكاة أصوات األشخاص الراحلين باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي.
وقال رئيس قطاع الذكاء االصطناعي في أمازون خالل عرض تجريبي لخاصية أليكسا الجديدة المصممة
لما تطلق عليه أمازون «عالقات شخصية دائمة» إن التطبيق يحتاج إلى أقل من دقيقة واحدة من
كالم أي شخص حتى يستطيع محاكاة صوته طوال الوقت.
وأضاف رويت براساد رئيس قطاع أليكسا إيه.آي في أمازون« :في أوقات الجائحة ،فقد الكثيرون
منا أشخاصاً نحبهم .وفي حين ال يمكن للذكاء االصطناعي منع آالم الفقد ،فإنه بالتأكيد يستطيع جعل
الذكريات باقية» .وفي حين أن المساعد الصوتي الذكي ليس مصمماً ليكون صديقاً ،يقول براساد إن
عالقة الرفقة مع المساعد الصوتي ال تزال حاسمة «في عالقة الرفقة هذه تصبح السمات البشرية
للتعاطف والتأثر أساسية لبناء الثقة» بين المستخدم والمساعد الشخصي الذكي.
وفي عرض تجريبي قصير طلب طفل من أليكسا قراءة كتاب «قصة الساحر أوز» له بصوت
جدته ،وهو ما حدث.
وبعد االنتقادات التي تم توجيهها إلى أمازون بدعوى استخدام أحزان الناس للترويج للخاصية
الجديدة ،على أساس تقليد أصوات األحباب الراحلين ،قال براساد في مقابلة مع موقع تك كرانش
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الجدة التي تم تقليد صوتها حية بالتأكيد« :األمر ال يتعلق
بجدة متوفاة.وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:

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

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

فرنسا تعلن عن مكافآت مالية أكبر للموسيقين الذين يبثون أعمالهم عبر االنترنت

من المقرر أن يتمتع الموسيقيون الذين يبثون
موسيقاهم عبر االنترنت في فرنسا بمكافآت مالية
أكبر مستقبالً ،حيث طبقت البالد قواعد جديدة
على خدمات الموسيقى المتدفقة.
وسيتعين على شركات اإلنتاج الموسيقية دفع %10
مقابل حقوق الملكية الفكرية للفنانين باإلضافة إلى

حد أدنى من المبالغ المدفوعة مقدما قبل نشر األلبوم.
ومن المتوقع أن تدفع شركات اإلنتاج الكبيرة 1000
يورو ( 1043دوالر) ،بينما ستدفع الشركات األصغر
 500يورو .وستكون الشركات مطالبة بدفع رسوم
إضافية إذا ثبت أن األغنية حظت بشعبية خاصة،
وفقاً لبيان أصدرته وزارة الثقافة اليوم السبت.وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣78٤الثالثاء  ٦ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٥يوليو ٢٠٢٢م

دينزل واشنطــن وســتيف جـوبـز
يحصــالن على وســام الحـرية

عــالج سكـتات الـدمـــاغ بدواء
لجلطـــات القلـــب

أعلن البيت األبيض الجمعة الماضي أن الممثل
دينــزل واشــنطن ،ومؤســس شــركة آبــل الراحــل
ســتيف جوبــز ،والعبــة كــرة القــدم ميغــان رابينو،
والعبــة الجمبــاز ســيمون بيلــز ،ســيحصلون علــى
وســام الحريــة الرئاســي ،وهــو أعلــى وســام مدني
يكرمهم
أميركــي .هــؤالء هم مــن بين  17أميركيـاً ّ
الرئيــس جــو بايــدن «لمســاهماتهم البــارزة» فــي
ازدهــار الواليــات المتحــدة وقيمهــا أو الســام
العالمــي أو غيرهــا مــن المشــاريع ذات األهميــة،
وفــق بيــان الرئاســة األميركيــة.
وعرف دينزل واشــنطن ،الحائز جائزة األوســكار
ُ
مرتيــن ،بشــكل خاص بدوره فــي «مالكولم إكس»
و«فيالدلفيــا» .وتولــى أخيــراً بطولــة فيلــم «ذي
تراجيــدي أوف ماكبــث» ،الــذي ُطــرح عــام 2021
ونال عنه واشــنطن ترشــيحاً آخر لجائزة األوسكار.
وقال البيت األبيض إن من بين الفائزين سيمون
بيلــز :أكثــر العبــة جمبــاز أميركيــة حصــداً لأللقاب
فــي التاريــخ» ،لكنهــا أيضـاً «مدافعــة كبيــرة» عــن
ـيكرم بايــدن
الصحــة العقليــة للرياضييــن .كمــا سـ ّ
جون ماكين ،المرشــح الرئاســي الخاســر عام 2008
والــذي شــغل عضويــة الكونغرس علــى مدى عقود
قبــل وفاتــه عــام  .2018كذلــك األمــر مــع ســتيف
جوبز الــذي توفي ســنة .2011وكاالت

في أكبر تجربة إكلينيكية للسكتة الدماغية على اإلطالق
في كندا ،أظهر باحثون أن «تينيكتيبالز» ،وهو دواء
يستخدم بشكل شائع كمضاد للنوبات القلبية ،هو عالج
فعال للسكتة الدماغية الحادة ،وتم اإلعالن عن النتائج،
ّ
في دورية «ذا النسيت».
ويقول بيجوي مينون ،األستاذ بقسم علوم األعصاب
السريرية بكلية «كمينغ للطب» بجامعة «كالغاري»
الكندية ،والباحث الرئيسي بالدراسة ،في تقرير نشره
الموقع اإللكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة :من
المعروف أن (تينيكتيبالز) عقار فعال في إذابة الجلطة،
يغير قواعد اللعبة
ومن السهل جداً استخدامه مما يجعله ّ
عندما يتم حساب الثواني إلنقاذ خاليا الدماغ».
وبناء على اإلرشادات الحالية ،فإن عقار «التيبالز»،
ً
هو الدواء الموصى به لمرضى السكتة الدماغية الحادة،
والتحدي هو أن هذا العقار أكثر تعقيداً في التعامل
معه ،ويستغرق األمر ما يصل إلى ساعة ويتطلب مضخة
تسريب يجب مراقبتها ،ويمكن أن تكون المضخة متاحة
عند نقل المريض داخل المستشفى أو إلى مركز السكتة
الدماغية الرئيسي لتلقي العالج.
ويقول ريتشارد شوارتز ،من قسم علم األعصاب في
برنامج «هورفيتز» لعلوم الدماغ بجامعة «تورونتو»،
والباحث المشارك بالدراسة« :عندما يكون بإمكانك
توفير الوقت ،فهذه ميزة كبيرة» ،مشيراً إلى أنه في
حال «استخدام (تينيكتيبالز) ال يحتاج المريض إلى أي
تجهيزات ،ويمكن أن يستخدم متى وصل المريض إلى
أي مركز طبي أو مستشفى صغير».وكاالت

#هذه_أبوظبي  ..منتجع ياس في صير بني ياس بعدسة بينو سارادزيك

علماء يجدون طريقة لتشغيل الطائرات بوقود تنتجه البكتيريا

تتمثــل إحدى المشــكالت طويلة األجــل المتعلقة
بالســفر الجوي في اعتماده على البترول ،وهو مورد
محــدود يســاهم فــي تغيــر المنــاخ ،إال أن الباحثيــن
توصلــوا إلــى طريقــة إلنشــاء وقــود بديــل للطائــرات
عــن طريــق حصــد جــزيء كربــون فريــد مــن نوعــه
يتــم إنتاجه من بكتيريا أساســية موجــودة في التربة.
ويقــول المؤلــف الرئيســي بابلو كــروز موراليس،
عالــم األحيــاء الدقيقــة فــي  DTU Biosustainوهو
جــزء مــن الجامعــة التقنيــة فــي الدنمــارك «فــي
الكيميــاء ،كل مــا يتطلــب طاقــة إلنتاجــه ســيطلق
طاقــة عندمــا ينكســر».
ومــع العلــم أن اشــتعال وقود الطائــرات البترولي
يخلــق كمية هائلة من الطاقة عند اشــتعاله ،تســاءل
العلمــاء عمــا إذا كانت هناك طريقــة لتكرار العملية
دون االعتمــاد علــى الوقود األحفــوري .وتم االتصال
بكــروز موراليــس مــن قبــل جــاي كيســلينج ،وهــو
باحثا
مهنــدس كيميائــي فــي جامعــة كاليفورنيــا كان ً
فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة فــي مختبــره فــي
ذلــك الوقــت ،والذي كانــت لديه فكرة إعادة إنشــاء
 Jawsamycinوهــو جــزيء تــم إنشــاؤه بواســطة

البكتيريــا الشــائعة المعروفة باســم .Streptomyces
الوصفــة موجــودة بالفعــل فــي الطبيعــة ،ويشــير
كــروز موراليــس إلى أن الجزيء المســنن يتكون من
البكتيريــا التــي تقــوم باســتقالب الجلوكــوز .وعندما
يــأكل الســكر أو األحمــاض األمينية ،يقــوم بتفكيكها
وتحويلهــا إلــى لبنــات بنــاء للروابــط مــن الكربــون
إلــى الكربون.
وتلــك التقلبــات هــي التــي تمنــح الجزيئــات
القــدرة علــى إنتــاج طاقــة متفجــرة .ويوضــح كــروز
موراليــس أن الوقــود الــذي تنتجه البكتيريا ســيعمل
مثــل وقــود الديزل الحيوي .وســيحتاج إلى المعالجة
حتــى يشــتعل عنــد درجــة حــرارة أقــل مــن درجــة
الحــرارة الالزمــة لحــرق األحمــاض الدهنيــة ،ولكــن
عنــد االشــتعال ،ســيكون قوي ـاً بمــا يكفــي إلرســال
صــاروخ إلــى الفضــاء.
ويأمل الباحثون ،الذين نشروا النتائج التي توصلوا
إليهــا فــي  30يونيــو فــي مجلــة جــول ،فــي توســيع
نطــاق العمليــة فــي المســتقبل حتــى يكــون للوقود
البديــل فرصــة الســتخدامه بالفعــل فــي الطائــرات،
بحســب صحيفة ديلــي ميل البريطانيــة.وكاالت

فيلم «مينيونز» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

ـدر الجــزء ألخير من سلســلة أفــام «مينينز»
تصـ ّ
شــباك التذاكــر فــي أميــركا الشــمالية بعدمــا حقــق
إيــرادات إجمالية بلغــت  108.5ماليين دوالر ،وهو
مبلــغ قــد يصــل إلــى  127.9مليونـاً بحلــول ة عطلة
نهاية األسبوع الطويلة في الواليات المتحدة ،بحسب
تقديرات شــركة «إكزبيتر ريليشــنز» المتخصصة.
وتفوق فيلم «مينيونز :ذي رايز أوف غرو» الذي
ّ
أرجــئ إطالقــه لمدة عاميــن بســبب الجائحة ،على
فيلــم «تــوب غــن :مافيريــك» الــذي حل ثانيـاً هذا
األســبوع مع إيرادات بلغت  32.5مليون دوالر.
وفي األســبوع الســادس من إطالقه في الصاالت،
وصلــت إيــرادات «تــوب غــن» اإلجمالية إلــى 571
مليون دوالر.
وحظيــت تتمــة «تــوب غــن» الذي حقــق نجاحا
واســعا قبــل  36عام ـاً ،باستحســان النقــاد .ومــرة
جديدة ،يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك»

ميتشــل الــذي يصبــح فــي العمــل الجديــد نقيبــا
مهمتــه قصــف منشــأة تخصيــب يورانيــوم تابعــة
ّ
لدولــة معاديــة.
وتراجــع فيلــم «إلفيــس» الــذي يتنــاول ســيرة
ملــك موســيقى الــروك أنــد رول إلفيــس بريســلي
إلــى المرتبــة الثالثــة بعدمــا كان متصــدراً األســبوع
الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي
مــع «تــوب غــن» ،وحقــق إيــرادات بلغــت 23.7
مليــون دوالر.
وحل فيلم «جوراســيك وورلد دومينيون» ،وهو
الجــزء الســادس مــن سلســلة األفــام عــن عالــم
الديناصــورات ،فــي المرتبــة الرابعــة مــع إيــرادات
بلغــت  19.2مليــون دوالر.
وجــاء «ذي بــاك فون» ،وهو فيلــم رعب يؤدي
فيه األمريكي إيثان هوك دور قاتل ســفاح ،خامسـاً
مع عائدات بلغت  14.6مليون دوالر.وكاالت

زرع جهــاز داخـــل الجسـم
لتخفــيف األلــم

طور فريق من الباحثين بقيادة جامعة نورث
وسترن األميركية ،جهازا صغيرا لتخفف األلم
يتم زرعه داخل الجسم لتخفيف األلم دون
استخدام األدوية ،بما يوفر بديال لمسكنات
األلم من المواد األفيونية ،وغيرها من األدوية
التي تسبب اإلدمان.
يعمل الجهاز الذي تم اإلعالن عن تفاصيله
بدورية «ساينس» ،عن طريق االلتفاف برفق
حول األعصاب لتقديم تبريد دقيق وموجه،
يساهم في تخدير األعصاب ومنع إشارات
األلم عن الدماغ ،وتوجد مضخة خارجية
تمكن المستخدم من تنشيط الجهاز عن بعد
ثم زيادة شدته أو تقليلها ،وبعد ذلك عندما
ال تكون هناك حاجة للجهاز ،فإنه يمتص
بشكل طبيعي في الجسم ،متجاوزا الحاجة
إلى االستخراج الجراحي.
ويعتقد الباحثون أن الجهاز لديه القدرة
على أن يكون أكثر قيمة للمرضى الذين
يخضعون لعمليات جراحية روتينية أو حتى
بتر األطراف ،ويحتاجون عادة إلى أدوية
تخفيف األلم بعد الجراحة ،ويمكن للجراحين
زرع الجهاز أثناء العملية للمساعدة في إدارة
ألم المريض بعد الجراحة.
يقول جون روجرز ،المتخصص في مجال
اإللكترونيات الحيوية ،والذي قاد تطوير الجهاز
في تقرير نشره الموقع الرسمي لجامعة
نورث وسترن ،بالتزامن مع الدراسة «رغم
أن المواد األفيونية فعالة للغاية ،إال أنها
تسبب اإلدمان بشكل كبير ،وكمهندسين،
تحفزنا فكرة عالج األلم بدون أدوية ،بطرق
يمكن تشغيلها وإيقافها على الفور ،وتستغل
التكنولوجيا الخاصة بنا اآلليات التي لها بعض
أوجه التشابه مع تلك التي تسبب الشعور
بالخدر في األصابع عند البرودة ،ويسمح جهازنا
بإنتاج هذا التأثير بطريقة قابلة للبرمجة،
بشكل مباشر لألعصاب المستهدفة».وكاالت

انهيار جليدي في جبال األلب اإليطالية
يودي بحـيـاة  6أشخــاص

ـزاء مــن
قالــت الســلطات المحليــة إن أجـ ً
جبــل جليــدي انهــارت أمــس األول (األحــد)
فــي جبــال األلــب اإليطاليــة ،وســط ارتفــاع
قياســي فــي درجــات الحــرارة ،ممــا أدى إلــى
مقتــل مــا ال يقــل عــن  6أشــخاص وإصابــة .8
وقالــت حكومــة مقاطعــة ترينتــو :عمليــات
اإلنقــاذ جاريــة فــي أعقاب انهيــار جليدي كبير
لقــي فيــه متســلقو جبــال حتفهــم ،مضيفة أنه
من المحتمل أن تكون هناك «خسائر كبيرة».
ووقع االنهيار الجليدي عند جبل مارموالدا،
الــذي يبلــغ ارتفاعه أكثر مــن  3300متر ،وهو
أعلــى جبــل ضمــن سلســلة جبــال دولوميــت،
التــي تمتــد عبــر منطقتــي ترينتــو وفينيتــو
اإليطاليتين.
وقــال حاكم فينيتو ،لــوكا زايا ،إن المصابين
ُنقلــوا إلــى مستشــفيات قريبــة فــي بلــدات
بيلونــو وتريفيــزو وترينتــو وبولزانــو.
وقالــت وحــدة اإلنقــاذ فــي جبــال األلــب
إن الكتلــة الجليديــة الضخمــة انهــارت بالقرب
مــن بونتــا روكا ،على الطريق التي يســتخدمها
عــادة متســلقو الجبــال للوصــول إلــى القمــة.
واســتخدمت فرق اإلنقاذ طائرات هليكوبتر
وكالبـاً مدربة بحثـاً عن ناجين.
وأشــار زايــا إلــى أن موجــة حارة فــي أوائل
الصيــف بإيطاليــا أدت إلــى ارتفــاع درجــات
الحــرارة فــي مارموالدا إلــى  10درجات مئوية
.ويتســبب ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة
فــي تقلــص جبــال مارمــوالدا الجليديــة ،مثــل
غيرهــا حــول العالــم ،بشــكل متزايــد خــال
العقــود األخيــرة.وكاالت

أكبر تلسكوب في العالم يرى النور في شمال تشيلي ببطء

بدأت طالئع التلسكوب الفائق الكبر «إي إل تي»
تظهر ببطء في شمال تشيلي ،الذي ُيعد أحد أفضل
وتعد هذه األداة البصرية التي
األماكن لرصد النجومُ ،
سترى النور بعد  5سنوات األقوى حتى اآلن ،وتهدف
إلى توسيع قدرات علماء الفلك على الرصد .وفق
«وكالة الصحافة الفرنسية».
وهذا التلسكوب الذي يش ّكل «عيناً» جديدة في
السماء ُتضاف اعتباراً من سنة  2027إلى مجموعة
أدوات الرصد ذات اإلمكانات الكبيرة التي تعمل
أصالً في صحراء أتاكاما ،يتيح زيادة قدرة العلماء
على الرصد بمقدار  5آالف مرة عما هي عليه حالياً،
باإلضافة إلى تركيزه على أماكن ال تزال حتى اليوم
غير معروفة بهدف توفير إجابات عن األسئلة التي
تزال قائمة عن نشأة الكون.
ويقول عالم الفلك التشيلي لويس شافاريا من المرصد
األوروبي الجنوبي الذي يتولى تمويل بناء التلسكوب
«إي إل تي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»« :ثمة
أسئلة علمية نرغب في إيجاد إجابات لها ،وهذه
األسئلة تفرض الحاجة إلى تقنية تساعدنا في التوصل
إلى هذه اإلجابات» .ويضيف :إن تطور علم الفلك

مرتبط بما توفره التكنولوجيا وقدرات المراقبة وكل
ما تتيحه هذه األدوات الرائعة.
وتستطيع أدوات الرصد الحالية أن توفر إجابات
عن األسئلة التي كان علماء الفلك يطرحونها قبل ثالثة
عقود ،ومن أمثال هذه األدوات المقراب العظيم «في
إل تي» ،وهو أقوى أداة تعمل حالياً ،باإلضافة إلى
مرصد «ألما» ،الذي ُيعد أكبر مقراب رادويوي في
العالم ،ويقع كالهما في شمال تشيلي .لكن بهدف
توسيع آفاق المعرفةُ ،بنيت أدوات ذات فاعلية أكبر
سي ّثبت فوق جبل
كتلسكوب «إي إل تي» ،الذي ُ
سيرو أرمازونيس على ارتفاع ثالثة آالف متر وعلى
بعد نحو  20كيلومتراً عن المقراب العظيم الذي
يملكه المرصد األوروبي الجنوبي .ويتألف «إي إل
تي» الذي انطلقت أعمال بنائه سنة  2017من مرآة
تتكون من  798مرآة
أساسية يبلغ قطرها  39متراً ّ
صغيرة سداسية الشكل .ويقول المسؤول عن الموقع
غويدو فيتشيا للوكالة(« :إي إل تي) هو بمثابة نسخة
مطورة من المقراب العظيم ،ومن الواضح أنه مختلف
ّ
عما أنشئ سابقاً ،إذ هو يتصف بمعايير تقنية
تماماً ّ
مختلفة بشكل كبير».وكاالت

مومياء مصرية تفاجئ الباحثين بـ«دعامة السكتة الدماغية»

من بين إجراءات التأهيل التي ينصح بها األطباء بعد
اإلصابة بالسكتة الدماغية ،هو إجراء تمارين الحركة
التي قد يحتاج تنفيذها إلى استخدام مشاية أو عكاز،
باإلضافة إلى دعامات للساق ،حتى تساعد على الثبات
وتثبيت وزن الجسم أثناء إعادة تعلم المشي.
والمفاجأة التي وجدها فريق بحثي مشترك من
جامعات« :ألكاال» اإلسبانية ،و«نيوجيرسي» األميركية،
و«األميركية» في القاهرة ،أن المصري القديم عرف
هذه اإلجراءات لتأهيل مرضى السكتة الدماغية ،وهو
ما كشفت عنه حالة مومياء مصرية تنتمي لألسرة
الخامسة والعشرين ،عثرت عليها البعثة اإلسبانية
المصرية المشتركة ،العاملة في مقابر ذراع أبو النجا
التي تقع في البر الغربي لنهر النيل بمدينة األقصر
(جنوب مصر) .وعثر على المومياء التي أخذت الرقم
« ،»6833-Indضمن  17جثة محنطة في مقبرة حيري
( )12 TTالتي تنتمي إلى أوائل األسرة الثامنة عشرة

( 1292-1550قبل الميالد) .ووجد الباحثون بعد إجراء
األشعة والفحوصات ،أنها فريدة من نوعها ،كونها
تسجل أقدم إصابة في األدبيات العلمية بمرض السكتة
الدماغية ،وليس ذلك فحسب؛ بل إنها أيضاً تسجل
إجراءات فريدة ُّاتخذت للتعامل مع تبعات اإلصابة التي
تسببت في شلل نصفي بالجانب األيسر من الجسم.
وخالل دراسة نشرت في العدد األخير من دورية
«ورلد نيروسيرجري» ،وصف الباحثون هذه اإلجراءات
التي كانت مشابهة تماماً لما ينصح به األطباء حالياً؛
حيث عثروا على ِع ِص ّي استخدمت كداعمات للقدم،
كما وجدوا عكازاً مع المومياء .وأوضح الباحثون أن
المومياء كانت المرأة يتراوح عمرها بين  25و40
عاماً ،وكان نوع التحنيط المستخدم معها على مستوى
عال؛ حيث تم إجراء عملية التحنيط ونزع األحشاء
ٍ
بعناية ،وأصيبت بالسكتة الدماغية في وقت متأخر
من حياتها ،وعاشت بعد اإلصابة لعدة سنوات.وكاالت

