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رئيس الدولة يأمر باإلفراج عن  737نزيالً في المنشآت اإلصالحية بمناسبة عيد األضحى المبارك
استقبل وفداً من الشباب الموهوبين من مجلس التعاون المشاركين والفائزين بجائزة «ووترفولز»

ص«»4

رئيس الدولة :الشباب مرتكز رئيس لتقدم أوطانهم
وعماد حاضرها وضمان مستقبلها
سموه يبحث تعزيز العمل الخليجي المشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي

محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي بحضور راشد بن حميد النعيمي وشما المزروعي

رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز التواصل
والحوار بين شباب دول مجلس التعاون
لمناقشة أفكارهم ورؤاهم
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» وفــدا مــن
الشــباب الموهوبين من دول مجلس التعاون لدول
الخليــج العربيــة المشــاركين فــي الملتقــى الــذي

ينظمــه مركــز الشــباب العربــي تحــت رعايــة ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الوزراء وزير ديوان الرئاســة رئيس المركز.
ورحــب ســموه بوفــد الشــباب ــــ خــال اللقــاء

عبداهلل بن زايد يترأس اجتماع لجنة اإلشراف على
استراتيجية مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

تــرأس ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل
نهيــان ،وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي،
االجتمــاع الخامــس عشــر للجنــة العليــا
لإلشراف على االستراتيجية الوطنية لمواجهة
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب.
ـدم ســعادة حامــد ســيف الزعابــي،
وقـ ّ
مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل

محمد بن زايد يدعو الشباب إلى التمسك
بقيم مجتمعاتهم األصيلة وعاداتها
وتقاليدها وثوابتها الوطنية

األمــوال ومكافحــة تمويل اإلرهــاب ،عرضاً
حــول أبــرز مســتجدات تنفيذ خطــة العمل
الوطنيــة والتــي تضمنــت عرضـاً إلنجــازات
الدولة في زيادة مســتوى التعاون الدولي،
وطلبــات المســاعدة القضائيــة بنســبة تزيد
علــى  ،%100واســتمرار الجهــات الرقابيــة
فــي عمليــات الرقابــة والتفتيش .ص«»6

الــذي جــرى فــي قصــر البحــر ــــ مؤكــداً أهميــة
تعزيــز التواصــل والحــوار بيــن شــباب دول مجلــس
التعــاون مــن خــال مختلــف المنصــات لمناقشــة
أفكارهــم ورؤاهــم وتطلعاتهــم نحــو المســتقبل

بجانــب التحديــات التــي تواجههــم.
كمــا أكــد ســموه أهميــة دور الشــباب في خدمة
مجتمعاتهــم ودولهــم فهم المحــرك الرئيس للتطور
والتنميــة وهــم مرتكز رئيس لتقدم أوطانهم وعماد

حاضرهــا وضمــان مســتقبلها ..مشــيراً إلــى ضرورة
تمكين الشــباب واالســتفادة من طاقاتهم وقدراتهم
خــال المرحلــة المقبلــة لمواجهــة التحديــات التــي
تشهدها المجتمعات .ص«»3+2

بتوجيهات الشيخة فاطمة ..وضع حجر أساس سيف بن زايد يشهد حفل توزيع شهادات االعتماد المؤسسي
للكليات واألكاديميات والمعاهد الشرطية واألمنية
مركز «أم اإلمارات» في إقليم زنجبار
بتوجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة
بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي
العــام رئيســة المجلس األعلــى لألمومة
والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة
التنمية األسرية الرئيسة الفخرية للهالل
األحمر اإلماراتي ،ومتابعة ســمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم
فــي منطقة الظفرة رئيــس هيئة الهالل
األحمــر اإلماراتــي قررت الهيئة تشــييد
مركز الشــيخة فاطمة بنــت مبارك «أم
اإلمــارات» لتعليم وتدريــب المرأة في
إقليــم زنجبار .ص«»4

أبوظبي ُتتيح ترخيص  1200نشاط دون
اشتراط عقد إيجار لمقر العمل
إتاحة وقت أطول
للمستثمرين بشأن اختيار
أفضل المواقع لمقار أعمالهم
أعلــن مركــز أبوظبــي لألعمــال ،التابــع
لدائــرة التنميــة االقتصاديــة بأبوظبي ،عن
إعفــاء  1200نشــاط من إجمالي األنشــطة
االقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط
تقديــم عقــد إيجــار لمقــر العمــل خــال
العــام األول وذلك ضمن التزامه بتحســين
بيئــة األعمــال وضمــان ســهولة تأســيس
وممارســة األعمال.
تأتــي هــذه الخطــوة لتشــجيع ريــادة
األعمال في اإلمارة عبر تسهيل اإلجراءات
وخفــض الرســوم ،فضـاً عــن إتاحــة وقت
أطول للمســتثمرين الختيار أفضل المواقع
لمقــار أعمالهــم ،مــا يمكنهــم مــن التركيز
علــى األعمال وتحقيــق النجاح.
وتمثل األنشــطة االقتصادية المشــمولة
بهذه المبادرة  %29.5من إجمالي األنشطة
التــي تقــوم بترخيصهــا دائــرة التنميــة
االقتصاديــة في أبوظبــي .ص«»١٩

سموه يشير إلى ضرورة تمكين الشباب
واالستفادة من طاقاتهم في المرحلة
المقبلة لمواجهة التحديات

شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة فــي أبوظبــي
حفــل توزيع شــهادات االعتماد المؤسســي
للكليات واألكاديميات والمعاهد الشرطية
واألمنيــة من قبل مركــز المؤهالت األمنية
بالــوزارة «الجهــة المانحــة للمؤهــات

الشــرطية واألمنيــة» لتكون هــذه المعاهد
مراكــز تحصل علــى صالحية طــرح وإدارة
المؤهالت الشرطية واألمنية وفق متطلبات
منظومــة المؤهــات المهنيــة.
وشــهد ســموه تســليم شــهادات االعتمــاد
إلــى ممثلــي كليــة الشــرطة بــوزارة الداخلية
وأكاديمية سيف بن زايد في أبوظبي .ص«»4

تنفيذاً للسياسة اإلسكانية الجديدة

برنامج «زايد لإلسكان» يعلن 500
قرار بـ 400مليون درهم
أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية باهتمام القيادة الرشيدة،
بتوفيــر حيــاة كريمة ألبنــاء اإلمارات ،وبــكل ما يحقق
لهــم العيــش الكريــم بوصفهــم أولويّــة قصــوى ،وذلك
علــى هامــش توقيــع وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة،
ممثلــة ببرنامج الشــيخ زايد لإلســكان ،مذكــرة تفاهم
مشــتركة مــع  4بنوك مصارف وطنيــة ،والتي بموجبها
ســيتم تمويــل القــروض الســكنية ،فــي إطــار تنفيــذ
السياســة اإلســكانية الجديــدة التــي اعتمدهــا مجلــس

الــوزراء لتمويــل قــروض برامج اإلســكان الحكومي.
وكشــف معاليه ،عن خطة البرنامج لتنفيذ توجيهات
القيــادة الرشــيدة وقرار مجلس الوزراء بشــأن السياســة
الجديــدة للقــروض اإلســكانية ،وأنــه ســيتم خــال العام
الجــاري  2022اســتهداف اإلعــان عــن  3آالف اســم من
المســتفيدين مــن القروض الســكنية ،بمعــدل  500قرار
ســكني شــهرياً ،معلناً ســعادته عن أســماء المســتفيدين
مــن الدفعــة األولــى ضمن السياســة اإلســكانية الجديدة
والتي تشمل  500قرار بقيمة  400مليون درهم .ص«»٨

اإلمارات تدين الهجومين اإلرهابيين
في بوركينا فاسو
تشجيع ريادة األعمال في أبوظبي عبر تسهيل
اإلجراءات وخفض الرسوم

أدانت دولة اإلمارات بشدة الهجومين اإلرهابيين
اللذين وقعا شــمال بوركينا فاســو وشــمالها الغربي،
ونجم عنهما مقتل العشــرات من األبرياء.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي أن
دولــة اإلمــارات تعــرب عــن اســتنكارها الشــديد
لهــذه األعمــال اإلجراميــة ،ورفضها الدائــم لجميع

أشــكال العنــف واإلرهــاب التــي تســتهدف زعزعة
األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع القيــم والمبــادئ
اإلنسانية.
وأعربــت الــوزارة عــن خالــص تعازيهــا لحكومــة
بوركينــا فاســو وشــعبها الصديــق ،وألهالــي وذوي
ضحايــا هــذه الجريمــة النكــراء .وام
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رئيس الدولة يبحث تعزيز العمل الخليجي المشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي

محمد بن زايد خالل استقباله نايف الحجرف
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» أمــس فــي
قصــر البحــر فــي أبوظبــي معالــي الدكتــور نايــف
فــاح مبــارك الحجــرف أميــن عــام مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة.
ورحــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد

آل نهيــان بالدكتــور نايــف الحجــرف ..وبحــث معه
تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك لمــا فيــه الخيــر
لشــعوب دول المجلس ويلبي تطلعاتها نحو التنمية
واالزدهار.
حضــر مجلــس قصر البحر ..ســمو الشــيخ حمدان
بــن زايد آل نهيان ممثــل الحاكم في منطقة الظفرة

وســمو الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان ممثل
الحاكــم فــي منطقــة العيــن وســمو الشــيخ ســيف
بــن محمــد آل نهيــان وســمو الشــيخ نهيــان بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة زايد
بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيرية واإلنســانية
والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير الداخلية وســمو
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي وســمو الشــيخ ذيــاب بن
زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ خالــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة زايــد العليــا
ألصحــاب الهمــم وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد

بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلس التنفيــذي رئيس
مكتــب أبوظبــي التنفيــذي وســمو الشــيخ ذيــاب بن
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس ديوان ولــي عهد
أبوظبــي والشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيس
دائــرة البلديــة والتخطيــط فــي عجمــان وعــدد مــن
الشــيوخ والمســؤولين .وام

استقبل وفداً من الشباب الموهوبين من مجلس التعاون المشاركين في ملتقى المركز العربي للشباب

رئيس الدولة :الشباب مرتكز رئيس لتقدم أوطانهم وعماد حاضرها وضمان مستقبلها
سموه يؤكد أهمية تعزيز التواصل والحوار بين شباب
دول مجلس التعاون لمناقشة أفكارهم ورؤاهم
محمد بن زايد يدعو الشباب إلى التمسك بقيم مجتمعاتهم
األصيلة وعاداتها وتقاليدها وثوابتها الوطنية
سموه يشير إلى ضرورة تمكين الشباب واالستفادة من
طاقاتهم في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة «حفظه
اهلل» وفــدا مــن الشــباب الموهوبيــن مــن
دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية
المشــاركين فــي الملتقــى الــذي ينظمــه
المركــز العربــي للشــباب تحــت رعايــة
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديوان
الرئاســة رئيــس المركــز.
ورحب سموه بوفد الشباب ــ خالل اللقاء
الــذي جرى فــي قصر البحر ــــ مؤكداً أهمية
تعزيــز التواصــل والحــوار بيــن شــباب دول
مجلــس التعاون مــن خالل مختلف المنصات
لمناقشــة أفكارهم ورؤاهــم وتطلعاتهم نحو
المســتقبل بجانــب التحديات التي تواجههم.
كمــا أكد ســموه أهميــة دور الشــباب في

خدمــة مجتمعاتهــم ودولهــم فهــم المحــرك
الرئيــس للتطــور والتنميــة وهــم مرتكــز
رئيــس لتقــدم أوطانهــم وعمــاد حاضرهــا
وضمــان مســتقبلها ..مشــيراً إلــى ضــرورة
تمكيــن الشــباب واالســتفادة مــن طاقاتهــم
وقدراتهــم خــال المرحلة المقبلــة لمواجهة
التحديــات التــي تشــهدها المجتمعات..كمــا
دعا الشــباب إلى التمســك بقيــم مجتمعاتهم
األصيلة وعاداتها وتقاليدها وثوابتها الوطنية.
مــن جانبهم أعــرب الشــباب الخليجيون..
عــن ســعادتهم بلقــاء صاحــب الســمو رئيس
الدولــة مثمنيــن الدعــم واالهتمــام اللذيــن
يحظــى بهمــا قطــاع الشــباب فــي دولــة
اإلمــارات مــن قبــل ســموه والــذي كان لــه
كبيــر األثــر فيما حققه الشــباب من إنجازات
اســتثنائية رائــدة .وام

محمد بن زايد خالل استقباله وفدا من الشباب الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي بحضور راشد بن حميد النعيمي وشما المزروعي
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محمد بن زايد خالل استقباله الفائزين بجائزة «ووترفولز» بحضور طحنون بن محمد وسيف بن زايد وصقر غباش

رئيس الدولة يستقبل الفائزين بجائزة «ووترفولز»
اســتقبل صاحب الســمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» فــي مجلــس قصــر البحــر الفائزيــن
بجائــزة «ووترفولــز العالميــة» المعنيــة
بالتعليــم الصحــي وعــدداً مــن أعضــاء
لجنــة التحكيــم وفريــق عمــل الجائــزة..
وذلــك بحضــور الفريــق ســمو الشــيخ
ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخلية.
وهنــأ ســموه الفائزيــن بالجائــزة مــن
أطبــاء وممرضيــن وعائالت خــط الدفاع
األول الذيــن فقــدوا أرواحهم خالل أداء
مهامهم اإلنســانية وفريق عمل الجائزة.
واســتعرض فريــق عمــل الجائــزة
أهدافها اإلنسانية ومبادراتها المستقبلية
الهادفــة إلــى إعــاء القيــم اإلنســانية
وتقديــر تضحيــات وجهــود الصفــوف
األماميــة فــي المجتمعــات.
مــن جانبهم أعرب الفائــزون ــ الذين
يمثلــون مختلــف البلــدان ــــ عــن بالــغ
ســعادتهم بفوزهــم بهــذه الجائــزة
مؤكديــن أنها تمثل تكريمــا لقيم العطاء
والبــذل فــي خدمــة اإلنســانية وتقديــراً
للتضحيــات التــي يقدمهــا خــط الدفــاع
األول فــي ســبيل الحفــاظ علــى حيــاة
مجتمعاتهــم وســامتها.
يذكــر أن جائــزة « ووتــر فولــز «
أطلقتهــا دولــة اإلمــارات خــال شــهر
نوفمبــر عــام  2021تنفيــذاً لتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد
آل نهيــان فيمــا ُتعــد مــن إســهامات
الدولــة العالميــة فــي تكريــم العامليــن
فــي خطــوط الدفــاع األولــى فــي جميع
أنحــاء العالــم تقديــراً لدورهــم الحيــوي
وخدماتهــم اإلنســانية وتضحياتهــم فــي
ســبيل حمايــة مجتمعاتهــم وســامتها
خاصــة خــال جائحــة « كوفيــد..»19
وترشح للجائزة  300مشارك حول العالم
تأهــل منهــم  78وفــاز بالجائــزة . 15
وتتعــاون مبــادرة ووتر فولــز العالمية
الطبيــة العالميــة « مبــادرة اإلمــارات
للعالــم « ..مــع مؤسســات علميــة

محمد بن زايد يستمع إلى عرض قدمه أحد الفائزين

وأكاديميــة عالميــة لمنــح المشــاركين
شــهادات تدريــب وســاعات معتمــدة
توفــر التعليــم المســتمر للعامليــن فــي
القطــاع الصحــي حــول العالــم وتوفــر

منصــة افتراضيــة للتدريــب التخصصــي
حيــث اســتفاد منها أكثر مــن  1.3مليون
شــخص مــن  197دولــة ويشــارك 80
منظمــة وجهــة دوليــة فــي مبــادرات

ووترفولــز مــن بينهــا :برلمــان دول
البحــر األبيض المتوســط واللجنة الدولة
للصليــب األحمــر ومنظمــة أطبــاء بــا
حــدود واالتحــاد الدولــي للمستشــفيات

وإدارات الصحــة فــي الدولــة وملتقــى
نيويــورك لطب اإلنســان والصحة العامة
واالتحــاد المغاربــي العربــي ألطبــاء
األســنان.وام
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في إطار المبادرات اإلنسانية لإلمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح

رئيس الدولة يأمـر باإلفـراج عـن  737نزيالً في
المنشآت اإلصالحية بمناسبة عيد األضحى المبارك
سموه يحرص كـل عام على العفـو عـن عدد من النزالء
بمناسبة عيد األضحى المبارك تعزيزاً للروابط األسرية
إعطاء النزالء فرصة للبدء من جديد في المشاركة
اإليجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم
إدخال السعادة إلى قلوب األمهات واألبناء ومنح النزالء
فرصة للعودة للطريق الذي يضمن لهم حياة ناجحة
أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» باإلفــراج عــن  737نزيـ ًا
مــن نزالء المنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة ممن صدرت
بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل ســموه بتســديد
الغرامــات الماليــة التــي ترتبــت عليهــم تنفيــذا لتلــك
األحــكام ..وذلك بمناســبة حلول عيــد األضحى المبارك.
تأتــي مبــادرة صاحــب الســمو رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» فــي إطــار المبــادرات اإلنســانية لدولــة اإلمــارات،
والتــي تســتند إلــى قيــم العفــو والتســامح ،وإعطــاء
نــزالء المنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة فرصــة للبــدء من

جديــد فــي المشــاركة اإليجابيــة بالحيــاة بمــا ينعكــس
علــى أســرهم ومجتمعهــم.
ويحــرص صاحــب الســمو رئيس الدولــة «حفظه اهلل»
كل عــام علــى العفــو عــن عــدد مــن نــزالء المنشــآت
اإلصالحيــة والعقابيــة بمناســبة حلــول عيــد األضحــى
المبــارك تعزيــزاً للروابــط األســرية وإدخــال الســعادة
والســرور إلــى قلــوب األمهــات واألبنــاء ومنــح النــزالء
فرصــة االســتفادة مــن هــذه المناســبة المباركــة للعودة
إلــى الطريــق الــذي يضمــن لهم حيــاة اجتماعيــة ومهنية
ناجحــة .وام

سيف بن زايد يشهد حفل توزيع شهادات االعتماد المؤسسي بتوجيهات الشيخة فاطمة« ..الهالل» يضع حجر أساس مركز
للكليات واألكاديميات والمعاهد الشرطية واألمنية
«أم اإلمارات» لتعليم وتدريب المرأة في إقليم زنجبار

سيف بن زايد يشهد حفل توزيع الشهادات بحضور ضاحي خلفان وعبداهلل المري وفارس المزروعي
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية في أبوظبي حفل توزيع شهادات
االعتماد المؤسسي للكليات واألكاديميات
والمعاهد الشرطية واألمنية من قبل مركز
المؤهالت األمنية بالوزارة «الجهة المانحة
للمؤهالت الشرطية واألمنية» لتكون هذه
المعاهد مراكز تحصل على صالحية طرح
وإدارة المؤهالت الشرطية واألمنية وفق
متطلبات منظومة المؤهالت المهنية.
وشهد سموه تسليم شهادات االعتماد إلى
ممثلي كلية الشرطة بوزارة الداخلية وأكاديمية
سيف بن زايد في أبوظبي ،وأكاديمية شرطة دبي
وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وأكاديمية
الدفاع المدني ومعهد قوات األمن الخاصة
ومعهد العلوم الشرطية والتقنية والمعهد

الوطني األمني .
وتتمثل أهمية هذه الخطوة في االعتماد
المؤسسي في ضمان توحيد برامج التدريب
والتأهيل الشرطي في هذه األكاديميات وعلى
مستوى القيادات العامة للشرطة بالدولة إلى
جانب رفع كفاءة وجودة مخرجات التدريب
في المجاالت الشرطية واألمنية ،واالستثمار
في الكوادر البشرية من خالل تأهيلهم بأحدث
األساليب العلمية والعملية وفقا الفضل
الممارسات العالمية في التدريب المهني،
حيث أصبحت هذه المؤسسات التعليمية أول
مراكز تدريب مسجلة بالدولة “Registered
 ،”Training Providerتحصل بموجبه على
صالحية طرح وإدارة المؤهالت الشرطية واألمنية
المعتمدة وفق متطلبات منظومة المؤهالت
المهنية ،وجاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة

من هذه المؤسسات وحرصها على االستثمار
في أحدث أدوات وممارسات ضمان الجودة
في مختلف بيئات التدريب والتعليم المهني
المستمدة من المنظومة اإلماراتية الوطنية
للمؤهالت لضمان التوظيف األمثل لممكنات
ومنهجيات التدريب المهني في خدمة طرح
وإدارة المؤهالت المعتمدة وفق أفضل اساليب
التدريب والتعليم الحديثة .
حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في
دبي ومعالي الفريق عبداهلل خليفة المري القائد
العام لشرطة دبي ،ومعالي اللواء فارس خلف
المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ،واللواء
سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية
المساعد للموارد والخدمات المساندة ،والقادة
العامون للشرطة بالدولة وعدد من الضباط .وام

مريم المهيري تستعرض تطوير قطاع الصيد البحري مع رؤساء جمعيات الصيادين

مريم المهيري خالل االجتماع
ناقشت معالي مريم بنت محمد سعيد
حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة
خالل اجتماعها مع رؤساء جمعيات الصيادين
ومجموعة من الصيادين عدداً من المواضيع
والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة ،وتطوير
قطاع الصيد البحري بشكل عام.
وقالت معالي مريم المهيري خالل االجتماع:
«نحرص على االستماع إلى آراء مجتمع الصيادين
ومتطلباتهم والتعرف إلى التحديات التي تواجههم
ومساعدتهم على تجاوزها ..وفي هذا اإلطار تم
العمل على وضع مشروع تعديل بعض أحكام
الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 23
لسنة  1999في شأن استغالل وحماية وتنمية
الثروات المائية الحية لتنظيم بعض االشتراطات
المنظمة لمهنة الصيد ،فضالً عن ذلك فقد تم
تنظيم عملية تنازل الصياد عن رخصة قارب
الصيد إضافة إلى تعديل اشتراطات تجديد

رخص قوارب الصيد».
وأكدت المهيري أن وزارة التغير المناخي
والبيئة تولي أهمية كبرى لضمان استدامة
مهنة الصيد ،خاصة وأن هذا المجال يسهم في
تعزيز األمن الغذائي والناتج المحلي اإلجمالي
لإلمارات وخلق فرص العمل ..مشيدة بدور
الصيادين في مسيرة التنمية وامتثالهم للقواعد
واللوائح التي تفرضها الحكومة لحماية مخزون
األسماك المحلي.
شهد االجتماع تقديم الوزارة دعم للمحروقات
للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي
الوطنية «أدنوك» وشركة بترول اإلمارات الوطنية
«إينوك» ،وذلك للمساهمة في مساعدتهم
على مجابهة االرتفاع الحالي في أسعار الوقود
وخفض التكاليف التشغيلية.
وصممت وزارة التغير المناخي والبيئة
«نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين

لتلقي الدعم وتحديد أصحاب األولوية من
الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم.
بناء على عدد من
وسيتم تخصيص نقاط للصيادين ً
المعايير كدخلهم اإلجمالي ،وهل سبق حصولهم
على محركات بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم
على هذه المحركات ،وتاريخ قيد قوارب الصيد
في سجالت الوزارة ،ومستوى تكرار ممارسة
الصيد ،وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين
وبناء على النظام الجديد،
في خالصة القيدً ..
صيادا خالل العام الجاري .
سيستفيد ً 478
جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي
والبيئة تنظم اجتماعات دورية مع الصيادين
وجمعياتهم بهدف تحديد أهم التحديات
ومعالجتها ونشر الوعي بينهم بشأن أحدث
السياسات والقوانين والقرارات واإلرشادات
التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق
أهداف الدولة نحو االستدامة .وام

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى
لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية
األسرية الرئيسة الفخرية للهالل األحمر اإلماراتي،
ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة
الهالل األحمر اإلماراتي قررت الهيئة تشييد مركز
الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات» لتعليم
وتدريب المرأة في إقليم زنجبار بتنزانيا والذي
تستفيد منه حوالي  4آالف من النساء في اإلقليم
واألقاليم المجاورة سنويا وذلك ضمن مبادرات
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين
المرأة بصورة عامة وتحسين حظوظها في الحياة
والعيش الكريم.
وتم أمس في زنجبار وضع حجر األساس
للمركز إيذاناً ببدء العمل في إنشائه بحضور
معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة
دولة وسعادة حمود عبد اهلل الجنيبي األمين العام
المكلف للهالل األحمر وعدد من المسؤولين
في الهيئة ،وسط حضور كبير من الرسميين
والشعبيين في اإلقليم.
وأكدت معالي الدكتور ميثاء الشامسي في
كلمتها بهذه المناسبة أن ما تقدمه سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك من دعم ومتابعة في مجاالت
عديدة من أجل تمكين المرأة ،امتداد طبيعي
لمسيرة الخير والعطاء اإلنساني التي تضطلع
بها دولة اإلمارات حول العالم بقيادة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه اهلل».
ونقلت في مستهل كلمتها تحيات سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك للحكومة والشعب التنزاني،
متمنية لهما مزيداً من التقدم واالزدهار وأضافت:
«يسعدنا أن نكون بينكم اليوم لوضع حجر األساس
لمشروع «مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم
وتدريب المرأة» في زنجبار ،والذي يهدف الى
تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خالل الحصول
على المعرفة والعلم والتدريب ،مما يمكنها من
الدخول إلى سوق العمل ،ويؤهلها لتكون قادرة
على امتالك وسائل انتاج متعددة ،وبما يحقق
للمرأة الوصول للتمكين االقتصادي واالجتماعي».
وقالت معاليها« :من أجل ذلك جاءت مبادرة
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات»
إنشاء هذا المركز لتعليم وتدريب المرأة ،وذلك
بالتنسيق والتشاور مع فخامة سامية حسن رئيسة
زنجبار» ،وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي
ضمن جهود سموها المستمرة لتحسين وضع
المرأة عموما ،وتوفير ظروف حياة أفضل لها
وألسرتها ويجسد حرص سموها على تعزيز التعاون
والمشاركة االجتماعية بين دولة اإلمارات وتنزانيا.
وأضافت معاليها« :أننا إذ نجتمع اليوم من
خالل هذه الفعالية إيذانا بتدشين العمل في هذا
الصرح اإلنساني والتنموي فإننا نتطلع لتعاون
الجميع من أجل إنجازه في أسرع وقت ممكن
حتى يؤدي دوره المرتقب في تنمية المرأة في

ميثاء الشامسي :ما تقدمه «أم اإلمارات» من أجل تمكين
المرأة امتداد طبيعي لمسيرة الخير والعطاء اإلنساني للدولة
حمود الجنيبي :المبادرة تجسد الدور المتعاظم لإلمارات وقيادتها
في تلبية االحتياجات التنموية واإلنسانية للشعب التنزاني
هذا اإلقليم بالصورة التي تحقق تطلعاتنا جميعاً
وتفي باالحتياجات التعليمية والتدريبية للنساء
المستهدفات ،وإننا على يقين بأن هذا المشروع
سيحقق تنمية ورخاء واستقرارا وسيحدث نقلة
نوعية في تعزيز قدرات النساء ،ويساهم في
دعم جهود التنمية البشرية من خالل تمكين
كوادر بشرية نسوية مهمة في بناء المجتمع».
من جانبه أكد حمود عبداهلل الجنيبي أن هذا
الصرح التنموي والحضاري ،يضاف إلى سجل
إنجازات دولة اإلمارات اإلنسانية والتنموية في
تنزانيا عموما وفي زنجبار على وجه الخصوص
والتي تضمنت في السابق مجاالت حيوية كالصحة
والتعليم والخدمات االجتماعية واإلسكان و
غيرها.
وقال« :اليوم ننتقل إلى محور آخر ال يقل
أهمية عن تلك المجاالت أال وهو محور تمكين
المرأة وتعزيز قدراتها وتمهيد الطريق أمامها
للمزيد من البذل والعطاء وخدمة مجتمعها
المحلي والنهوض بأسرتها من خالل تأهيلها
وتدريبها جيدا ،وإعطائها الفرصة كاملة إلبراز
طاقاتها الكامنة من اجل مستقبل أفضل لها».
وأضاف أن هذه المبادرة بإنشاء هذا المشروع
الذي نحن بصدد وضع أولى لبناته اليوم ليست
غريبة على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
«أم اإلمارات» ،التي عودتنا دائما على تبني
المبادرات الخالقة التي تحدث فرقاً في جهود
التنمية واإلعمار في الدول الشقيقة والصديقة،

خاصة المشاريع التي تعنى بتمكين النساء وتعزيز
دورهن في مجاالت التنمية البشرية واإلنسانية،
فسموها تعتبر من أكبر المناصرين لحقوق المرأة
في الحياة الكريمة واالستقرار وتحسين حظوظها
في العيش بسالم ووئام.
وأكد الجنيبي أن هذه المبادرة النوعية تجسد
الدور المتعاظم لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة
في تلبية االحتياجات التنموية واإلنسانية للشعب
التنزاني ،وتحقق استراتيجية اإلمارات في استدامة
العطاء من خالل تنفيذ برامج ومشاريع تنموية
طموحة وذات أثر عميق في تأهيل البنى التحتية
وتوفير الخدمات الضرورية لألشقاء وأضاف:
«يمثل وجودنا بينكم اليوم رسالة تضامنية
قوية من شعب اإلمارات مع األوضاع اإلنسانية
والتنموية في إقليم زنجبار» ..مشيراً إلى أن
برامج هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ومشاريعها
في زنجبار تجد الدعم الكبير من قيادة اإلمارات
الرشيدة ،التي تحرص دائما على تعزيز جهود
الهيئة ومبادراتها على الساحة التنزانية ،لذلك
كانت هيئتنا الوطنية على الدوام داعماً أساسياً
وسنداً قوياً للشعب التنزاني الشقيق.
يذكر أن مركز التدريب والتأهيل سيحتوي
على عدد من المرافق تتضمن  3فصول دراسية،
وعيادة صحية ،وورشة تدريب وحضانة ،وقاعات
متعددة األغراض ،إلى جانب مكاتب اإلدارة،
وسكن داخلي للمستفيدات من خدماته من
خارج إقليم زنجبار يتكون من  36غرفة .وام

سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية الرأس األخضر
قدم ســعادة سلطان علي الحربي أوراق
اعتمــاده إلــى فخامة خوســيه ماريا نيفيس
رئيــس جمهوريــة الــرأس األخضــر ،ســفيراً
ومفوضـاً غيــر مقيــم لدولــة
فــوق العــادة ّ
اإلمــارات لــدى جمهوريــة الــرأس األخضر،
وذلــك خــال مراســم أقيمــت فــي القصــر
الرئاســي فــي العاصمــة برايا.
ونقــل ســعادة الحربــي تحيــات صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» ،إلى فخامة نيفيس

وتمنياتهمــا لبــاده وشــعبه بالمزيــد مــن
التقــدم واالزدهار.
من جانبه ،حمل فخامة نيفيس ســعادة
الســفير تحياته إلى صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
«حفظه اهلل» وصاحب السمو الشيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي «رعاه
اهلل» ،وتمنياتــه لدولــة اإلمــارات حكومــة
وشــعبا بالمزيــد من التطــور والنماء.
وتمنى فخامته لسعادة الحربي التوفيق
فــي مهــام عملــه ،وتطويــر العالقــات
الثنائيــة بيــن جمهوريــة الــرأس األخضــر

ودولــة اإلمــارات وتعزيزهــا فــي مختلــف
المجــاالت ،مؤكداً اســتعداد بــاده لتقديم
كل دعــم ممكــن لتســهيل مهامــه.
وأعــرب ســعادة الحربــي عــن اعتــزازه
بتمثيــل دولة اإلمارات لدى الرأس األخضر
وحرصــه علــى تعزيــز العالقــات الثنائيــة
وتفعيلهــا فــي شــتى المجاالت ،بما يســهم
فــي دعــم أواصــر الصداقــة بيــن البلدين.
وتــم خــال اللقــاء اســتعراض مجــاالت
التعــاون بيــن دولــة اإلمــارات وجمهوريــة
الــرأس األخضــر وبحــث ســبل تنميتهــا
وتطويرهــا بمــا يحقق مصالــح وطموحات
البلديــن والشــعبين الصديقيــن .وام
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسي الجزائر وجمهورية الرأس األخضر بذكرى استقالل بالدهما
بعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل» برقيــة تهنئــة
إلــى فخامــة عبدالمجيــد تبــون رئيــس
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة
الشــعبية الشــقيقة بمناســبة ذكــرى
اســتقالل بــاده.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي «رعــاه اهلل» برقيــة تهنئــة مماثلة
إلــى فخامة الرئيــس عبد المجيد تبون.
وبعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظه اهلل» برقيــة تهنئة إلى
فخامــة خوســيه ماريــا نيفيــس رئيــس
جمهورية الرأس األخضر بمناسبة ذكرى
اســتقالل بــاده.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي «رعــاه اهلل» برقية تهنئــة مماثلة
إلــى فخامة خوســيه ماريــا نيفيس.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم برقيــة تهنئــة
مماثلــة إلــى معالــي يوليســيس كوريــا
إي سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس
األخضر .وام

أكد أن اإلمارة تتبنى خطة طموحة تنسجم مع رؤية الدولة للقطاع السياحي
حاكم الشارقة يأمر باإلفراج عن  194نزيالً
حميد النعيمي يفتتح منتجع زويا الصحي بمنطقة الزوراء في عجمان بمناسبة عيد األضحى المبارك
أمــر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضو المجلــس األعلى حاكم الشــارقة
باإلفــراج عــن  194نزيـاً مــن جنســيات مختلفــة ممــن
يقضــون فتــرة محكوميتهــم بــإدارة المؤسســة العقابيــة
واإلصالحيــة بالشــارقة وانطبقــت عليهــم شــروط العفو
وثبتــت أهليتهــم للتمتــع بالعفــو وفــق شــروط حســن
الســيرة والســلوك وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك.
ورفــع ســعادة اللــواء ســيف الــزري الشامســي قائــد
عام شــرطة الشــارقة أســمى آيــات التهانــي والتبريكات
بهــذه المناســبة لمقــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
مثمنــا هــذه المكرمــة االنســانية لســموه بالعفــو عــن
المحكومين.
وأضــاف أن هــذه المكرمــة تأتــي اســتكماالً لنهــج
ســموه المســتمر القائم على الحفاظ على كيان األســرة
ودعــم ترابطهــا وإدخــال البهجة والســرور عليهم وعلى
أســرهم فــي هــذه األيــام المباركة.
وأشــار إلــى أنــه ســيتم علــى الفــور تنفيــذ األمــر
الســامي الصــادر عــن ســموه معربـاً عــن أملــه فــي أن
تكــون هــذه المكرمــة باعثـاً للخيــر فــي نفــوس المفرج
عنهــم وســبيالً لالســتفادة من دروس تجربتهــم والعودة
إلــى مجتمعهــم وأهليهــم أفــراداً صالحيــن .وام

حميد النعيمي خالل افتتاحه منتجع زويا الصحي بحضور أحمد بن حميد النعيمي
أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى حاكم عجمان أن إمارة عجمان
تبنت خطة استراتيجية طموحة تنسجم مع رؤية
دولة اإلمارات إزاء القطاع السياحي ،وتتوافق مع
المعايير العالمية في هذا المجال ،مشيراً إلى أن
ما يميز إمارة عجمان وقوعها في موقع استراتيجي
تتوسط إمارات الدولة وأصغرها مساحة وهذا يسهل
التنقل داخلها ،إلى جانب توفر قطاعات السياحة
التعليمية والعالجية والترفيهية والشواطئ مما
يؤسس لتنمية سياحة مستدامة.
جاء ذلك خالل افتتاح صاحب السمو حاكم
عجمان ،أمس ،منتجع زويا الصحي ،في منطقة
الزوراء في إمارة عجمان ،والذي يعتبر أول منتجع
صحي خمس نجوم في منطقة الشرق األوسط
وإفريقيا ،ويقدم مجموعة واسعة من التجارب
والبرامج العالجية المتخصصة ،والتي تم تصميمها
لتعزيز نمط الحياة الصحي والرفاهية في المجتمع.
وتجول سموه في المنتجع القائم في قلب
ّ
منطقة الزوراء ،والذي يضم  61غرفة ،بموقعه
المتميز مع إطاللة رائعة على مالعب الجولف
وغابات شجر القرم ،حيث اطلع على المرافق
الصحية المتوفرة في المنتجع الذي يقدم مجموعة
متنوعة من الجلسات العالجية التي تعتمد على
عدة ركائز رئيسية ،تشمل الوقاية وإعادة التأهيل،
واللياقة ،والترفيه ،واالسترخاء .واستمع سموه من
القائمين على تلك المرافق الصحية إلى شرح لما
تحتويه وما تقدمه من مجموعة متخصصة من
البرامج العالجية التي تتسم بالتكامل والشمولية،
حيث تضم عدداً من البرامج العالجية المتنوعة
والمصممة خصيصاً لالرتقاء بتجربة الضيوف ودعم
مسيرتهم من أجل الحياة بصحة أفضل.
حضر االفتتاح ..الشيخ أحمد بن حميد النعيمي
ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون اإلدارية
والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس
دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد
النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ
حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبداهلل بن ماجد
النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد
من كبار المسؤولين .من جهته أكد الشيخ عبد العزيز
رسخت
بن حميد النعيمي  ،أن دولة اإلمارات ّ
موقعها كوجهة عالمية للسياحة العالجية بفضل الثقة
الدولية بإمكاناتها المختلفة وتشريعاتها وأنظمتها
وبيئتها اآلمنة المتسامحة المتعددة الثقافات التي
نجحت في استقطاب كبرى المؤسسات الطبية ذات
المكانة العالمية المرموقة والشركات السياحية.
وقال إن افتتاح منتجع زويا الصحي في منطقة
الزوراء اليوم يترجم اهتمام صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى

حاكم عجمان يأمر باإلفراج عن 93
نزيال بمناسبة عيد األضحى المبارك أحمد بن سعيد يشهد تخريج طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي
أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان
باإلفراج عن  93نزيال بالمنشآت اإلصالحية
والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان
بمناسبة عيد األضحى المبارك وذلك لما أثبتوا
من حسن السيرة والسلوك خالل تنفيذهم
مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو
وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة
المحكومية المتبقية عليهم.
يأتي أمر اإلفراج حرصاً من صاحب السمو
حاكم عجمان على إدخال البهجة واألمل إلى
نفوس النزالء بصفة خاصة وعائالتهم وأقربائهم
وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة اإلفراج
لديهم ولم الشمل مع عائالتهم وذويهم وتأكيداً
لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد
المجتمع على اختالف شرائحهم وأوضاعهم
االجتماعية.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان
عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة
وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن
أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة العيد
بعودة النزالء إلى أسرهم.

ورفع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن
عبداهلل النعيمي قائد عام شرطة عجمان
بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير
إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان
على أمر سموه بالعفو عن المحكومين
والذي يعكس حرصه على منح السجناء
الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم
شملهم مع عائالتهم.
وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً
عميقاً بأهمية أن يتمتع اإلنسان بحريته وأن
تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن
األخطاء واالستفادة من الدروس والعبر التي
مر بها السجناء خالل الفترة الماضية سبيالً
إلى االستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.
وأعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبداهلل
النعيمي عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة
كافية إلصالحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص
أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن..
مؤكدا أنه ستتم مباشرة إجراءات اإلفراج
فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم
قبل عيد األضحى.وام

حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان بأن تصبح عجمان من خالل هذه
المشاريع المتميزة بيئة جاذبة للسياحة العالجية
واالستثمار الصحي في ظل وجود قطاع طبي خاص
متنام ومتسارع وبنية صحية متميزة ،مشيدا بالخدمات
الصحية المقدمة في المنتجع وجهود العاملين فيه
وحرصهم على تقديم تجربة استثنائية وفق أعلى
المستويات العالمية.
من جهته قال رائد األعمال السعودي محمد أمير
سعيد مؤسس منتجع زويا الصحي إن الهدف من
تأسيس هذا المنتجع هو تعزيز صحة وسالمة أفراد
المجتمع وتوفير بيئة صحية متخصصة تهدف إلى
تعزيز صحة العقل والجسد والروح لضمان مجتمع
صحي يتمتع بكافة سبل الرفاهية وجودة الحياة”.
وذكر أنه تم تصميم كل برنامج من البرامج العالجية
في المنتجع من قبل نخبة من الخبراء المختصين
في مجالي الصحة والطب ،بهدف تلبية االحتياجات
المتخصصة لكل شخص مع مراعاة أسلوب الحياة

الخاص به ،حيث يقوم فريق األطباء وأخصائيين
الصحة والتغذية بإجراء تقييم طبي شامل لكل
شخص قبل إعداد البرنامج العالجي.
وأشار إلى أن الضيوف يمكنهم االختيار من
بين تسعة برامج متنوعة بما يشمل برنامج الراحة
العالجية ،وتعزيز المناعة ،والتخلص من السموم
«ديتوكس» ،والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل،
والتحكم في الوزن ،ودعم الكبد ،تجديد الحيوية
والنشاط ،واللياقة البدنية ،ومكافحة التقدم في
العمر .كما تتضمن تلك البرامج المتخصصة
عدداً من الجلسات العالجية في برنامج متكامل
تتراوح مدته من ثالث إلى أربع عشرة ليلة ،يمكن
للضيوف خاللها االستفادة من المرافق المتطورة في
المنتجع ومجموعة مختارة من األنشطة الترفيهية.
ويقدم منتجع زويا الصحي مجموعة متنوعة من
الجلسات العالجية التي تعتمد على ثالثة ركائز
رئيسية للمنتجع ،تشمل الوقاية وإعادة التأهيل،
اللياقة ،الترفيه واالسترخاء .وام

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي المتعاملين في مديرية شرطة المناطق الخارجية
التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي المتعاملين
أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مديرية
شرطة المناطق الخارجية ،واستقبل معامالتهم
وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية
إجراءات التقديم عليها ضمن مبادرة «في الميدان»
الحكومية .واستمع معاليه إلى مالحظات المتعاملين
والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات
واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة
أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم
في المديرية  .ووجه بتقديم كافة التسهيالت
للمتعاملين في إنجاز معامالتهم وإسعادهم
والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مراكز
الشرطة التابعة للمديرية ،كما أثنى الجمهور على
اهتمام شرطة أبوظبي باالرتقاء بالخدمات المقدمة .
وحث معاليه مدير مديرية شرطة المناطق
الخارجية وضباط المراكز على مواصلة جهود
التحسين والتطوير لتحقيق األهداف وتمكين

فارس المزروعي خالل الزيارة
جميع العاملين في الصف األمامي لتعزيز تجربة
المتعاملين  .رافق معالي قائد عام شرطة أبوظبي
خالل الزيارة ..اللواء محمد سهيل الراشدي مدير

قطاع األمن الجنائي ،والعميد مبارك سيف السبوسي
مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية وعدد
من الضباط .وام

أحمد بن سعيد خالل تسليم الشهادات
شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
رئيس سلطة دبي للمناطق االقتصادية المتكاملة
«دييز» حفل تخريج طلبة جامعة روتشستر
للتكنولوجيا بدبـي المنتسبين إلى برامج
البكالوريوس والماجستير والدبلوم االحترافي
للعام الدراسي  2022-2021فـي حرمها الجديد
في واحة دبـي للسيليكون ،المنطقة الحرة
التكنولوجية المتكاملة ،المنضوية تحت مظلة
«دييز».
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
بهذه المناسبة بسجل اإلنجازات الحافل للجامعة
ومساهمتها الفاعلة في دعم تعزيز مكانة إمارة
دبي وجهة عالمية للمبدعين والمبتكرين والعقول
والنوابغ والمواهب الفذة التي تصمم مستقبالً
أفضل لإلنسان.
وثمن سموه توطين تخصصات العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتأهيل
الكوادر الوطنية من خالل الجامعات والمؤسسات
األكاديمية فيها ،مؤكداً حرص «دييز» ،من
خالل شراكتها مع جامعة روتشستر ،على
بناء وتفعيل مساهمة المبدعين والموهوبين
ذوي التخصصات المتقدمة في رؤية صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،في جعل دبي عاصمة اقتصادية
ورقمية للعالم جاذبة للمواهب والمبدعين
ورواد األعمال.
حضر حفل التخرج معالي عبدالرحمن
صالح آل صالح ،رئيس مجلس إدارة جامعة
روتشستر للتكنولوجيا بدبـي ،وسعادة الدكتور
محمد الزرعوني ،الرئيس التنفيذي لسلطة
دبي للمناطق االقتصادية المتكاملة «دييز»،
وسعادة عيسى كاظم ،محافظ مركز دبي المالي
العالمي ،والدكتورة الن جرانبرغ ،عميدة
الشؤون األكاديمية في جامعة روتشستر في
نيويورك ،والدكتور يوسف العساف ،رئيس
جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي ،وأهالي
الخريجين وعدد من المسؤولين واألكاديميين.
وخرجت الجامعة  229طالباً وطالبة في
ّ
برامج البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي
 2022-2021فـي برامج الدراسات العليا في
الهندسة الكهربائية والقيادة واالبتكار والهندسة

الميكانيكية واإلدارة الهندسية وعلوم المدينة
الذكية وتحليل البيانات ،وفي بكالوريوس الهندسة
الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة
اإللكترونيات الدقيقة والحوسبة وأمن الحوسبة
وتكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال الدولية
والتسويق واإلدارة المالية والهندسة الصناعية.
خرجت الجامعة نخبة من منتسبي
كما ّ
شرطة دبي في برنامج الدبلوم االحترافي
في تحليل البيانات ،وتخصص السالمة العامة
واألمن ،والذي ُيعِد طلبة البرنامج على مدى
أكثر من  20أسبوعاً ضمن مساقين شاملين
لتوظيف البيانات في عملية اتخاذ القرارات،
بناء على تجربة تعليمية متكاملة تدمج النظرية
بالتطبيق ،وتعزز كفاءة العمليات ،وترتقي بآليات
تفسير البيانات.
وبذلك يصل عدد خريجي جامعة روتشستر
للتكنولوجيا بدبي منذ عام  2010إلى 1475
خريجاً وخريجة فـي درجات البكالوريوس
والماجستير والدبلوم فـي تخصصات أكاديمية
نوعية تلبي وتستشرف احتياجات سوق العمل
واالقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار الحالية
منها والمستقبلية.
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح،
رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا
بدبـي أن توقعات مؤسسات بحثية عالمية
لمستقبل العمل في الفترة المقبلة تشير إلى
أن أنظمة العمل الهجينة ستتطلب برمجيات
جديدة ،وأن أتمتة مختلف العمليات ستتسارع،
وأن منظومات البيانات ستحقق تحوالً جذرياً
في البنى التحتية الشاملة العابرة للقطاعات.
وأضاف أن« :هذه هي التخصصات التي
نرى خريجينا اليوم رواداً لها في الغد ،ليكونوا
قادة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واالبتكار
المبني على المعرفة والتكنولوجيا في دبي
ودولة اإلمارات والمنطقة”.
من جهته ،أشاد سعادة الدكتور محمد
الزرعوني ،الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق
االقتصادية المتكاملة «دييز» ،بدور جامعة
روتشستر دبي في استشراف مستقبل أسواق
جيل أكثر
العمل وريادة األعمال في تأهيل ٍ
إبداعاً وتنوعاً من حيث المواهب والتخصصات
األكاديمية.

وقال « :تركز رؤية ومبادرات حكومة دبي
في استشراف مستقبل اإلمارة لجعلها عاصمة
القتصاد المعرفة واالبتكار ،وذلك مساهمة
للخمسين عاماً المقبلة وصوالً إلى مئوية اإلمارات
 ..2071ونحن في (دييز) نؤكد دعمنا لجامعة
روتشستر للتكنولوجيا بدبي ،والتي ستؤدي
دوراً محورياً في تصدير المواهب البارزة ذات
المساهمة الفاعلة في التنمية االقتصادية».
وأوضح الزرعوني أن «دييز» صممت
لخلق منظومة متكاملة ومتفاعلة تتماشى في
مستهدفات االستراتيجيات الوطنية وتقدم
نموذجا متفرداً وجاذباً للعمل والمعيشة والترفيه
للمستثمرين ورواد األعمال والموهوبين من
جميع أنحاء العالم ،مثل مجمع دبي الرقمي
ومركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال «ديتك»
اللذين يمثالن منصة مثالية للشباب المتطلعين
لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية خاصة في
مجاالت التكنولوجيا ،والعمل في شركات عالمية
متخصصة في العلوم المتقدمة والتكنولوجيا
والمتواجدة في المناطق االقتصادية المنضوية
تحت مظلة «دييز».
من جانبها أكدت الدكتورة ألن جرانبرغ،
عميدة الشؤون األكاديمية في جامعة روتشستر
في نيويورك أهمية فرع الجامعة في دبي،
وقالت« :نحن في جامعة روتشستر في نيويورك
نفخر بانجازات فرعنا في دبي وما يقدمه من
برامج متنوعة في مجاالت مختلفة كاألنظمة
الذكية وتحليل البيانات وريادة األعمال والبرامج
الهندسية ..وستبقى الجامعة داعمة لألبحاث
والتطوير في المجاالت الحيوية المطلوبة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة».
بدوره قال الدكتور يوسف العساف ،رئيس
جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي:
«تمنياتنا بالتوفيق لخريجي جامعة روتشستر
للتكنولوجيا بدبـي وتهانينا لهم على اختيارهم
تخصصات نوعية في تحليل البيانات والمدن
الذكية والهندسة واإللكترونيات الدقيقة والذكاء
االصطناعي وغيرها من البرامج القائمة على
البحث والتجريب والتطبيق ..ومستقبلهم أمامهم
لإلنجاز واإلبداع ،انطالقاً من مهاراتهم المرنة
ومعارفهم التطبيقية وحرصهم على التعلم
المستمر ليكونوا كل ما يطمحون إليه».وام
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عبداهلل بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لإلشراف على االستراتيجية
الوطنية لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
تــرأس ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان ،وزيــر
الخارجيــة والتعــاون الدولــي ،االجتمــاع الخامــس عشــر للجنــة
العليــا لإلشــراف علــى االســتراتيجية الوطنيــة لمواجهــة غســل
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب.
ـدم ســعادة حامــد ســيف الزعابــي ،مديــر عــام المكتــب
وقـ ّ
التنفيــذي لمواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب،
عرضــاً حــول أبــرز مســتجدات تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة
والتــي تضمنــت عرض ـاً إلنجــازات الدولــة فــي زيــادة مســتوى
التعــاون الدولــي ،وطلبــات المســاعدة القضائيــة بنســبة تزيــد
علــى  ،%100واســتمرار الجهــات الرقابيــة فــي عمليــات الرقابــة
والتفتيــش ال ســيما القطاعــات ذات المخاطــر األعلــى ،وإيقــاع
الجــزاءات الرادعــة والتــي بلغــت حوالي  41مليــون درهم خالل
الشــهور الســتة األولــى مــن العــام الحالــي ،ومواصلــة عمليــات
التوعيــة للقطــاع الخــاص ،باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن ســتة
تقييمــات مخاطــر شــملت قطاعــات :المؤسســات الماليــة ،وتجار
الذهــب والمعــادن الثمينــة ،والــوكالء العقارييــن ،والمحاميــن،
والمحاســبين ومدققــي الحســابات ،ومــزودي خدمــات الصناديق
االســتئمانية.
كمــا تضمــن العرض إبراز جهود مســجلي الشــركات ،حيث تم
االنتهــاء مــن تقييــم مخاطــر الشــخصيات االعتباريــة «الشــركات»
والترتيبــات القانونيــة ،وزيــادة نســبة االمتثــال علــى مســتوى
مســجلي الشــركات مــن حيــث تطبيــق األنظمــة والسياســات،
ومنهــا أنظمــة تصنيــف مخاطــر الشــركات واســتخدام برامــج
الكترونيــة مثــل نظــام  GoAMLوغيرهــا.
وعلــى صعيــد المعلومــات والتحقيقــات المالية ،تم اســتعراض
جهــود ومخرجــات عمــل جهات إنفــاذ القانون والتــي تمثلت في
زيــادة بالغــات وإحــاالت قضايــا غســل األمــوال ،واالســتمرار في
التعــاون مــع الجهــات النظيــرة لتحقيــق الفعاليــة فــي التحقيقات
والمصــادرات والتــي نتــج عنهــا نجــاح الدولــة فــي عــدد مــن
القضايــا ذات األولويــة علــى المســتوى الدولــي مثــل إلقــاء
القبــض علــى الشــقيقين أتــول وراجيــش جوبتــا ،وهمــا مــن
أبــرز المطلوبيــن لــدى ســلطات جنــوب أفريقيــا فــي قضايــا
جنائيــة وغســل أمــوال ،واعتقــال ســانجاي شــاه المشــتبه بــه
فــي قضيــة احتيــال ضريبــي وغســل أمــوال بقيمــة  1.7مليــار
دوالر فــي الدنمــارك.
أمــا ملــف تطبيــق العقوبــات الماليــة المســتهدفة ،فشــهد
تكثيــف العمــل مــع القطــاع الخــاص لضمــان تطبيــق العقوبــات
الماليــة المســتهدفة وتعزيــز الوعــي بهــا ،إذ تــم عقــد أكثــر مــن
 11ورشــة تدريبيــة حضرهــا مــا يزيــد علــى  7000مشــارك مــن
القطــاع الخــاص ،عــاوة على إصدار عــدد من األدلة اإلرشــادية،
والتنســيق مــع الجهــات الرقابيــة للتحقــق مــن امتثــال القطــاع
الخــاص لهــذه المتطلبــات.
وأشــادت اللجنة العليا بهذه التطورات اإليجابية على المســتوى

سلطان بن أحمد القاسمي خالل ترؤسه االجتماع

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الوطنــي والتــي تعــد اســتمراراً للجهــود التــي تقــوم بهــا الجهــات
المعنية االتحادية والمحلية ،والتي تعكس التزام الدولة المســتمر
بمكافحــة جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .كمــا اطلعت
اللجنــة علــى خطــة العمــل التي عمــل المكتب التنفيــذي لمواجهة
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب عليهــا بالتعــاون مــع
كل مــن اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة
ٍّ
تمويــل اإلرهــاب والتنظيمــات غيــر المشــروعة ووزارة الخارجيــة
والتعــاون الدولــي وكافــة الشــركاء االســتراتيجيين لتســليم تقريــر
المتابعــة للدولــة خــال المرحلــة المقبلــة.
حضــر االجتمــاع معالــي عبــداهلل ســلطان بــن عــواد النعيمــي،
وزيــر العــدل ،ومعالــي محمــد بــن هــادي الحســيني ،وزيــر
دولــة للشــؤون الماليــة ،ومعالــي حصــة بوحميــد ،وزيــرة تنميــة
المجتمــع ،ومعالــي أحمــد بــن علــي الصايــغ ،وزيــر دولــة،
ومعالــي خالــد بالعمــى التميمــي ،محافــظ مصــرف اإلمــارات
العربيــة المتحــدة المركــزي ،ومعالي علي ســعيد النيادي ،رئيس
الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث ،ومعالــي
الفريــق عبــداهلل خليفــة المــري ،القائــد العــام لشــرطة دبــي.
كمــا حضــر االجتمــاع ســعادة الدكتــور عبدالناصــر الشــعالي،
مساعد الوزير للشؤون االقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية
والتعاون الدولي ،وســعادة راشــد العامري ،وكيل وزارة شــؤون
الرئاســة ،وســعادة عبــداهلل آل صالــح ،وكيــل وزارة االقتصــاد،
وســعادة حامــد ســيف الزعابــي ،مديــر عــام المكتــب التنفيــذي
لمواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهاب.وام

عمر العلماء :حكومة اإلمارات تتبنى التكنولوجيا
المتقدمة أساساً لعمليات التطوير والتنمية الشاملة
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات
العمل عن بعد ،أن حكومة دولة اإلمارات تتبنى
التكنولوجيا المتقدمة أساساً لعمليات التطوير
والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف
المجاالت ،تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» بتوظيف التقنيات الحديثة واالستفادة منها
في االرتقاء بمستوى األداء وتقديم خدمات
متميزة لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل
لألجيال القادمة.
جاء ذلك خالل توقيع معالي عمر سلطان
العلماء مذكرة تفاهم مع باس ليمنس المدير
العام لشركة «تشيناليسيس» في قارة أوروبا
والشرق األوسط وإفريقيا ،لتقديم برنامج تدريبي
افتراضي لـموظفي الجهات الحكومية في مجاالت
«البلوك تشين» واألصول االفتراضية بهدف بناء
قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم باالستفادة
من الخبرات العالمية في هذا المجال المستقبلي.
وقال معاليه إن تمكين الجهات الحكومية
بأحدث الوسائل والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز
قدرات الكوادر المتميزة في مجال «البلوك
تشين» من خالل توفير برامج ومبادرات تسهم
في تطوير مواهبهم وخبراتهم يمثل أولوية لتعزيز
مستويات األداء وأنظمة العمل ،مشيراً إلى أن
بناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجال
«البلوك تشين» من خالل تبادل الخبرات وقصص
النجاح العالمية يسهم في تعزيز جاهزيتهم لقيادة
الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في
ابتكار حلول ذكية لتحديات المستقبل لالرتقاء
بمستويات األداء في جهاتهم ودعم ريادة الدولة
وتنافسيتها العالمية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توظيف
تقنيات «البلوك تشين» لتصميم مستقبل ذكي
لدولة اإلمارات وتحقيق رؤي وتوجهات القيادة
الرشيدة في التحول الرقمي المستدام وتعزيز
البنية التحتية الرقمية لدولة اإلمارات ودعم
االقتصاد الرقمي في الدولة من خالل توظيف
األدوات والمهارات المستقبلية لرسم مالمح
مستقبل دولة اإلمارات.
من جهته ،أعرب مايكل جرونيجر،
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة

عمر العلماء وباس ليمنس خالل توقيع المذكرة
«تشيناليسيس» عن سعادته باختيار شركة
«تشيناليسيس» للمشاركة في تطوير المهارات
الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» والعمل على
ترسيخ البنية التحتية الرقمية ودعم بناء اقتصاد
رقمي مستدام ،وأشاد بالخطوات القياسية
والنقالت النوعية التي اتخذتها الدولة لترسيخ
مكانتها كمركز عالمي «للبلوك تشين» و»كريبتو»
والذي يمكن شركة «تشيناليسيس» من تبادل هذه
الخبرات مع الدولة في هذا المجال من خالل
مشاركتها وتعاونها مع الحكومات والمؤسسات
في أكثر من  70دولة ودورها في تحسين
التعليم وتمكين الوكاالت الحكومية بوسائل
تدريبية في إطار البرنامج التدريبي المبتكر.
وعبر باس ليمنس ،المدير العام لمنطقة أوروبا
والشرق األوسط وإفريقيا عن فخره بتدريب
المنتسبين على أدوات التحقيق والتحليل
باستخدام تقنيات «البلوك تشين» من خالل
«مركز تشيناليسيس للتميز في اإلمارات» لتعزيز
قدرات المؤسسات الحكومية في الدولة لتنفيذ
المهام بتقنيات جديدة وتشييد بنية تحتية من
فرصا مستقبلية جديدة.
شأنها أن توفر ً
وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم شركة
«تشيناليسيس» البرنامج التدريبي االفتراضي
في مجال «البلوك تشين» لموظفي الجهات
الحكومية ،والذي سيتعرف المنتسبون إليه على
«البلوك تشين» واألصول االفتراضية ،والفرص

االقتصادية والمخاطر في قطاع «البلوك تشين»،
والنقاط البارزة في تحديات األصول االفتراضية،
واألصول االفتراضية في دولة اإلمارات والشرق
األوسط ،والمنظور التنظيمي والسياسي لألصول
االفتراضية ،وغيرها بشكل مفصل في مجال
«البلوك تشين».
وتأتي المذكرة التي توثق الجهود وأسس
العمل بين مكتب وزير دولة للذكاء االصطناعي
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
وشركة «تشيناليسيس» تماشياً مع أهداف البرنامج
الوطني للمبرمجين وتعتبر فرصة استثنائية للكوادر
في القطاع الحكومي للتعلم والتدريب على
نظم «البلوك تشين» من خالل التعاون مع مقر
المبرمجين ومختلف المنصات لتقديم برنامج
تدريبي متكامل لتعزيز االستفادة وضمان تطوير
أنظمة العمل اإليجابية في مؤسسات المنتسبين
في البرنامج.وام
جدير بالذكر أن «تشيناليسيس» منصة لبيانات
«البلوك تشين» توفر بيانات وبرمجيات وخدمات
وأبحاثاً للمؤسسات الحكومية والمالية وشركات
التأمين واألمن السيبراني في أكثر من  70دولة
وتعمل هذه البيانات على تمكين برامج التحقيق
الجنائي والبرامج الذكية التي يتم استخدامها
إليجاد حلول أكثر التحديات الجنائية شهرة في
العالم وتعزيز وصول المستهلك إلى العمالت
المشفرة بأمان .وام

مريم بن ثنية تشارك في جلسة حول المساواة بين الجنسين
بمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط
شاركت سعادة مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية
للمجلس الوطني االتحادي في برلمان البحر األبيض المتوسط ،في
جلسة بعنوان «المساواة بين الجنسين في المنطقة اليورو متوسطية
والخليج من منظور ما بعد وباء «كوفيد ،»19وذلك ضمن أعمال
منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر األبيض المتوسط ،المنعقد
في العاصمة البرتغالية لشبونة.
جرى خالل أعمال الحدث انتخاب سعادة مريم ماجد بن ثنية
نائباً لرئيسة المنتدى.
وقالت مريم ماجد بن ثنية في مداخلة الشعبة البرلمانية اإلماراتية:
«قامت دولة اإلمارات بتشكيل مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين
في عام  ،2015بغرض المساهمة في دعم مكانتها محلياً ودولياً،
وتقليص الفجوة بين الجنسين ،وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع
القرار ،وإطالق «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية»
بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خاللها رصد
التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس».
وأكدت الشعبة البرلمانية اإلماراتية أن دولة اإلمارات تصدرت مراتب
متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة
وتمكينها قيادياً وبرلمانياً وأُشكل أنا وزميالتي البرلمانيات نصف المجلس
في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية ،وتحقق التمكين الكامل
للمرأة اإلماراتية ،وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية
كافة فقد تبوأت اإلمارات المركز الـ  18عالمياً واألول عربياً في مؤشر
المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مريم بن ثنية خالل مشاركتها في الجلسة
لعام  2020لتقفز بذلك  8درجات في المؤشر خالل عام واحد فقط فيما
تم استحداث «قانون الحماية من العنف األسري» للقضاء على العنف
ضد المرأة وحماية حقوقها.
واستعرضت الجهود التي قامت بها دولة االمارات في مجال التوازن
بين الجنسين في ذروة تفشي وباء «كورونا» ،وآثاره االقتصادية التي
تأثرت بها النساء بشكل أخص ،حيث دخل قانون المساواة في األجور
بين الجنسين خاصة في القطاع الخاص حيز التنفيذ في عام  .2020وام

ثمن المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،بإعادة
هيكلة برنامج الدعم االجتماعي لمحدودي
الدخل ليصبح برنامجاً متكامالً بمبلغ  28مليار
درهم األمر الذي يدعم االستقرار االجتماعي
وتوفير الحياة الكريمة ألبناء الوطن.
جاء ذلك خالل اجتماع المجلس برئاسة سمو
الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب
حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي
الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.
وأشاد المجلس بشمولية محاور برنامج
الدعم االجتماعي التي تعكس حرص صاحب
السمو رئيس الدولة على دعم األسرة اإلماراتية
ومساعدتها وتوفير ما يلزمها لتحقيق االستقرار
والعيش برفاه وطمأنينة.
وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة فيما
يخص وضع السياسات العامة لإلمارة والعمل
على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية
وتطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات
والمبادرات ،عدداً من الموضوعات المهمة
المعنية بتطوير مختلف القطاعات واألنظمة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة الرامية لتوفير
االستقرار األسري والمسكن المالئم لألسرة
اإلماراتية ،اعتمد المجلس الدفعة الثانية للعام

 2022للمستفيدين من الدعم السكني ،والتي
ضمت  519مستفيداً بمبلغ إجمالي يصل إلى
أكثر من  370مليون درهم.
شملت الدفعة الجديدة مختلف المستفيدين
من القروض والمنح على مستوى إمارة الشارقة
وتنوعت أغراض المساعدة من أجل البناء الجديد
واالستكمال واإلضافة والصيانة والحصول على
مسكن حكومي ووحدة سكنية مصغرة.
وبلغت قيمة الدعم السكني منذ سنة
 2012حتى اآلن  7مليارات و 806ماليين
درهم استفاد منها أكثر من  10آالف
مستفيد في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس قائمة المعفيين من سداد
القروض السكنية وبلغت قيمة اإلعفاء من سداد
القروض السكنية لسنة 2022م  25مليوناً و600
ألف درهم للحاالت التي تنطبق عليها شروط
اإلعفاء من الذين انخفض دخلهم الشهري بصفة
دائمة عن السقف المحدد.
وأصدر المجلس القرار رقم « »21لسنة
2022م بشأن مبادرة المخيم الصيفي «صيفكم
أحلى».
ونص القرار على أن المبادرة ترمي إلى
ّ
تحقيق عدة أهداف تشمل شغل أوقات الفراغ
لدى األطفال من خالل إقامة مخيمات تنشيطية
وترفيهية دورية ،باإلضافة إلى تنمية مهارات
األطفال ،ورفع المستوى المعرفي لديهم ضمن
طابع ترفيهي وتوعوي ،إلى جانب تعزيز الجانب

البدني والصحي لألطفال والمشاركين بفعاليات
المبادرة.
وتضمن القرار عدداً من البنود القانونية
حول شروط االنضمام للمبادرة وااللتزامات
المترتبة عليها وغيرها.
واطلع المجلس على تقرير مفصل حول
النموذج الرعوي في إمارة الشارقة الذي اعتمده
صاحب السمو حاكم الشارقة ،وخطط تنفيذ
المراعي وما ستتضمنه من مرافق وخدمات.
وضم التقرير مكونات مشروع مرعى النزهة
في منطقة المدام ،والتي تشمل العزب األولية
والمستقبلية ،والمناطق الرعوية وتجمعات
السقي ومناطق الزراعة المسيجة ومجمع
اإلدارة والخدمات والواحة واالستراحة الشتوية
لمربي الحالل وحديقة الحياة البدوية .واطلع
المجلس كذلك على رد القيادة العامة لشرطة
الشارقة على توصيات المجلس االستشاري إلمارة
الشارقة حول مناقشة سياسة القيادة العامة والتي
ضمت مجموعة من التوصيات تعكس مشاركة
المجتمع من خالل المجلس في اتخاذ القرار
ورفع التوصيات التي من شأنها تطوير العمل
الحكومي وتوفير أفضل الخدمات .وتضمن
الرد المقترحات الجاري العمل عليها من قبل
القيادة العامة لشرطة الشارقة ،والتي تضعها
ضمن خططها السنوية إضافة إلى الموافقة
على تنفيذ العديد من التوصيات بالتنسيق مع
الجهات المعنية في اإلمارة .وام

جاءت على رأس القائمة بـ 19رئيساً تنفيذياً

اإلمارات تتصدر قائمة فوربس ألقوى رؤساء تنفيذيين في الشرق األوسط
تصــدرت دولــة اإلمــارات قائمــة أقــوى
الرؤســاء التنفيذييــن فــي منطقــة الشــرق
األوســط ،الصــادرة عــن مجلــة فوربــس
الشرق األوسط ،اليوم الثالثاء حيث جاءت
اإلمــارات علــى رأس القائمــة بـــ 19رئيسـاً
تنفيذياً ،في مقدمتهم ســمو الشــيخ أحمد
بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي
للطيــران الرئيس األعلــى لمجموعة طيران
اإلمــارات ومعالــي الدكتــور ســلطان بــن
أحمــد الجابــر وزير الصناعــة والتكنولوجيا
المتقدمة.
وجــاء معالي الدكتور ســلطان بن أحمد
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
«الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي
الوطنيــة « أدنــوك « ومجموعة شــركاتها»
العضــو المنتــدب لشــركة بتــرول أبوظبــي
الوطنية «أدنوك».
فــي المركــز الثانــي مــن القائمــة فيمــا
احتــل المركــز الثالــث ســمو الشــيخ أحمد
بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي
للطيــران الرئيس األعلــى لمجموعة طيران
اإلمارات.
كمــا جــاء فــي المركــز الثامــن ســعادة
ســلطان أحمــد بــن ســليم ،رئيــس مجلــس
اإلدارة الرئيــس التنفيذي لمجموعة موانئ
دبــي العالميــة رئيــس مؤسســة الموانــئ
والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،وجــاء فــي
المركــز التاســع ســيد بصر شــعيب الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية
القابضــة وفي المركز الرابع عشــر الســيدة
هنــاء الرســتماني ،الرئيســة التنفيذيــة
لـــبنك أبوظبــي األول وفــي المركــز الثاني

والعشــرين معالــي ســعيد محمــد الطايــر
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة
كهربــاء وميــاه دبــي.
وأكــدت «فوربــس» أن معالــي ســلطان
بــن أحمــد الجابــر قــاد «أدنــوك» لتحقيق
نجاحــات غيــر مســبوقة تمثلــت فــي طرح
ناجــح ألربــع شــركات تابعــة ألدنــوك فــي
بورصــة أبوظبي ،وهي «أدنــوك للتوزيع»
و»أدنوك للحفر» ،و»فرتيجلوب» و»بروج»،
حيث أصبح االكتتاب العام األولي لشــركة
«بــروج» البالغة قيمته  2مليار دوالر أكبر
اكتتــاب عــام فــي أبوظبي علــى اإلطالق.
وتتكــون قائمــة هذا العــام ألفضل 100
رئيــس تنفيــذي فــي المنطقــة مــن قــادة
مــن  26جنســية ،حيــث تصــدر القائمــة

المهنــدس أميــن الناصــر ،رئيــس أرامكــو
السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين .وكان
قطاع الخدمات المصرفية والمالية القطاع
األكثــر تمثيـ ًا فــي القائمــة بـــ  27رئيسـاً
تنفيذيـاً ،يليهــم ثمانيــة رؤســاء تنفيذييــن
لالتصــاالت ،وســبعة يــرأس كل منهــم
شــركات الطاقــة والخدمــات اللوجســتية،
حيث نجحــوا مجتمعين في إدارة عائدات
تجاوزت تريليون دوالر في العام الماضي.
وتبلــغ قيمــة شــركاتهم مجتمعـ ًة أكثــر من
 5تريليــون دوالر.
وتلت االمارات فى قائمة مجلة فوربس
الشــرق األوســط جمهوريــة مصــر العربيــة
بـــ 16قائــد أعمــال والســعودية بـــ 15قائد
أعمال ،خــال العــام الحالي.وام

«الصحة» تنظم ورشة عن منصة «تطمين» لتعقب مراحل تصنيع الدواء
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
ورشة عمل افتراضية لبدء مرحلة اإلعداد
والتنفيذ لمنصة «تطمين» المنصة الوطنية
لتتبع وتعقب األدوية استعداداً لتفعيل نقل ٍة
نوعية في قطاع األدوية بدولة اإلمارات.
تأتي الورشة في إطار التحضيرات الجارية
لبرنامج اإلعداد والتنفيذ الخاص بشركاء
سلسلة التوريد المختارين للنظام والذي
يستمر إلى شهر ديسمبر من العام الجاري
على أن تتبعه مباشرة المؤسسات الرئيسية
األخرى في صناعة األدوية مثل الصيدليات
والعيادات والمستشفيات وغيرها.
وجمعت الورشة التي امتدت ثالثة أيام
الوكالء المرخصين والشركات المصنعة
للمنتجات الطبية وشركات الخدمات
اللوجستية باإلضافة إلى شركة «إيفوتيك»
الشركة المنفذة للمشروع وذلك بهدف تسليط
الضوء على آخر مستجدات المنصة وبحث
إرشادات حول
خطوات التنفيذ وتقديم
ٍ
المسار المستقبلي للمنصة.
وتعتبر منصة «تطمين» حالً رقمياً يهدف
إلى تعقب وتتبع مراحل تصنيع المنتجات
الدوائية وتأمين إمداد مرافق الرعاية الصحية
بالدولة بهذه المنتجات ..فيما تسهم المنصة
في تتبع األدوية المرضى لرفع كفاءة الخدمات
الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة
مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية
الصالحية أو غير المصرح بها.
وقال سعادة أحمد علي الدشتي الوكيل
المساعد لقطاع الخدمات المساندة في
وزارة الصحة ووقاية المجتمع :تعكس ورشة
العمل التزامنا بتوفير كافة السبل الضامنة
لنجاح إطالق منصة «تطمين» ودخولها طور
التنفيذ وتعزيز وعي المعنيين والشركاء
بآليات عمل المنصة والحلول التي توفرها
لسالسل اإلمداد والتوريد الدوائية ..ونؤمن
بأهمية تضافر جهود جميع األطراف المعنية
إلنجاح مرحلة اإلعداد .ونثق بأن تعاوننا
ومشاركة خبراتنا تحت مظلة «تطمين»

أحمد علي الدشتي
سيمهدان الطريق لدخول مرحلة جديدة
للقطاع الدوائي الوطني .ونشكر جميع
المشاركين في فعاليات ورشة العمل ال
سيما الوكالء وشركات التصنيع المرخصة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مسيرة
التحول الرقمي الذي تشهده خدماتها في
جميع المجاالت ومنها الدوائية في إطار تكاتف
الجهود مع الشركاء في منصة «تطمين»
لترسيخ ريادة الدولة في المجال الرقمي
وتماشياً مع التوجهات الحكومية في استثمار
التقنيات الرقمية ضمن المشاريع الحيوية
لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها .ولفت
إلى أهمية المنصة المبتكرة «تطمين» التي
تشكل تحوالً هاماً في القطاع الدوائي لكونها
تعتمد على حلول «نظام التتبع الذكي»
وتستعين بأفضل التقنيات والتجهيزات لتعقب
رحلة المنتجات الدوائية والطبية في سلسلة
التوريد وتعزيز الشفافية والموثوقية.
بدوره أفاد علي العجمي مدير إدارة
الصحة الرقمية في الوزارة أن ورشة العمل
تأتي استكماالً للورشة التي جمعت الجهات
الحكومية المعنية بمنصة «تطمين» وتم
خاللها استعراض الجهود الرائدة لدولة

اإلمارات في ضمان أمان وموثوقية األدوية
المصنعة داخل اإلمارات والمستوردة باإلعتماد
على تقنية التتبع الذكي “”Track Smart
وذلك تماشياً مع معايير التسلسل الرقمي
لمؤسسة « »GS1مما يعزز الثقة باألصناف
الدوائية.
وستتمكن الجهات المختصة من استخدام
منصة «تطمين» لتسهيل مهمتها في منع
دخول األدوية المغشوشة أو غير المصرح
بها إلى الدولة عن طريق التحقق من رمزها
التسلسلي ثنائي األبعاد التابع لـ” ”GS1عن
طريق استخدام موقع إلكتروني آمن أو
تطبيق على الهاتف المتحرك .فيما ستدعم
المنصة من ناحية أخرى المستهلكين للتأكد
من صالحية وموثوقية األدوية عند الشراء
ما يساعد على توفير رؤية واضحة وشاملة
لمصادر المنتجات وسالمتها وصالحيتها.
من جهته قال جهاد طيارة الرئيس التنفيذي
لشركة «إيفوتك» نفخر بمساهمتنا في هذه
المنصة المبتكرة والتي تمثل نقلة نوعية
في مسيرتنا وأداة متكاملة تعزز كفاءة
رصد ومراقبة كافة مراحل سالسل اإلمداد
والتوريد الدوائية من المنتج إلى المستهلك..
ونتطلع قدماً لبدء المرحلة التشغيلية لهذه
المنظومة في دولة اإلمارات وكلنا ثقة بأن
منصة «تطمين» ستحدث تحوالً جذرياً في
القطاع الدوائي وتعزز آليات التواصل بين
كافة المعنيين على صعيد توزيع وتصنيع
ورقابة األدوية.
وستعمل «إيفوتك» بالتعاون مع
الموردين المعتمدين لتوظيف إمكاناتهم
التقنية لضمان كفاءة عملية االتصال واإلعداد
الشاملة والنهائية .ويتوقع أن يتم تفعيل
جميع الوظائف الخاصة بالجهات المعنية
من القطاع الخاص بشكل كامل لتكون متصلة
عند استكمال مرحلة اإلعداد والتنفيذ لتضطلع
منصة «تطمين» بدور محوري في عملية
تأمين واستدامة سالمة وجودة صناعة األدوية
المحلية والمستوردة .وام
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تحت رعاية منصور بن زايد ..مهرجان ليوا
للرطب بدورته الـ 18ينطلق  16يوليو
عيسى المزروعي :المهرجان أسهم بشكل فعال في زيادة
عدد المزارعين الراغبين بالمشاركة في مسابقاته السنوية
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير ديــوان الرئاســة وبتنظيم
لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة فــي
وقــال عيســى ســيف المزروعــي نائــب
رئيــس لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامج
الثقافية والتراثية في أبوظبي  -في كلمته
خالل المؤتمر الصحفي  -إن إمارة أبوظبي
تواصل تعزيز مســيرة الحفاظ على التراث
اإلماراتــي الى جانــب االهتمام الذي توليه
الدولــة بقطــاع الزراعة لتعزيز المســاهمة
فــي األمن الغذائــي واالقتصاد الوطني في
ظــل توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة
«حفظه اهلل».
وأضــاف أن هــذا المؤتمــر جاء للحديث
عن النسخة الثامنة عشرة من مهرجان ليوا
للرطــب فــي مدينة ليــوا المدينــة الحاضنة
للمهرجــان منــذ انطالقتــه األولــى لمكانتها
المزدهر ووفرة
التاريخية ونشاطها الزراعي ُ
واحاتها بأجــود أنواع النخيل.
وأكــد أن المهرجان يجســد اســتراتيجية
اللجنة التي تســتلهم برامجهــا ومهرجاناتها
وفعالياتهــا مــن فكــر المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثــراه» في المحافظة على التراث اإلماراتي
العريق واستمراريته وبخاصة شجرة النخيل
والتــي تمثــل دعامــة أساســية مــن دعائــم
المجتمع اإلماراتي وتقاليده المتوارثة وهو
نهــج ســار عليــه المغفــور لــه المغفــور لــه
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان «رحمه
اهلل» الــذي أولــى القطــاع الزراعــي بشــكل
عــام وزراعــة النخيل وإنتاج التمور بشــكل
خاص أهمية قصوى لترســيخ مكانة النخيل
والرطــب والتمــور كرمــز ألصالــة الماضــي
وخيــر للحاضــر وضمانــة للغد لمــا للنخيل
مــن ارتبــاط وثيــق بتــراث دولــة اإلمــارات
األصيل.
كمــا يعــد مهرجــان ليــوا للرطــب مــن
أهــم المهرجانــات التراثيــة الــذي تنظمهــا
لجنة إدارة المهرجانات
والبرامــج الثقافيــة
والتراثيــة بمنطقــة
الظفــرة التــي تحظــى
بمتابعــة حثيثــة مــن
ســمو الشــيخ حمــدان
بــن زايــد آل نهيــان
ممثــل الحاكــم فــي
منطقــة الظفــرة.
وأوضــح المزروعي أن
مهرجــان ليــوا للرطب
علــى مــدى  18عامــاً
مــا زال محافظـاً علــى
مكانته كمنص ٍة زراعي ٍة
يجتمــع بها المزارعون والخبــراء والمصانع
والشــركات ومراكــز األبحــاث المتخصصــة
وتمكــن مــن اجتــذاب أكثــر مــن مليــون
زائــر منــذ انطالقتــه األمــر الذي أســهم في
إنعاش الحياة االقتصادية بمختلف األنشطة
والقطاعــات المتنوعــة فــي المنطقة ســواء
المرتبطــة بصناعة النخيل والرطب بشــكل
مباشــر أو األنشــطة األخرى غير المباشــرة.
وأشــار إلــى أن عــدد المشــاركين منــذ

أبوظبــي ..تنطلــق الــدورة الــــ 18مــن مهرجــان ليــوا للرطب
خــال الفتــرة مــن  16حتــى  24يوليــو الجــاري فــي مدينــة
ليــوا بمنطقــة الظفــرة.

إطــاق المهرجــان عام  2005حتــى الدورة
الـ 17وصل أكثر من  21ألفاً يمثلون جميع
مناطــق الدولــة ويشــهد المهرجــان ســنوياً
إقبــاالً متزايــداً من الجمهور فــي الفعاليات
التــي تمنحهم فرصـاً مواتية للفوز بالجوائز
القيمــة التــي رصدتها اللجنة وأصبح بمثابة
ذروة المواســم التــي يتنافــس فيها أصحاب
المــزارع فــي الدولــة
لعــرض وتقديم أفضل
ما تزخر بــه مزارعهم
مــن منتجــات الرطب
والفواكــه كمــا بلغــت
قيمــة الجوائــز التــي
قدمهــا المهرجان منذ
انطالقتــه األولى حتى
الــدورة الحاليــة نحــو
 116مليــون درهم.
وأضاف كما أســهم
بشــكل فعــال فــي
زيادة عدد المزارعين
الراغبيــن بالمشــاركة
فــي مســابقاته الســنوية وأصبــح مناســبة
للتعرف إلــى تراث
أمــام مختلــف األجيــال ّ
ومنتجــات اآلبــاء واألجــداد ومنصــة مهمــة
للمؤسســات البحثيــة والزراعيــة والصناعية
والتســويقية حول أساليب الزراعة الحديثة
وكيفية العناية بشجرة النخيل لتعود عليهم
بمردود اقتصادي وتشجيع المزارعين على
االهتمــام بجــودة إنتــاج الرطــب وتحقيقـاً
لمساعي دولة اإلمارات في تطوير منظومة

وأعلنــت لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة
والتراثيــة بأبوظبــي عــن تفاصيــل الــدورة الجديــدة خــال
مؤتمــر صحفــي عقــد أمــس عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي.

وطنيــة شــاملة تقــوم علــى أســس تمكيــن
إنتــاج الغذاء المســتدام.
مــن جانبــه قال عبيد خلفــان المزروعي
مديــر مهرجــان ليــوا للرطــب مديــر إدارة
التخطيــط والمشــاريع فــي لجنــة إدارة
المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة
فــي أبوظبــي إن مهرجــان ليــوا للرطــب
ينطلــق هــذا العــام بـ 23مســابقة رئيســية
مخصصــة لمســابقات الرطــب والفاكهــة
والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة رطب
وأجمــل مجســم تراثــي ،وقــد خصــص لهــا
 293جائــزة بقيمــة تبلــغ نحــو  8مالييــن
و 300ألــف درهــم.
وأكــد أن مهرجــان ليــوا للرطــب يهدف
إلــى ترســيخ المكانــة التاريخيــة لشــجرة
النخيل والمحافظة عليها ،وصون الموروث
الثقافــي والتراثــي العريــق ألبنــاء اإلمارات
ودعــم أصحــاب المــزارع المنتجــة للنخيل
والفاكهــة والمنتجــات الزراعيــة المحليــة
وتحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة
وتعزيــز منظومــة األمــن الغذائــي تفعيــل
وتنشــيط الحركــة االقتصاديــة فــي منطقــة
الظفرة وتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة
والعنايــة بمزارعهم واطالعهــم على أفضل
الممارســات وتشــجيع المزارعين لالهتمام
أكثــر بجــودة اإلنتــاج.
وأوضح المزروعي أن المهرجان يتضمن
العديــد مــن الفعاليــات والمســابقات التي
تقــام فــي الســوق الشــعبي باإلضافــة إلــى
الحــرف اليدويــة التقليديــة والمســرح

عبيد المزروعي:
مهرجان ليوا للرطب
يهدف لترسيخ المكانة
التاريخية لشجرة النخيل
والمحافظة عليها

ومســابقاته وجوائــزه اليوميــة وغيرها من
الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات
العمريــة وســيفتح المهرجــان أبوابــه أمــام
ـاء
الــزوار يوميـاً مــن الســاعة الرابعــة مسـ ً
ـاء خــال الفتــرة مــن
وحتــى العاشــرة مسـ ً
16إلــى  24يوليــو الجــاري.
وذكر أن المســابقات تتــوزع على النحو
التالــي 11 :مســابقة لمزاينــات الرطــب
(الدبــاس ،الخــاص ،الفــرض ،الخنيــزي،
بومعــان ،الشيشــي ،أكبــر عذج ،مســابقتي
الظفــرة وليــوا لنخبــة الرطب ،ومســابقتي
فرض وخالص العين) و 7مسابقات للفواكه
(الليمون المنوع والمحلي ،المانجو المنوع
والمحلــي ،التيــن األحمــر واألصفــر ،ســلة
فواكــه الــدار) و 3فئــات ضمــن مســابقة
المزرعــة النموذجيــة (المحاضــر الغربيــة
والمحاضــر الشــرقية ومــدن الظفــرة)
ومســابقة أجمــل مخرافة ومســابقة أجمل
مجســم تراثــي.
وأضــاف أن الســوق الشــعبي يحتــوي
علــى عدد مــن األركان يتــم توزيعها على
الحرفيــات ليعرضن فيهــا حرفهن اليدوية
أمــام الزائريــن حيــث روعــة المنتجــات
التراثيــة المصنوعــة مــن قبــل مجموعــة
مــن األمهات أمــام الزوار مباشــرة وتقدم
الجهــات الراعيــة والداعمــة والمنظمــة
فــي المهرجــان العديــد مــن الجوائــز
القيمــة لجمهــور قريــة الطفــل كمــا يضــم
مهرجــان ليــوا للرطــب أكثــر مــن 200
جنــاح متنــوع ،منهــا  50جناحـاً للجهــات

الراعيــة والداعمــة والمشــاركة و132
محــاً فــي الســوق الشــعبي للمهرجــان
و 24ركنــا لعربــات القهــوة والحرفيــات
ومحــات لبيــع الرطــب وتســتعرض لجنة
إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة
والتراثيــة بأبوظبــي مــن خــال جناحهــا
مشــروعاتها الثقافيــة والتراثيــة بتقنيــات
حديثــة ويتضمــن
مجموعــات مــن
إصدارات في مجال
الشــعر النبطــي
والشــعر الفصيــح
وبرامــج أكاديميــة
الشعر ويقدم لمحة
عــن المهرجانــات
والبرامــج القادمــة.
وحول التســجيل
واإلجــراءات ..قــال
مديــر المهرجــان
أن لجنــة إدارة
المهرجانات أطلقت
تطبيقاً ذكياً يتيح للراغبين من المزارعين
وأصحــاب الحــرف بالمشــاركة ..االطــاع
على كافة شــروط المسابقات مع إمكانية
المتابعــة المباشــرة لنتائــج وتحديثــات
المهرجــان ..مؤكــداً حــرص مهرجــان ليوا
للرطــب علــى االســتمرارية فــي تطبيــق
اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية واإلبقاء
على إرشادات السالمة العامة والتعليمات
ذات الصلة من التباعد الجســدي وارتداء

الكمامــات وإبــراز حالــة المــرور األخضــر
علــى تطبيــق الحصن ســواء خــال تنظيم
المســابقات المختلفــة أو الفعاليــات
المتنوعــة أو الســوق الشــعبي ،وذلــك
دعمــاً للجهــود المبذولــة فــي الدولــة
للوصــول إلــى مرحلــة التعافــي وحرص ـاً
علــى الســامة العامــة.
بــدوره أكــد ســعادة مبــارك علــي
القصيلــي المنصوري مدير مزاينة الرطب
فــي المهرجــان أن مزاينــة الرطــب هــذا
العام تشهد  11مسابقة إذ تتمثل الشروط
العامــة للمســابقة في أن يقدم المشــارك
رطبـاً مــن إنتــاج مزرعتــه الخاصــة لهــذا
العــام  ،2022وإبراز المســتندات الخاصة
بملكيــة األرض الزراعيــة عنــد التســجيل
ولـــكل فــرد حق المشـــاركة والفـــوز في
فئتيــن فقـــط مــن فئــات المســـابقة ومن
لــم يحالفــه الحــظ يحــق لــه المشــاركة
فــي الفئــات األخرى كما يحق المشـــاركة
فــي شـــوط واحــد مــن شـــوطي النخبــة
(شـــوط الظفـــرة لنخبة الرطب أو شـوط
ليــوا لنخبـــة الرطــب) ،ويشــترط االلتزام
بموعــد تســليم العينــات وفقــاً للفئــات
والتواريــخ المحــددة مــن قبــل اللجنــة
المنظمــة مــع اإلشــارة إلــى أنــه ال تقبــل
التمــور فــي المســابقة.
وفيمــا يتعلــق آليــة التحكيــم ،أكــد أنه
يتم احتسـاب  %70مـن درجة التقييم على
الرطــب المشــارك بها في موقــع المزاينة
فــي حيــن يتــم احتســاب  %30مــن درجة
التقييــم بعد كشـــف لجنـــة التحكيم على
المزرعــة والتأكــد مــن نظافتهـــا العامـــة
والعنايـــة بالنخلــة مــن خــال التكريـــب
المالئم واســتخدام أســاليب الري الحديثة
الموفــرة للميــاه وغيــر ذلك.
وأشــار مديــر مزاينــة الرطــب إلــى أن
التحكيــم فــي مســابقة
أكبــر عــذج يكــون مــن
خــال وزن أكبــر عــذج
بالكيلــو جــرام ويتــم
ترتيــب األوزان مـــن
األكثــر وزنــاً فاألقـــل
األعـــلى
والــوزن
يحصــل علــى المركــز
األول ومـــن ثم الثـاني
والثالث وترتـب المراكز
على هـــذا النحو حتـى
المركـز الخامس عشر،
كمــا يتــم اســتالم
المشـــاركات أول يـــوم
فــي المهرجـــان الموافــق  16يوليــو 2022
مــن الســاعة الثامنــة صباحا وحتــى الثالثة
بعـــد الظهر ولن يتم استالم أي مشـــاركة
بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد ،فيمــا يحــق
لكل مشـارك المشـاركة بعذج واحد فقط،
ولــن يســمح بــوزن أكثــر مــن ذلــك فــي
موقع المهرجان وعليه يجب على المزارع
وزن العــذج فــي مزرعتــه وتحديــد العذج
المــراد المشــاركة بــه .وام

مبارك المنصوري :مزاينة
الرطب تشهد  11مسابقة
واحتسـاب  %70مـن درجة
التقييم على الرطب المشارك
بها في موقع المزاينة

ضرار بالهول الفالسي يشارك في أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر األبيض المتوسط اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال تناقش مستجدات خطة العمل الوطنية
شارك سعادة ضرار بالهول الفالسي نائب
رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس
الوطنــي االتحادي في برلمان البحر األبيض
المتوســط ،في جلسة حول «المساواة بين
الجنسين في دول أوروبا ومنطقة الخليج..
وجهــات نظــر في حقبــة ما بعــد الجائحة»
ضمــن أعمــال منتــدى النســاء البرلمانيــات
لبرلمــان البحــر األبيــض المتوســط المنعقد
في العاصمة البرتغالية لشــبونة.
وقال ضرار بالهول الفالســي في مداخلة
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة« :نقف أمام
ظاهر ٍة ال تقل خطور ًة عن ظاهرة اإلرهاب
بــكل أنواعهــا ،ألنهــا تتاجر بــأرواح األطفال
وأحالمهم ،ومستقبلهم ،وحقهم في الحرية،
والمســاواة والوجــود والحيــاة ،أال وهــي
ظاهرة زواج القاصرات».
وأكــد أن ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة
عالميــة تضــرب فــي جــذور الكثيــر مــن
المجتمعــات التــي لــم تضــع الــزواج فــي
مقامــه اإلنســاني واالجتماعــي والقيمــي،
كمؤسسة اجتماعية تفترض التوافق العقلي
والجســدي والروحي واإلنســاني ،وقد أدت
الحــروب والنزاعــات المســلحة والصراعات
الطائفيــة والمذهبية دوراً كبيراً في انتشــار
هــذه الظاهــرة ،بمــا خلفتــه مــن تبعــات
علــى الفــرد واألســرة والمجتمــع ،مــن فقر
وجــوع وتشــرد ونــزوح ولجــوء ،مــا يجعل
البحــث عــن ســبيل للعيــش والبقــاء علــى

ضرار بالهول الفالسي خالل مشاركته في المنتدى
الحيــاة غايــة هــؤالء النــاس ،ليقعــوا ضحية
المستغلين والتجار واإلرهابيين في استغالل
الفتيات الصغيرات وتزويجهن بهدف تأمين
أســرهن وتحســين وضعهن المعيشي ..فال
يجــد األهل مالذاً ســوى القبول بهذا الزواج
القســري وغير المتكافــئ ،والمنتهك لبراءة
األطفــال وحقوقهــم ،والتي ســيكون لها أثر
ســيئ من الناحية النفســية ،أو الجســدية أو
االجتماعية أو اإلنسانية ،ليس على الفتيات
فحســب بــل علــى المجتمعــات أيضاً.
وقــال إن التقديــرات تشــير إلــى أن 12

مليــون فتــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم
يتزوجــن قبــل عيــد ميالدهن الثامن عشــر
كل عــام وهنــاك أكثــر مــن  150مليوناً من
الفتيــات اللواتــي يمكــن أن يصبحن أطفاالً
عرائــس بحلــول عــام  2030حســبما أفــاد
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومــن
المتوقــع أن يصــل عــدد العرائــس األطفال
في إفريقيا إلى  310ماليين بحلول ..2050
منوهـاً إلــى الواقــع العربــي فيمــا يتعلــق
بــزواج القاصــرات وأوجــه القصــور فــي
هــذا الصــدد .وام

وزارة الصحة ووقاية المجتمع توعي الحجاج باإلجراءات الصحية
حرصــت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
علــى الوجــود مــع قوافــل الحجــاج فــي
المطــار قبــل مغادرتهــم الدولــة لتقديــم
النصائح واإلرشــادات الصحية للحجاج اثناء
أدائهــم مناســك الحــج ،وذلــك مــن خــال
فريــق صحــي متخصــص وفــرت لــه جميع
اإلمكانــات بهــدف ضمان حج آمــن صحياً.
ويعمــل فريــق الــوزارة علــى إجــراء
فحوصــات مجانية للحجــاج والتأكــد مــن
حصولهــم علــى التطعيمــات الالزمــة قبــل
الســفر وذلــك فــي إطــار الحملــة التوعوية

التــي أطلقتهــا الــوزارة خــال موســم الحج
للعــام الجــاري ،عبــر موقعهــا اإللكترونــي
ومنصاتهــا المتنوعــة على وســائل التواصل
االجتماعــي ،تحــت شــعار «ســامتكم هي
األولوية».
وينصــح الفريــق الحجــاج بإتبــاع جملــة
مــن اإلجــراءات واالحتياطــات الصحيــة
أثنــاء تواجدهــم فــي األراضــي المقدســة
مثــل ارتــداء الكمامــة واســتخدام المناديل
أثنــاء العطس والســعال وتجنب المصافحة
أو العنــاق واستشــارة الطبيــب فــي حــال

ظهــور أيــة أعــراض مثل الســعال أو الطفح
الجلــدي أو ضيــق فــي النفــس أو آالم فــي
العضــات للحيلولــة دون انتقــال عــدوى
األمراض وحماية صحة الحجاج وسالمتهم.
ويأتــي إطــاق الحملــة التوعويــة للــوزارة
تجســيداً الهتمامهــا بزوار بيــت اهلل الحرام
وحمايتهــم من أيــة أعراض صحية وتحقيقاً
الســتراتيجيتها الرامية إلــى وقاية المجتمع
مــن جميــع المخاطــر واألمــراض الســارية
والمحافظــة على المكتســبات التي حققتها
الدولة في مواجهة جائحة «كوفيد .»19وام

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال
ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة اجتماعها الرابع ،لعام ،2022
أمس ،برئاسة معالي خالد محمد بالعمى،
محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،رئيس اللجنة ،بحضور أعضاء اللجنة
وممثلي الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة الوطنية خالل االجتماع
مستجدات تنفيذ خطة
الذي أُقيم افتراضياً،
ّ
عمل دولة اإلمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات
مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف»،
إلى جانب اإلنجازات المتحققة والتحديات
والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
واطلعت اللجنة الوطنية على جهود لجانها
ّ
الفرعية الثمان والمكتب التنفيذي لمواجهة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومبادراتهم
وانجازاتهم ضمن خطة العمل الوطنية .كما
اطلعت على مجريات الخطة عبر استعراض
ّ
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب مؤشرات قياس األداء
لنظام إدارة المشاريع ،والتوصيات الخاصة
بالنتائج المباشرة.
وتشمل أبرز اإلنجازات إنشاء مجموعات
عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية
المعتمدة ،وتوصيات مجموعة العمل المالي»
فاتف» ،واعتماد الدليل الوطني للمعلومات
والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل
األموال ،باإلضافة الى اعتماد الدليل االرشادي
عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين،
وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية المنظمة
بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى ،محافظ
المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية ،قائالً:
«نعمل على ترسيخ الدور االستباقي لإلمارات
كدولة فاعلة في مواجهة غسل األموال ومكافحة
تمويل اإلرهاب على المستوى الدولي ،عبر
تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة
وأكثر فاعلية ،وتضافر جهود الجهات المعنية
كافة ،وحشد الطاقات والموارد والخبرات
سواء في القطاع العام أم الخاص ،باإلضافة
لطرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب
التطورات المستجدة والمتفاعلة».
وأضاف معاليه« :تعكس اإلنجازات المتحققة
واألنظمة واالرشادات القانونية التي تصدرها

خالل االجتماع
الجهات الحكومية والمبادرات التي تطلقها
بصورة متواصلة ،جهودنا الحثيثة في مكافحة
الجرائم المالية وف ًقا لالستراتيجية الوطنية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،كما
أنها تجسد دور اإلمارات الحيوي والفاعل في
الحفاظ على استقرار وسالمة النظام المالي
العالمي».
بدوره قال سعادة حامد الزعابي ،مدير
عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب« :تواصل كافة فرق العمل
في الدولة جهودها االستراتيجية والتشغيلية
لتعزيز فعالية منظومة مواجهة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح،
حيث عمل المكتب التنفيذي على تعزيز
منظومة االمتثال الوطني من خالل التحقق
من ومتابعة التزام كافة الجهات المعنية عبر
النظام اإللكتروني “ ،”PPM Toolوهو ما
ساعد على قياس مؤشرات أداء الجهات بدقة
وكفاءة عالية ،عالوة على تعزيز الشراكات
االستراتيجية للدولة».
وقد قام المكتب التنفيذي بالتعاون مع
اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون
الدولي وكافة الشركاء االستراتيجيين بالعمل
على خطة متكاملة لتسليم تقرير المتابعة للدولة
خالل الشهر الجاري ،والذي يتضمن اإلنجازات
النوعية التي استمرت خالل الفترة الماضي.
من جانبها ،قالت سعادة الدكتورة مريم بطي
السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية
والسلع« :تعكس المبادرات واإلنجازات التي
جرى استعراضها خالل اجتماع اللجنة الوطنية

التزام دولة اإلمارات الثابت بالعمل على تعزيز
جهودها الرامية للحفاظ على استقرار وسالمة
النظام المالي ،وتسهم هيئة األوراق المالية
والسلع في ذلك عبر خطة شاملة ،حيث قامت
مؤخرا باستحداث إدارة مستقلة بدالً من قسم،
ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة لإلشراف
والرقابة على إجراءات مواجهة غسل األموال
ومكافحة تمويل اإلرهاب ،بقطاع أسواق رأس
المال بالدولة ،وكذلك بإجراء عمليات تفتيش
ميداني مكثفة على الشركات المرخصة مع
فرض جزاءات وعقوبات رادعة حال وجود
أي قصور ،وذلك بالتوافق مع اإلطار القانوني
والرقابي لمواجهة غسل األموال ومكافحة
تمويل اإلرهاب ،وتحديد التهديدات ومكامن
الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة في
قطاع أسواق رأس المال بالدولة ،األمر الذي
يدعم التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا
الصدد ويضعها في مركز متقدم بين الدول
الرائدة على صعيد مواجهة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب».
كما أوضح المستشار عبد اهلل أحمد الراشد،
رئيس قسم مواجهة غسل األموال في وزارة
العدل أن جهود الوزارة أثمرت في تحقيق
مستهدفات خطة العمل الوطنية والمتمثلة
في عدد من األنشطة والمبادرات ،كتقييم
مخاطر قطاع مهنة المحاماة في الدولة ،والعمل
على تعزيز الوعي والتدريب للمحامين على
المواجهة االستباقية لجرائم غسل األموال
وتمويل اإلرهاب لضمان عدم استغالل مهنة
المحاماة في مثل هذه الجرائم.وام
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بعد إعادة هيكلة البرنامج بقيمة  28مليار درهم
حصة بوحميد :هيكلة برنامج الدعم االجتماعي المتكامل ترسخ رؤية قيادة
اإلمارات بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بكافة فئاته
أكــدت معالــي حصة بنت عيســى بوحميد وزيرة
تنميــة المجتمــع أن توجيــه صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» بإعــادة هيكلــة برنامــج الدعــم االجتماعــي
المتكامــل ،يرســخ رؤيــة قيــادة دولــة اإلمــارات بــأن
تكــون اإلمــارات مــن أفضــل الدول تمكينـاً للمجتمع
بكافــة فئاتــه ،ودعــم وتوفيــر أفضــل جــودة حيــاة
للمواطنيــن فــي الدولــة.
وقالــت« :برنامــج الدعــم االجتماعــي سيشــمل
عــددا أكبــر مــن األســر ،والهــدف ترجمــة رؤيــة
قيادتنــا بتوفيــر أفضــل جــودة حيــاة للمواطنيــن في
دولــة اإلمــارات».
وأشــارت إلــى أن البرنامــج يعــد خطــوة محوريــة
مهمــة فــي قطــاع العمــل االجتماعــي تؤكــد عــزم
دولــة اإلمــارات علــى مواصلــة إطــاق المبــادرات
الحكوميــة الكبــرى بهــدف تعزيــز جــودة حيــاة أبناء
الوطــن الســيما بيــن الفئــات محــدودة الدخــل.
وأكــدت معاليهــا أن وزارة تنميــة المجتمــع بــدأت
فوراً تنفيذ توجيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة «حفظــه اهلل» كي يتم
تقديــم الدعــم للمســتحقين في كافــة أرجــاء الدولة
وذلــك بالتنســيق مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة.
وأضافــت أن وزارة تنميــة المجتمع ســتبدأ اســتقبال
طلبــات عــاوات بــدل التضخــم ابتــداء مــن أمــس
الثالثــاء لمــن تنطبــق عليهــم الشــروط وســيتم بــدء
تنفيــذ برنامج المســاعدات االجتماعية الجديد خالل
شــهر ســبتمبر المقبل.

 3برامج رئيسية ضمن الدعم االجتماعي

وتفصيــاً ،أوضحــت وزارة تنميــة المجتمــع أن
برنامــج الدعــم االجتماعــي لمحــدودي الدخــل فــي
الدولــة تصــل قيمتــه اإلجماليــة إلى  28مليــار درهم،
حيــث ُرفعــت قيمــة الدعــم االجتماعــي الســنوي
مــن  2.7مليــار إلــى  5مليــارات درهــم ســنوياً.
ويتــم تغطيــة برنامج الدعم بالكامل من خــال وزارة
تنمية المجتمع ،فيما يضم البرنامج  3محاور أساسية
لدعم األســر اإلماراتية ذات الدخل المحدود ،تشــمل
مخصصــات جديــدة للدعــم ،وعــاوات تــم زيادتهــا،
واســتحداث عالوات للتضخم واالحتياجات األساســية
مثــل المواد الغذائيــة والماء والكهربــاء والوقود.

الفئات المستفيدة من المساعدات االجتماعية

أوضحــت وزارة تنميــة المجتمــع أنــه ســيتم بــدء
صــرف المخصصــات في شــهر ســبتمبر  ،2022الفتة
إلــى أن المســاعدة االجتماعيــة ســتكون عبــارة عــن
مبالــغ ماليــة تصــرف للمســتحقين مــن ذوي الدخل
المحــدود بحســب الشــروط واألحــكام ،وأن شــروط
االســتحقاق تحــدد بحســب الحالــة االجتماعية.
وكشــفت الــوزارة عــن أن الفئــات المســتحقة
للمســاعدات االجتماعيــة تضــم عــدداً مــن الفئــات
وهي األســر التي بلغ ســن المعيل فيها  25عاماً وما
فــوق ويعمــل ولــدى األســرة دخــل يقــل عــن قيمــة
المســاعدة المقــررة لعدد أفراد األســرة  ،والمتقاعد
الــذي يعيــل أســرة ودخــل األســرة يقــل عــن قيمــة
المســاعدة المقــررة لعــدد أفــراد األســرة بموجــب
الشروط واألحكام ،كما يستحق المساعدة االجتماعية
كبــار المواطنيــن ،والعاجــز صحيـاً ،وأصحــاب الهمم
الذيــن ليــس لديهــم دخــل يفــوق قيمــة المســاعدة
المقــررة لعــدد أفــراد األســرة ،وأســر المســجونين،
واأليتــام ،ومجهولــي النســب الذيــن ليــس لديهــم
دخــل يفــوق قيمــة المســاعدة المقــررة.
وأضافــت كمــا يســتحق المســاعدة األرامــل ممــن
لديهــن ابــن /أبنــاء مــن أصحــاب الهمــم ومجمــوع
دخلهــم يقــل عــن المســاعدة المقــررة لعــدد أفــراد
األســرة ،والمطلقــات ممــن لديهــن ابــن /أبنــاء مــن

ممــن لديهــم أبنــاء تقل أعمارهــم عن  21ســنة وغير
متزوجيــن وال يعملــون ومجمــوع دخلهــم أقــل مــن
 25,000درهــم شــهرياً ،ويجــب إبــاغ وزارة تنميــة
المجتمــع عن التغييرات في دخل األســرة والتغيرات
فــي الحالــة االجتماعية.

دعم الوقود

أوضحــت الــوزارة أن دعــم الوقــود لبعــض فئــات
المجتمــع مــن ذوي الدخــل المحــدود ســيكون فــي
حــال ارتفــاع أســعار الوقــود عــن  2.1درهــم /لتــر،
حيــث ســيتم احتســاب مبلــغ الدعــم بحســب أســعار
الوقود الشهرية بحيث تقدم الحكومة الدعم الشهري
بنســبة  %85مــن قيمــة الوقــود فــي هــذه الحالــة،
وقــد تختلــف قيمــة الدعــم علــى حســب الحالــة.
إذ يســتحق رب األســرة الموظــف دعــم لـــ 300لتــر،
فيمــا تحصــل الزوجــة العاملة علــى  200لتــر إضافي.
ويحصــل العائــل الموظف من الــزوج أو الزوجة على
دعــم لـــ 300لتــر إذا كان أحدهمــا غيــر حاصــل علــى
الدعــم (متقاعد أو ال يعمــل) .إضافة إلى ذلك يحصل
المتقاعــد مــن الــزوج أو الزوجــة علــى دعــم لـــ 300
لتــر إذا كان لديــه أبنــاء دون ســن الـــ  21وال يعملــون
وغيــر متزوجيــن وأحدهمــا غيــر حاصــل علــى الدعم
(متقاعــد أو ال يعمــل) .وســيتم اعتمــاد طلــب دعــم
الوقــود فــي التطبيــق الذكــي لشــركة أدنــوك للتوزيع
وســيكون مرتبــط برقــم الهوية.
ويتــم صــرف الدعم لألســر ذات الدخــل الذي يقل
عــن  25.000درهــم ولديهــا أفراد علــى رأس عملهم،
ويســتحق الدعــم األســر التــي أحــد أفرادهــا (الــزوج
أو الزوجــة) أو كالهمــا يعمــل ومجمــوع دخلهما أقل
مــن  25.000درهــم شــهرياً ،كمــا يضــم المتقاعــدون
ممــن لديهــم أبنــاء تقل أعمارهــم عن  21ســنة وغير
متزوجيــن وال يعملــون ومجمــوع دخلهــم أقــل مــن
 25.000درهم شــهرياً .ويتم ذلك باحتســاب الرواتب
الشــهرية والمعاشــات التقاعديــة وعائــدات الرخــص
التجاريــة وعائــدات األمــاك المؤجــرة والدخــل مــن
العقارات المســتثمرة.

حصة بوحميد :البرنامج سيشمل
عدداً أكبر من األسر اإلماراتية
المستفيدة والهدف توفير
أفضل جودة حياة للمواطنين
الوزارة ستبدأ استقبال طلبات
عالوات بدل التضخم وسيتم بدء
تنفيذ برنامج المساعدات االجتماعية
الجديد خالل سبتمبر المقبل
أصحــاب الهمم ومجموع دخلهن يقل عن المســاعدة
المقــررة لعــدد أفــراد األســرة ،واألرامــل فــي فتــرة
العــدة ومجمــوع دخلهــن يقــل عــن قيمة المســاعدة
المقــررة لعــدد أفــراد األســرة ،وكل شــخص ال يعمــل
وبلــغ مــن العمــر  45عامـاً وليــس لديــه دخــل يفوق
قيمة المســاعدة.

عالوة المواد الغذائية

قيمة المساعدة االجتماعية

وأوضحــت الــوزارة أنــه يتــم احتســاب قيمــة
المســاعدة االجتماعيــة بحســب عــدد أفــراد األســرة
واســتحقاقها للعــاوات وتختلــف مــن أســرة ألخرى
بحســب الحــاالت االجتماعية ،وســيحصل المســتفيد
األساســي على مبلغ  5.000درهم ،وتصرف للزوجة
عــاوة بمبلــغ  3.500درهــم ،فيما تبلغ عــاوة اإلبن
األول  2,400درهــم ،واالبــن الثانــي والثالــث 1.600
درهــم ،واالبــن الرابع ومن يليــه  800درهم ،وترفع
عــاوة األبنــاء الملتحقيــن بالدراســة الجامعيــة إلــى
 3.200درهــم للطــاب المتفوقيــن والملتحقيــن
بجامعــات محددة.
وتضــاف عــاوة بــدل الســكن التــي تصــل إلــى
 2.500درهــم بحــد أقصى في حال انطبقت شــروط
العــاوة ،وتضــاف عالوة الخبرة لرب األســرة العامل
والمتقاعد بمقدار  2.000درهم على المبلغ األساسي
فــي كل  10ســنوات حتــى يصــل المبلــغ األساســي
إلــى  13.000درهم شــهرياً.
كمــا يحصــل المســتفيد األساســي البالــغ مــن
العمــر  45عامـاً وال يعمــل علــى مســاعدة اجتماعية
مشــروطة بقيمة  2.000درهم وتزيد بمقدار 1.000
درهــم كل خمــس ســنوات لتصل إلــى  5.000درهم
عنــد بلوغــه ســن  60عامـاً ،وتحصــل زوجتــه علــى

عــاوة الزوجــة بمبلــغ  1.000درهــم حتــى تصــل
الــى  3.500درهــم عنــد بلــوغ الــزوج ســن  60عامـاً.
كما ويحصل المســتفيد األساســي الباحث عن العمل
على مســاعدة اجتماعية مؤقتة لمدة  6شــهور بقيمة
 5.000درهــم وتنطبــق عليه باقي العالوات المتعلقة
بالزوجــة واألبناء.

دعم الكهرباء والماء

وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن المستفيدين
مــن دعــم الكهرباء والمياه ســيتم من خالل التنســيق
مــع الجهــات المعنية بحيــث يتم تقديم دعم شــهري
بنســبة  %50الســتهالك الكهرباء األقل من  4.000كيلو

واط ،ودعــم شــهري للميــاه بقيمــة  %50الســتهالك
الميــاه األقل مــن  26.000جالون.
وذكرت أنه يمكن التســجيل لطلــب دعم الكهرباء
والمــاء مــن خــال الموقــع اإللكترونــي لــوزارة تنمية
المجتمع ،ابتــداء من الثالثاء الموافق 5يوليو ،مضيف ًة
أن المســتحقين لهذا الدعم ينطبق على األســرة التي
أحــد أفرادهــا (الــزوج أو الزوجــة) أو كالهمــا يعمــل
ومجمــوع دخلهمــا أقــل مــن  25.000درهــم شــهرياً،
ويتــم ذلك باحتســاب الرواتب الشــهرية والمعاشــات
التقاعديــة وعائــدات الرخــص التجاريــة وعائــدات
األمــاك المؤجرة والدخل من العقارات المســتثمرة.
كمــا يســتحق دعــم الكهربــاء والميــاه المتقاعديــن

كمــا أوضحــت الــوزارة أنــه ســيتم صــرف دعــم
المواد الغذائية بنســبة  %75من نســبة تضخم أســعار
المواد الغذائية األساســية .وترتبط قيمة الدعم بتغير
نســب التضخــم للمــواد الغذائيــة األساســية ،ويزيــد
الدعــم مــع زيــادة التضخم .وســيتم دعم األســرة من
خــال المســتفيد الرئيســي (مقــدم الطلــب) .ويمكن
االســتفادة مــن عــاوة المواد الغذائيــة عبر منافذ بيع
الســلع والمــواد الغذائيــة المعتمــدة لهــذه المبــادرة
والتــي ســيتم اإلعــان عنهــا خــال الفتــرة المقبلة.
ويتــم صــرف الدعم لألســر ذات الدخــل الذي يقل
عــن  25.000درهــم ولديهــا أفراد علــى رأس عملهم،
ويســتحق الدعــم األســر التــي أحــد أفرادهــا (الــزوج
او الزوجــة) أو كالهمــا يعمــل ومجمــوع دخلهما أقل
مــن  25.000درهــم شــهرياً ،كمــا يضــم المتقاعــدون
ممــن لديهــم أبنــاء تقل أعمارهــم عن  21ســنة وغير
متزوجيــن وال يعملــون ومجمــوع دخلهــم أقــل مــن
 25.000درهم شــهرياً .ويتم ذلك باحتســاب الرواتب
الشــهرية والمعاشــات التقاعديــة وعائــدات الرخــص
التجاريــة وعائــدات األمــاك المؤجــرة والدخــل مــن
العقارات المســتثمرة.

آلية التقدم للدعم والمساعدات

أشــارت وزارة تنميــة المجتمــع إلــى أن آليــة التقديــم
لطلب المساعدة االجتماعية واالستفسارات المتعلقة بالدعم
ســتتم مــن خــال الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق الذكــي
لــوزارة تنميــة المجتمــع ،www.mocd.gov.ae :والتســجيل
باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية اإلماراتية .وام

تنفيذاً للسياسة اإلسكانية الجديدة
برنامج «زايد لإلسكان» يعلن  500قرار سكني بقيمة  400مليون درهم
ثمن معالي سهيل بن محمد فرج فارس
المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ،اهتمام
الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» ،وأصحاب السمو أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،بتوفير إسكان
حكومي مستدام إلسعاد المواطنين وجودة
تجسد
حياتهم بوصفها أولويّة قصوى ،وقد ّ
ذلك من خالل اعتمادها موازنات ضخمة لهذا
القطاع الحيوي ،وسياسات إسكانية طموحة
قادرة على تلبية مستهدفات الدولة للخمسين
عاماً المقبلة ،واحتياجات وتطلعات أبناء وبنات
اإلمارات ،وتحقيق االستقرار المعيشي واألسري
والسعادة وجودة الحياة.
وأشاد معاليه على هامش توقيع وزارة
الطاقة والبنية التحتية ،ممثلة ببرنامج الشيخ
زايد لإلسكان ،مذكرة تفاهم مشتركة مع 4
بنوك مصارف وطنية ،وهي بنك أبوظبي األول،
وبنك اإلمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي
اإلسالمي ،ومصرف أبوظبي اإلسالمي ،والتي
بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية ،في إطار
تنفيذ السياسة اإلسكانية الجديدة التي اعتمدها
مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج اإلسكان
الحكومي  -باهتمام القيادة الرشيدة ،بتوفير
حياة كريمة ألبناء اإلمارات ،وبكل ما يحقق
لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّة قصوى.
وكشف معاليه ،عن خطة البرنامج لتنفيذ
توجيهات القيادة الرشيدة وقرار مجلس الوزراء
بشأن السياسة الجديدة للقروض اإلسكانية ،وأنه
سيتم خالل العام الجاري  2022استهداف اإلعالن
عن  3آالف اسم من المستفيدين من القروض
السكنية ،بمعدل  500قرار سكني شهرياً ،معلناً
سعادته عن أسماء المستفيدين من الدفعة األولى
ضمن السياسة اإلسكانية الجديدة والتي تشمل
 500قرار بقيمة  400مليون درهم.
وأكد معاليه أنه قد تم إخطار المستفيدين
من الدفعة األولى من خالل رسائل نصية إلفادتهم
بصدور القرارات ،للبدء في اإلجراءات ،من
خالل اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية

سهيل المزروعي :نستهدف
 3آالف مستفيد من القروض
السكنية للعام الجاري
«الطاقة والبنية التحتية»
توقع مذكرة تفاهم مع
 4بنوك ومصارف لتمويل
القروض السكنية

خالل إعالن القرارات السكنية
الـ 4الداعمة للسياسة اإلسكانية الجديدة والتي
تم التوقيع معها أمس.
وقع المذكرة ،كل من سعادة المهندس محمد
المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد لإلسكان،
ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية ،بحضور
سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري
وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية
التحتية والنقل ،وسعادة المهندسة نادية مسلم
النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة،
وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد
لقطاع أصول البنية التحتية االتحادية ،وسعادة
المهندس يوسف عبداهلل الوكيل المساعد لقطاع
مشاريع البنية التحتية االتحادية ،وسعادة المهندسة
حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل
البحري.
وأوضح سعادة المهندس محمد المنصوري ،أن
المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج
وبين البنوك والمصارف الوطنية ،واستدامة مصادر
التمويل وتلبية االحتياجات السكنية الحالية
والمستقبلية ،وتعزيز التشارك بين القطاعين
الحكومي والخاص لتسهيل عملية تمويل القروض
اإلسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال إن المذكرة ترمي إلى تحقيق التعاون

والتكامل الفعال بين األطراف كافة ،وتوحيد
الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من
برنامج الشيخ زايد لإلسكان ،من خالل تمويل
المصارف الوطنية للقروض اإلسكانية ،وإيجاد
الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف األعباء
المالية على المستفيدين ،مشيداً بدور المصارف
الوطنية في تعزيز استقرار األسر المواطنة ،ودعم
منظومة الرفاهية وجودة الحياة ،والمساهمة في
تلبية االحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية،
وتمكين المستفيدين عن طريق البرامج التمويلية
مع القطاع المصرفي.
وأضاف أن المذكرة تدعم السياسة الجديدة
القائمة على تولي البنوك والمصارف الوطنية
عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل،
على أن يقوم برنامج الشيخ زايد لإلسكان بتمويل
قيمة الفوائد المترتبة على القرض نياب ًة عن
المواطن ،األمر الذي يسهم في مضاعفة عدد
القرارات التي ُيمكن إصدارها سنوياً للقروض،
ال سيما خالل الخمس سنوات المقبلة ،كما
تساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات
متعددة للمواطنين ،وتقليص زمن رحلة المتعامل
المستفيدين من البرنامج.
ولفت سعادته ،إلى أن برنامج الشيخ زايد

لإلسكان يهدف
من خالل هذه االتفاقيات إلى خفض زمن رحلة
المواطن للحصول على المسكن المالئم ،وتغطية
كافة الطلبات المتراكمة ،ورفع كفاءة تمويل
القروض ،داعياً المستفيدين لالستفادة من
المبادرات الطموحة التي يقدمها البرنامج،
ومنها التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك
لتصاميم المساكن.
ولفت المنصوري إلى أن مذكرة التفاهم
تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة
في مجال التمويل السكني ولديها شراكات سابقة
مع الجهات اإلسكانية المحلية ،ووفقاً للسياسة
الجديدة سيتوجب على المستفيد اختيار أحد
البنوك األربعة بعد صدور قرار التمويل السكني
من البرنامج ،والتي بدورها ستوفر منصات رقمية
وأرقام مباشرة وأفرع في جميع انحاء الدولة
للتواصل مع المستفيدين على مدار الساعة.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية
تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن
الحكومية ،وتوفير خيارات تمويلية متعددة
وبأسعار تنافسية ،وتقليل وقت االنتظار للحصول
على المساعدة السكنية ،وتمكين المواطنين من
الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية،

إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة ،التي من
شأنها تخفيف األعباء المالية على المستفيدين.
من جانبه قال سامح عوض اهلل ،الرئيس التنفيذي
لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد باإلنابة لمصرف
أبوظبي االسالمي« :يفخر المصرف باختياره
من ق ِِبل وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية
التحتية للدخول في شراكة مع برنامج الشيخ
زايد لإلسكان لتقديم حلول تمويلية للمواطنين
اإلماراتيين المؤهلين .نولي أهمية كبيرة إلحداث
تأثير اجتماعي إيجابي على مجتمعاتنا المحلية.
ويعد امتالك منزل في حد ذاته هو عالمة فارقة
للجميع ،ويسعدنا أن ندعم مواطني دولة اإلمارات
في تحقيق أهدافهم في امتالك منازل خاصة
بهم .نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص
من أجل إضافة قيمة إلى البنية التحتية السكنية
واالقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة».
من جهته قال فهد الشاعر ،رئيس الدائرة
المصرفية اإلسالمية وقروض اإلسكان للمواطنين
في بنك أبو ظبي األول« :يولي البنك اهتماماً
كبيراً بالمجتمعات التي يعمل ضمنها ،ويعتبر
جزءاً ال يتجزأ من النسيج االجتماعي لدولة
اإلمارات ،لذا ،فإنه يدرك أهمية امتالك منزل
بالنسبة للمواطنين للتمتع ببيئة معيشية إيجابية

ومستقرة .وستسهم هذه المذكرة مع برنامج
الشيخ زايد لإلسكان في تسهيل امتالك أو بناء أو
تطوير عقار للمواطنين ،ويسعدنا أن نكون جزءاً
من الحلول التي توفر السكن ألبناء اإلمارات».
من ناحيته قال أحمد محمد المرزوقي
نائب رئيس تنفيذي أول المدير العام للخدمات
المصرفية لألفراد في بنك اإلمارات دبي الوطني:
رائدا في دولة اإلمارات العربية
«بصفتنا بنكًا ً
المتحدة ،يسعدنا أن نتعاون مع برنامج الشيخ
زايد لإلسكان ،لتعزيز التزامنا بتوفير السكن لجميع
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة”.».
وبهذه المناسبة ،قال سانجاي مالهوترا ،رئيس
الخدمات المصرفية لألفراد في بنك دبي اإلسالمي:
«نشعر بفخر كبير لتعاوننا من جديد مع برنامج
الشيخ زايد لإلسكان لتوفير منتجات تمويل تتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية لمواطني اإلمارات،
كما نواصل التزامنا بدعم جهود حكومة اإلمارات
ومبادراتها التي تدفع باالستقرار على المدى
الطويل وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة
لجميع المواطنين .ونتطلع إلى تزويد متعاملينا
بحلول مالئمة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم
المختلفة ،وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام
الشريعة اإلسالمية» .وام
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دراسة لـ«تريندز» تلقي الضوء على حركة الشباب الصومالية وتؤكد «السالمة الغذائية» تغلق مطعماً بالظفرة لعدم التزامه
بتطبيق اشتراطات سالمة الغذاء
حاجة الصومال ألكثر من مجرد عملية عسكرية أو مهمة مدنية
أبوظبي  -الوطن
أصــدر «مركــز ترينــدز للبحــوث
واالستشــارات» دراســة جديــدة باللغــة
اإلنجليزيــة بعنــوان :حركــة الشــباب فــي
الصومــال :جماعــة إرهابيــة تحولــت مــن
المحليــة إلــى العالميــة».
وقد تناولت هذه الدراسة بالتحليل فكر
هــذه الحركــة ونشــأتها وتطورهــا والجهود
الدوليــة لوقــف إرهابهــا .مؤكــدة أن العمل
العســكري الدولي ضروري الســتعادة األمن
وتعزيز شرعية الدولة الصومالية المركزية،
وأن النهــج األمنــي فقــط لــن يحــل أيـاً مــن
المشاكل التي أدت إلى الفوضى في البالد.
ونبهت الدراســة إلى أن الصومال يحتاج
إلــى أكثــر مــن مجــرد عمليــة عســكرية أو
مهمــة مدنيــة ،قبــل أن يصبــح منطقــة
خارجــة عــن القانــون ،مبينــة أن الوضــع
اليــزال مأســاوياً بشــكل خــاص بالنســبة
لعشــرة مالييــن صومالــي يحاولــون البقــاء
علــى قيــد الحياة قــدر المســتطاع في دولة
غيــر قــادرة علــى أداء وظائفهــا األساســية
فــي مواجهــة الالمبــاالة شــبه الكاملــة مــن
المجتمــع الدولــي.
وأوضحــت الدراســة التــي أعدهــا
«هيبواليــت إريــك جونغويــب» ،الباحــث
المتخصــص فــي قضايــا اإلرهــاب واألمــن
بالكاميــرون ،ظــروف نشــأة حركة الشــباب
الصوماليــة عــام  ،2005ومحاوالتهــا تنفيــذ
هدفهــا وهــو فــرض دولــة إرهابيــة بالقوة.
وبينــت أن التنظيــم اإلرهابــي الــذي يتخــذ
مــن الصومــال مقــراً لــه ،والذي يقــدر عدد
مقاتليــه اآلن بمــا يتــراوح بيــن  8000و
 10000مقاتــل ،قــام بتغييــرات اســتراتيجية
وفقـاً لخيــارات حلفائه ،ومــن بينهم تنظيم
القاعــدة اإلرهابــي.
وبينــت أن الجهــود المشــتركة مــن قبــل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد
األفريقــي لمحاربــة حركــة الشــباب نجحت
بشــكل مؤقــت ،لكــن المســلحين أعــادوا
تجميــع صفوفهــم وك ّثفــوا هجماتهــم ،بمــا
في ذلك االغتياالت والتفجيرات االنتحارية.
كمــا أنهم تجــاوزوا حدود الصومــال وقاموا
كل من أوغندا وكينيا
بحمــات إرهابية في ٍّ
وتنزانيا.
وأشــارت الدراســة إلــى أن رد المجتمــع
الدولي على عودة حركة الشــباب اإلرهابية
الصوماليــة تمثــل فــي تبنــي قــرار أممــي
بمســاعدة الحكومة الصومالية في جهودها
لتعزيــز قواتهــا األمنيــة ،مؤكــدة أن الحــل
األمنــي لــن يحــل وحــده مشــكلة اإلرهــاب
فــي الصومــال ،الدولــة الفاشــلة ألكثــر مــن
 30عامـاً.
وتطرقــت الدراســة بالتفصيــل إلى تاريخ
نشــأة حركــة الشــباب بمراحلهــا المتعددة،
مبينــة أن المجتمــع الدولــي يشــتبه فــي أن
الحركــة لها صــات قوية بالقاعــدة وداعش
اإلرهابيين ،وإيواء إرهابيين أجانب ،بعضهم
من أوروبا ومن الواليات المتحدة ،مشــيرة
إلــى أن التهديــد المتمثــل في انتشــار خاليا
نائمة إقليمية من متمردي حركة الشــباب،
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مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقه
اإلتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى
رقم  ، SHCFICIPOR2022/ 0001175تجاري (جزئي)

إلى :المحكوم عليه رائد هاشل عبيد هاشل  ,العنوان9463757 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  2022/06/08قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح بنك رأس الخيمة الوطني
( ش.م.ع )  ,بالتالي:
نص الحكم حكمت المحكمة بمثابة الحضوري:
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 656152.14درهم
(ستمائة وست وخمسون ألفا» ومائة واثنين وخمسون درهما وأربعة
عشر فلسا ) والفائدة االتفاقية بواقع % 1سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد على أال تتجاوز الفائدة المبلغ المقضي
به،والزامه بالرسوم والمصاريف و 500درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكما قابال لالستئناف خالل المدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

أو المتعاطفيــن معهــم ،أصبح حقيقياً اآلن،
حيــث تــم تجنيد مئات الشــباب فــي جميع
أنحــاء القــرن األفريقــي ،قبــل نقلهــم إلــى
الصومــال لتلقــي تدريب مكثف.
وبينــت أن حركــة الشــباب الصوماليــة
تســتهدف الشــباب غير المتعلــم والعاطلين
عــن العمــل ،علــى وعــد منهــا لهــم بأجــر
جيــد وتعليــم مجانــي وزواج .كمــا وســعوا
نطــاق تجنيدهــم مــن الصومــال ليشــمل
المعرضيــن للخطــر مــن البلــدان
الســكان
ّ
العربية األخرى وباكســتان ،وتجنيد النســاء
أيضاً ،مشــيرة إلى أن حركة الشــباب تشتهر
باســتخدامها أســاليب التجنيد القسري ،مثل
االختطاف.
وخلصــت الدراســة إلــى أن العمــل
العســكري الدولي ضروري الســتعادة األمن
وتعزيز شرعية الدولة الصومالية المركزية،
لكــن النهــج األمنــي وحــده فقــط لــن يحــل
أيـاً مــن المشــاكل التــي أدت إلــى الفوضــى
فــي البــاد ،وحــذرت الدراســة المجتمــع
الدولــي مــن أنــه مــادام ال يســتجيب إال
فــي حالــة الطــوارئ ،فلــن ينجح فــي تغيير
الوضــع بمنطقــة أصبحــت قضيــة عالميــة
لألمــن العالمــي.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
مكتب إدارة الدعوى
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إعالن إخطار عدلي بالوفاء (بالنشر)
اإلخطار رقم MOJAU_2022- 0069888

بناء على طلب من المخطر  /اكرم محمد علي ساق اهلل وكيال عن هدايه محمد علي
ساق – فلسطيني الجنسية
إلى المخطر إليهم وورثته المرحوم :ماهر محمد علي ساق اهلل
ورثة المرحوم ماهر وهم:
 - 1حنان محمد علي ساق اهلل
 - 2علي محمد علي ساق اهلل
 – 3ناهض محمد ساق اهلل وكيال عنه خالد ناهض ساق اهلل
 - 4عادل محمد على ساق اهلل
 - 5هشام محمد علي ساق اهلل
 - 6غسان محمد على ساق اهلل
 - 7سعدي محمد علي ساق اهلل
 - 8فايزة محمد علي ساق اهلل
بموجب المخطر إليه قد حرر شيك للمخطر بمبلغ (  ) 3090000درهم ( ثالث مليون
وتسعون ألف درهم فقط ال غير) ,حيث ان بتاريخ استحقاق الشيك توجه المخطر لصرف
الشيك اال أنه ارتد دون صرف بسبب ان الحساب مغلق وغير قابل للسحب وبيانات
الشيك كالتالي  :الشيك رقم ( )076718بمبلغ ( )3090000درهم بتاريخ استحقاق -05
2021-04م والمسحوب على بنك التجاري الدولي .لذلك فاننا نخطركم بضرورة سداد
مبلغ المديونية من قبل الورثة المذكورين خالل خمسة أيام من تاريخ اخطاركم واال
سنضطر التخاذ اإلجراءات القانونية.

رئيس مكتب إدارة الدعوي
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إعالن حكم بالنشر
رقم الدعوى - ٢٠٢١/٤٤٦ :تجاري جزئي
بناء علي طلب  /مدعي  /الخليج للخرسانة والطابوق  -مؤسسة فردية الجنسية
الى  /مدعى عليه  /نجمة الحيرة لمقاوالت البناء ذ.م.م الجنسية
يرجي االحاطة بأن المحكمة بتاريخ  ٢٠٢١-٧-١٤اصدرت بحقك الحكم التالي :
حكمث المحكمة في مادة تجارية:
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ  ١٤٠٠٠٠درهم «مائة و
أربعون الف درهم» قيمة الشيكين موضوع الدعوى والفائدة القانونية
على ذلك المبلغ بواقع  ٪١٢سنويا من تاريخ استحقاق الشيكين في
 ٢٠١٩/٧/١٣وحتى تمام السداد و الزمتها بمصروفات الدعوى و مائة
درهم أتعاب محاماة
حكما قابال لالستئناف خالل ثالثون يوما إعتبارا من اليوم التالي لإلعالن به
؛ وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن علي الحكم المشار اليه فإن المحكمة
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.
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إعالن تنازل

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الساده/مكتب االستثمار
والتطوير الجنسية  /االمارات
شريك في الرخص التجارية المسماة « :راك للترفيه ذم م» و
«راك انترناشيونال للفنادق ذ م م» و «راك للضيافه لوجيستيكس
ذ م م» و «ستيرلينج الستشاري الضيافه ذم م» يرغب في التنازل
عن حصته في الرخص التجارية المذكوره اعاله.
فمن لديه أي اعتراض عليه مراجعة دائرة التنمية االقتصادية
خالل مدة أقصاها اسبوع من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،بعدها
ستقوم هيئة السياحة بتصديق التنازل دون تحملها مسؤولية
أي دعوى أو حقوق قد تظهر فيما بعد.

اداري سعادة متعاملين

إجتماع خبرة
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مدير إدارة الشؤون التجارية

إجتماع خبرة
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إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٢٠٢٢/٧٢٤تجاري مصارف جزئي

إعالن بالنشر للحضور أمام الخبرة في الدعوى رقم
 ٢٠٢٢/١٠٧تجاري كلي  -دبي «لجنة ثالثية»

ضد /المدعى عليه :خالد محمد عبدالحميد محمد الحمادي
المقامة من  :بنك أبوظبي التجاري «حالياً» بنك االتحاد الوطني «سابقاً».
بما أن هناك دعوى مقامة ضدكم بمحكمة دبي االبتدائية تحت
الدعوى رقم  ٢٠٢٢/٧٢٤تجاري مصارف جزئي ،وحيث أنه تم ندبنا
خبيراً مصرفياً في الدعوى المذكورة أعاله فإننا وعم ًال بأحكام قانون
اإلثبات لسنة  ١٩٩٢م بخصوص أعمال الخبرة أمام المحاكم ،ندعوكم
لحضور اجتماع الخبرة عن ُبعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك
يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/١٢في تمام الساعة  ١٢:٠٠ظهراً،
ويرجى منكم إرسال كافة المستندات المؤيدة والمثبتة لدفاعكم قبل
حضوركم لالجتماع.

المدعى عليه االول  /حامد محمد عطاء مسعود
المدعى عليه الثاني  /فرزانة كوثر حميد مسعود
المدعى عليه الثالث  /سفن الوساطة العقارية ش ذ م م
المدعى عليه الرابع  /زامين للوساطة العقارية سابقا ديونزكونكشن للوساطة
العقارية حاليا
العنوان :مجهولين محل االقامة
نحيطكم علما انه تم انتدابنا كخبير حسابي بالدعوى أعاله والمرفوعة ضدكم
من المدعي  /اليكس سامسون سومافارابها أورديام ،وعليه فانتم مكلفون او
من يمثلكم قانونا بحضور اجتماع الخبرة والمقرر عقده يوم االربعاء الموافق
 ٢٠٢٢/٠٧/١٣الساعة  ٠١:٠٠ظهراً.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف المحمول الخاص بالخبير وإرسال كافة
المستندات المؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق البريد االلكتروني علماً بأنه في حال
تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر اعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها قانونا.
لالستفسار االتصال بـ  / ٠٥٠-٦٣١٧٤١٧االيميل missnahed@hotmail.com :

الخبير الحسابي والمصرفي /محمد سعيد الشريف

عضو اللجنة  /الخبير الحسابي  /ناهد رشاد محمد
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إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم
الدعوى -2022/149:مدني جزئي
بناء على طلب مدعي  /مريم احمد يوسف الزعابي الجنسية  /اإلمارات
العربية المتحدة
الى مدعى عليه  /كاتي مانادو الباو الجنسية  /الفلبين
فانت مكلف بالحضور امام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيا او
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة  09:00من يوم الجمعة الموافق
 2022-07-١٥لالجابة علي الدعوى و تقديم ما لديك من بيانات و دفوع
 ,و في حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد
فأن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا.
طالبا
يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة التالي :
 -1استدعاء المدعي عليه القرب محاكمة
 -2إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ  5100خمسة آالف ومائة درهم ،
لصالح المدعية .
 -3إلزام المدعي عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

اداري سعادة متعاملين
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إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر
رقم الدعوى- ٢٠٢٢/٤٥٥ :تجاري جزئي

بناء على طلب مدعي  /بالل امين الرفاعي الجنسية  /فلسطين
إلى مدعى عليه  /علي سليم عيسى الجنسية  /فلسطين
فأنت مكلف بالحضور امام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية
شخصياً او بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة  ٠٨:٣٠من
يوم الثالثاء الموافق  ،٢٠٢٢/٠٧/١٢لالجابة على الدعوى و
تقديم ما لديك من بيانات و دفوع ،وفي حالة تخلفك عن
الحضور او إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة
ستباشر الدعوى غيابياً.

مدير دعوى

أصــدرت هيئــة
أبوظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة
قراراً باإلغــاق اإلداري
بحــق منشــأة «مطعــم
وكافتيريــا كافتيبيــك»
فــي مدينــة بعيــا
الســلع بمنطقة الظفرة
لمخالفتهــا القانون رقم
( )2لســنة  2008فــي
شــأن الغــذاء بإمــارة
أبوظبــي والتشــريعات
الصــادرة بموجبــه
وخطورتها على الصحة
العامــة.
وأوضحــت الهيئــة أن تقريــر الرقابــة الغذائيــة أفــاد بــأن قــرار
اإلغالق اإلداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات
الســامة الغذائيــة مــا يؤثــر علــى مســتوى ســامة الغــذاء وصحــة
المســتهلك حيث لوحظ عــدم االلتزام بنظافة المنشــأة والمعدات
واســتخدام أقمشــة غيــر نظيفــة فــي عمليــات التنظيــف بمناطــق
تحضيــر الطعــام مــا يــؤدي إلى حــدوث التلــوث التبادلــي لألغذية
إضافــة إلــى عــدم كفــاءة برامــج مكافحــة الحشــرات بعدمــا تــم
رصــد الحشــرات فــي مناطــق تحضيــر الطعــام فيمــا جــرى رصــد
قيــام المنشــأة بعمليــات الصيانــة أثنــاء تــداول المــواد الغذائيــة
مــا يؤثــر علــى ســامة الغــذاء واســتخدام معــدات وأدوات غيــر
مالئمــة وغيــر مصنفــة لالســتخدام الغذائــي إضافــة إلــى ســوء
حفــظ األغذيــة الجاهــزة للتقديــم واألغذيــة الجافــة مــع رصــد
مــواد غذائيــة منتهيــة الصالحيــة محفوظــة فــي الفريــزر والثالجة
مــع مــواد غذائيــة أخــرى صالحــة لالســتهالك.
ورغــم تعاقــب التفتيــش علــى المنشــأة لــم يتــم التجــاوب
مــع مالحظــات المفتشــين المتصلــة باشــتراطات صحــة وســامة
الغــذاء ليقــوم المفتشــون بتحرير ثالث مخالفــات وتنبيه باإلغالق

اإلداري إال أنهــا لم تقم
بتصويــب أوضاعهــا
واســتيفاء المالحظــات
الــواردة بحقهــا.
وأكــدت الهيئــة أن
أمــر اإلغــاق اإلداري
سيظل ســاري المفعول
حتــى يتــم تصحيــح
األوضــاع المخالفــة
واســتيفاء المنشــأة
لجميــع المتطلبــات
الالزمــة لضمــان صحــة
وســامة الغــذاء.
وذكــرت أن قرارات
اإلغالق اإلداري وكشف
التجــاوزات المرصــودة يأتــي فــي إطار الجهــود التفتيشــية الرامية
لتعزيــز منظومــة الســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي وتأكيــد
الــدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشــآت باشــتراطات الســامة
الغذائية ،موضحة أن جميع المنشآت باختالف طبيعتها ومنتجاتها
الغذائيــة تخضــع للتفتيــش الــدوري مــن قبــل مفتشــي الهيئــة
للتأكــد مــن تقيدها باشــتراطات الســامة الغذائية.
وناشــدت الهيئــة الجمهــور التواصــل معهــا واإلبــاغ عــن أيــة
مخالفــات يتــم رصدهــا فــي أيــة منشــأة غذائيــة أو عنــد الشــك
فــي محتويــات المــادة الغذائيــة مــن خــال االتصــال علــى الرقــم
المجانــي لحكومــة أبوظبــي  800555حتــى يقــوم مفتشــو الهيئــة
باتخــاذ اإلجــراء الــازم وصــوالً إلــى غــذاء آمــن وســليم لجميــع
أفــراد المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي .وام
العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن وحل وتصفية

رقم الرخصة ٦٢٣٠٥
االسم التجاري :ماكس فاير النظمة الحماية «ذ.م.م»
نعلن للجميع بان الشركة المذكورة اعاله هي :ماكس فاير
النظمة الحماية «ذ.م.م» ،شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست في إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي
رقم  8لسنة  1984وتعديالته مرخصه في دائرة التنمية
االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٦٢٣٠٥
وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد :جمال لتدقيق
الحسابات ،مصفى قانوني للشركة فعلى كل من له اي حق
او اعتراض للتقدم به للمصفي القانوني المذكورة أعاله
خالل  45يوما من تاريخ نشر االعالن وعلى العنوان التالي:
امارة ،هاتف ،٠٦٧٤٤٧٧٧١ :ص.ب١١٣١ :

فقدان شهادة أسهم

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

فقدت السيدة  /موزة عباد علي صالح (امارات الجنسية)
شهادة أسهم صادرة من الشركة العالمية القابضة لزراعة
األسماك (أسماك) (. )ASMAK
رقم الشهادةASMAK1726244 :
عدد االسهم  3600سهم
الرجاء ممن يجدها تسليمها للشركة المذكورة اعاله
غرفة تجارة وصناعة عجمان او االتصال على تيلفون رقم  0528935985مشكورا

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

مارك الخوري لخدمات ادارة المشاريع

االنجاز السريع اف  9لتوصيل الطلبات

احمد علي سعيد العمال الكهربائية

ارابيسك لخدمات االفراح

رخصة رقم CN-4204032 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4476131 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2935470 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4253856 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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 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 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 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 .بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

مناحل الماضي للعسل

ملحمة االصايل

بابل زون لغسيل السيارات

الجود تمرية كافيه

رخصة رقم CN-3675505 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3668419 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3000884 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3914776 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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 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 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 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 .بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

ناصرين لقطع غيار السيارات

نجم البسكويت لبيع الحلويات

الحفرة للمزادات

الفرسان لخدمات المشاريع

رخصة رقم CN-1182234 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3764567 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4062807 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4043025 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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 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 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 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 .بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

نهر الزهور للصيانة العامة

الصميم للمقاوالت وصيانة المباني

طاولة رقم  12للخضار والفواكه

كافتيريا كبسة السعادة

رخصة رقم CN-1227682 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4265528 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1103271 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-4231698 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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 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 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 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 .بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
شركة اإلستثمارات اإلستراتيجية للرعاية الصحية ذ.م.م
ب:
رخصة رقمCN-2736714:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل مدير  /إضافة قصى محمد عادل خالد الحجيرى
تعديل إسم تجاري من /شركة اإلستثمارات اإلستراتيجية
للرعاية الصحية ذ.م.م
HEALTHCARE STRATEGIC INVESTMENTS L.L.C
إلى  /شركة المستدامة القابضة ذ.م.م
SUSTAINABLE HOLDING L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
اميتي إلصدار الشهادات واالستشارات  -شركة الشخص الواحد ذ م م
ب:
رخصة رقمCN-3006168:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /اميتي إلصدار الشهادات واالستشارات
 شركة الشخص الواحد ذ م مAMITY CERTIFICATION AND CONSULTANCY
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى  /أميتي للتدريب وخدمات إصدار الشهادات  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
AMITY TRAINING AND CERTIFICATION SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط  /إضافة التدريب على إجراءات السالمة المهنية
والوقاية من الحريق ()8549029
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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

رقم CN-2165148
باالسم التجاري شيلد للمعدات العسكرية  -شركة
الشخص الواحد ذ م م ،بإلغاء طلب تعديل الرخصة
وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا.

امور للعطور
رخصة رقم CN-2929798 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
مراجعة دائرة التنمية االق تصادية خالل أسبوع دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :بقالة دايلي اسبيسيال ذ.م.م
عنوان الشركة :المصفح ,م  ,~ : 0 ,38مبنى ,شركة
سمية للصيانة العامة وادارة العقارات  -ذذم و اخرين
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-3713385 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 04/07/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205026476
تاريخ التعديل 05/07/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

11
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إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
جبل حتا للوازم التدخين
ب:
رخصة رقمCN-4463255:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد على يوسف
على النعيمى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف منصور مسلم مبارك
عثعيث العامرى
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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إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مؤسسة كرز للزهور والهدايا
ب:
رخصة رقمCN-1541315:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبيد سعيد عبيد
رويشد الظاهرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالكريم احمد
مبارك صالح المصعبى
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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إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
محل الغواص لكوى المالبس
ب:
رخصة رقمCN-1051628:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /سفير احمد محمد اكبر من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء  /سفير احمد محمد اكبر من  %100إلى %49
تعديل جنسية الشركاء  /عبدالعزيز بن محمد بن غلوم من اإلمارات
العربية المتحدة إلى عمان
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /عبدالعزيز بن محمد بن غلوم من وكيل
خدمات إلى شريك
تعديل نسب الشركاء  /عبدالعزيز بن محمد بن غلوم من  %0إلى %51
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل نوع الرخصة  /من حرفية إلى تجارية
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /محل الغواص لكوى المالبس
AL GHAWWAS DRESS PRESS SHOP
إلى  /محل الغواص لكوى المالبس ذ.م.م
AL GHAWWAS DRESS PRESS SHOP 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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إعالن
إعالن
إعالن
السادة:
/
ن

بأ

ة
االقتصادي

ة
التنمي

ة
دائر

ن
تعل
السادة:
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
اكسبرت لمراجعة وتدقيق الحسابات
بديل الرخام السعودي ألعمال الديكور
مغسله السحاب لكى المالبس
ب:
رخصة رقمCN-1832951:قد تقدموا إلينا بطل 
ب:
رخصة رقمCN-4486200:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبدالمجيد برك سعيد عمر الزبيدى %50
ب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبدالبارى برك سعيد عمر الزبيدى  %50تعديل الشركاء تنازل وبيع  /عيسى بن سالم بن محمد البلوى من رخصة رقمCN-1134608:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف احمد خليفة كلفوت متعب القبيسي مالك إلى شريك
الشركاء  /عيسى بن سالم بن محمد البلوى من  %100إلى  %50تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة سعيد محمد عايض
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعديل نسب
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل البلهيد  %50هادى االحبابى %100
تعديل إسم تجاري من /اكسبرت لمراجعة وتدقيق الحسابات
EXPERT AUDITING AND ACCOUNTING
50000
إلى
null
من
/
المال
رأس
تعديل
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف هزاع سالم عوض
إلى  /ايه بي جي لالستشارات الهندسية ذ.م.م
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
A
B
G
ENGINEERING
CONSULTING L.L.C L.L.C
محمد البلوشى
تعديل إسم تجاري من /بديل الرخام السعودي ألعمال الديكور
تعديل نشاط  /إضافة استشارات فى الهندسة المعمارية ()7110202
تعديل نشاط  /إضافة استشارات هندسية في التصميم الداخلي ( BADEEL AL RUKHAM AL SOUDI FOR DECOR WORKS )7110201فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
إلى  /بديل الرخام السعودي ألعمال الديكور ذ.م.م
تعديل نشاط  /إضافة خدمات إدارة المشاريع ()8211015
تعديل نشاط  /حذف تنظيم ومسك السجالت والدفاتر المحاسبية ( BADEEL AL RUKHAM AL SOUDI FOR DECOR WORKS L.L.C )6920003مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
تعديل نشاط  /حذف استشارات ودراسات ادارية ()7020003
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
التنمية
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
الدائرة غير مسؤولة عن أي
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مكتبة البطين
ب:
رخصة رقمCN-1501701:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة نوشاد باراميل محمد باراميل %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سعيد صالح عوض بن مهرى الكثيرى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مكتبة البطين
AL BATEEN BOOKSHOP
إلى  /مكتبة البطين  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL BATEEN BOOKSHOP - 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

إعالن تصفية شركة
إعالن
إعالن
إعالن
السادة:
/
ن

بأ

ة
االقتصادي

ة
التنمي

ة
دائر

ن
تعل
السادة:
/
ن

بأ

ة
االقتصادي

ة
التنمي

ة
دائر

ن
تعل
السادة:
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
نيل انستيتيوت سنتر للسيدات  -شركة الشخص الواحد ذ م م
ديكان للتوريدات الصناعية
والزجاج
االلمنيوم
العمال
زولتيك
اإلسم التجاري :بي دي ون للهواتف المتحركة  -شركة
ب:
رخصة رقمCN-2246319:قد تقدموا إلينا بطل 
ب:
رخصة رقمCN-1947949:قد تقدموا إلينا بطل 
:

ب

بطل

ا
إلين

ا
تقدمو

د
ق
CN-1006803
رقم:

ة
رخص
تعديل نوع الرخصة  /من حرفية إلى تجارية
الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبداهلل احمد عبداهلل البلوشى %10
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة جمال السيد السيد فوده %100
الشخص
شركة
للسيدات
سنتر
تعديل إسم تجاري من /نيل انستيتيوت
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة شيخ اصف شيخ اكبر %90
عنوان الشركة :أبوظبي  -معسكر مدينة زايد العسكرية,
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف على راشد سالم المقبالى
الواحد ذ م م
تعديل مدير  /إضافة شيخ اصف شيخ اكبر
 ,المالك  :مبنى جمعية القوات المسلحة التعاونيةتعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م NAIL INSTITUTE CENTER FOR LADIES
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلوشى
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1807599 :
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل إسم تجاري من /زولتيك العمال االلمنيوم والزجاج
إلى  /مكتب زد ايه اس العلمي شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
ZOLTIC
ALUMINIUM
&
GLASS
WORKS
التعديل الذي طرأ على الشركة
ZAS SCIENTIFIC OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل إسم تجاري من /ديكان للتوريدات الصناعية
إلى  /جمال فوده العمال المطابخ وااللمنيوم  -شركة الشخص الواحد ذ م م تعديل عنوان  /من العين وسط المدينة حي الحميرة  -١ 202100248415حل وتصفية الشركة
DECCAN INDUSTRIAL SUPPLIES
 GAMAL FOUDA KITCHEN & ALUMINUM WORKSجاسم خليفة زعل خليفة إلى العين وسط المدينة حي الحميرة 524757
إلى  24 /سيفن للفعاليات ذ.م.م
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 524757السيد عبداهلل السيد محمد على و اخرين
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
a
24 SEVEN EVENTS L.L.C
تعديل نشاط  /إضافة تمثيل شركات ()7010004
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 04/07/2022
تعديل نشاط  /إضافة أعمال تركيب المطابخ بانواعها ()4330007
تعديل نشاط  /إضافة تنظيم وإدارة الفعاليات ()8230009
()7010011
صيدلي
تمثيل
مكتب
إضافة
/
نشاط
تعديل
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
تعديل نشاط  /إضافة خدمات ادارة المنشأت ()8211010
تعديل نشاط  /إضافة أعمال تركيب األبواب و النوافذ وصيانتها ( )4330011تعديل نشاط  /إضافة تجارة األدوية الطبية  -بالجملة ()4669201
تعديل نشاط  /حذف تجهيز المنشآت الصناعية والبترولية ( )0910014تعديل نشاط  /حذف أعمال تركيبات االلواح الزجاجية ( )4330014تعديل نشاط  /حذف مركز تجميل وعناية شخصية للنساء ( )9609001العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205026482
تعديل نشاط  /حذف الصيانة الفنية للمصانع و المنشآت البترولية
( )0910009فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية تعديل نشاط  /حذف بيع مستحضرات التجميل  -بالتجزئة ( )4772008تاريخ التعديل 05/07/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
تعديل نشاط  /حذف قص وتصفيف الشعر للنساء ()9602201
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
غير مسؤولة عن أي
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
المطلوبة.حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل نشر هذا اإلعالن.
اإلجراءات
إدارة التراخيص التجارية
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
صدليه فرنتير
ب:
رخصة رقمCN-4347772 :قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /صدليه فرنتير
FRONTIER PHARMACY
إلى  /صيدلية فرنتير
FRONTIER PHARMACY
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
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إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مشاريع امبريال المحدودة ـ ذ م م
ب:
رخصة رقمCN-1037193:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل مدير  /إضافة بيديكابارامبيل سوما سونداران
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة حمدان الرقراقي المزروعي للنقليات
العامه  -شركة الشخص الواحد ذ م م
HAMDAN ALRAQRAQI ALMAZROUEI GENERAL
TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف تايل بانيان فيجايان
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد سعيد جاسم الرقراقى المزروعى
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مشاريع امبريال المحدودة ـ ذ م م
IMPERIAL ENTERPRISES LIMITED L L C
إلى  /مشاريع امبريال المحدودة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
IMPERIAL ENTERPRISES LIMITED
- 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

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
هارمونى للحدائق والمسابح
ب:
رخصة رقمCN-2922980:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل جنسية الشركاء  /نهى ابراهيم فالح من فرنسا إلى
اإلمارات العربية المتحدة
تعديل وكيل خدمات  /حذف سعيد سيف غانم الرميثى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /هارمونى للحدائق والمسابح
HARMONY LANDSCAPING & POOLS
إلى  /هارموني للحدائق والمسابح  -شركة الشخص الواحد ذ م م
HARMONY LANDSCAPING & POOLS
- 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  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مؤسسة الخبرة الفنية لتجارة مواد البناء
ب:
رخصة رقمCN-1162319:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد صالح الدين ابو الحسين %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سالم خليفه محمد شميل الراشدى
تعديل نوع الرخصة  /من حرفية إلى تجارية
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة الخبرة الفنية لتجارة مواد البناء
TECHNICAL EXPERTISE BUILDING MATERIALS TRADING
إلى  /الخبرة الفنية لتجارة مواد البناء  -شركة الشخص الواحد ذ م م
TECHNICAL EXPERTISE BUILDING MATERIALS 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

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
المركز انترناشيونال لتنمية القدرات العقلية  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
ب:
رخصة رقمCN-4405594:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل إسم تجاري من /المركز انترناشيونال لتنمية القدرات
العقلية  -شركة الشخص الواحد ذ م م
INTERNATIONAL CENTER FOR THE DEVELOPMENT
OF MENTAL CAPACITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى  /مركز اي بي اي لتنمية القدرات العقلية  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
A B A CENTER FOR MENTAL CAPACITY DEVELOPMENT
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مؤسسة بوليغون لتجارة معدات تنظيف المباني
ب:
رخصة رقمCN-1009510:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل محمد عابد شاهين المنصورى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة بوليغون لتجارة معدات تنظيف المباني
POLYGON BUILDING CLEANING EQUIPMENT
TRADING EST
إلى  /بوليغون لتجارة معدات المباني  -شركة الشخص الواحد ذ م م
POLYGON BUILDING EQUIPMENT 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

إعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
صالون الفنون للحالقة الرجالية
ب:
رخصة رقمCN-1096711:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل وكيل خدمات  /إضافة عبداهلل سالم سعيد عبداهلل
البلوشى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد مينول اسالم
محمد ادريس مياه %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد راشدول اسالم
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل سالم سعيد عبداهلل
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  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأ ن /السادة:
مطعم نواله  -ذ.م.م
ب:
رخصة رقمCN-1041261:قد تقدموا إلينا بطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة بالل حارث %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد اصف نديم ظهور احمد راجا
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد على مثنى احمد الحربى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف خليل محمد اسماعيل ابراهيم
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مطعم نواله  -ذ.م.م
NAWALA RESTAURANT - L.L.C
إلى  /مطعم نواله  -شركة الشخص الواحد ذ م م
NAWALA RESTAURANT - 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 ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / SHCFICIREA2022/ 0004414مدني (جزئي)

إلــــــــــى المدعي عليه :فوزيه عبد الكريم محمد ابراهيم اميرى مجهول محل اإلقامة :
بناء على طلب المدعية :موزه مصبح سعيد علي المزروعي قد رفعت الدعوى
المذكورة اعاله تطالبكم ب - :القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ
وقدره  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم إماراتي) قيمة المديونية المترصدة
في ذمة المدعى عليها بموجب إقرار دين موثق لدى الجهات الرسمية بالدول
والفائدة القانونية  % 12م تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام - .مخاطبة لجنة
معالجة ديون المواطنين بإمارة الشارقة لإلفادة عن إستالم المدعية للمبلغ محل
المطالبة الماثلة والوارد فى اإلقرار من عدمه - .إلزام المدعى عليها بالرسوم
والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  .أنت مكلف بالحضور بجلسة 2022/07/19
أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه
 مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم  ) 2شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها
أعاله – بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003459الشيكات المرتجعة
اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -محمد احمد يوسف ابراهيم عثمان
الى :المحكوم عليه :محمد احمد يوسف ابراهيم عثمان
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 شام ًال الرسوم والمصاريف 26870.0 :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله
خالل( )15يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001789تجاري «جزئي»

إلى المدعى عليه :شركة بروكت للمطابخ والخزائن ذ.م.م ويمثلها
بوسي سمير محمد مصيلحي بصفتها مديرة
مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٧/١٩أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب رقم
«مكتب مدير الدعوى رقم  »٦شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد،
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك
للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله  -بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIREA2022/ 0002048مدني (جزئي)
إلــــــــــى المدعي عليه :حمد مروان حمد خليفه الهولى
مجهول محل اإلقامة :
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/07/18أمام 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 عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 / AJCFICILABMIN2022/ 0000972عمالي (جزئی)

الى  :االتحاد لالفالم الملونة ذ م م
مجهول محل اإلقامة  :عجمان النعيمية بجوار مخبز ربيع لبنان رقم مكاني
 4360608471هاتف  0525804879 /رقم المنشأة 64967
نعلمكم بأن المدعي (ة)  /جايسون بيلوت كوكات  .العنوان  /محل اإلقامة:
عجمان رقم الهاتف 504940679 :قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة
 تسجيل الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإعالن المدعى عليها بها . -2إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ( 89873درهم ) قيمة مستحقات المدعى
 -3إلزام المدعى عليها بتذكرة سفر للمدعى للعودة إلى بلده .
 -4إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
 ،لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد العمالية
األولى محكمة عجمان االتحادية صباح يوم الموافق  2022/07/07الساعة
 09:00لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات  ،وفي حالة عدم حضوركم أو
إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية
في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0002171مدني «جزئي»
إلى المدعى عليه :ساره عبدالغني روزيفا
مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٧/١٢أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
 مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم  »٨شخصياً أوبواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور
رقمها أعاله  -بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة االتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 SHCFICIGRIPET2022/ 0003024التظلم من أمر على عريضة

الى :هنتس مان كابيتال لوساطة التمويل ذ.م.م ،مجهول محل االقامة :امارة دبي،
بردبي ،المركز التجاري ١
نعلمكم بان المتظلم :جيان شين ،العنوان /محل االقامة :مكتب محمد الشيخ
للمحاماة واالستشارات القانونية ،دبي ،منطقة الخليج التجاري ،باي اسكوير بناية
رقم  ١١الطابق الثاني ،مكتب رقم  ،٢٠٧مكاني ،٢٦٨٣١٨٦٥٧٣ :رقم الهاتف:
 ٩٧١٥٢١٤٥٣٦٨٧قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة بـ :يلتمس المتظلم
من المحكمة الموقرة الحكم بـ :أوال :قبول التظلم شكال لتقديمه مستوفيا لكافة
شرائطه الشكلية .ثانيا :الغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم اختصاص
محاكم الشارقة محليا ووالئيا بنظره .ثالثا :سقوط القرار المتظلم منه لعدم تقديم
دعوى بالمطالبة بالدين خالل المهلة القانونية ،مع الزام المتظلم ضدها الرسوم
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .لذا يتوجب عليكم الحضور امام الدائرة دائرة
االمر على عرائض -الدائرة االولى محكمة الشارقة االتحادية صباح يوم -الموافق
 ٢٠٢٢/٧/١٢الساعة  ٨٫٣٠لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات ،وفي حالة عدم
حضوركم او ارسال وكيل معتمد ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات
القانونية في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
اإلتحادية  ،المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى
رقم  SHCFICIREA2022 /0002807مدني «جزئي»

إلى المحكوم عليه وحيد مراد جول فام  ،العنوان٩٥٠٦٠٦٨ :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٦/٠٧قد حكمت عليك هذه
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح غنتوت
لتجارة سكراب المعادن ذ م م  ،بالتالي:
نص الحكم
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري -:
 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ  ٤٠٠٠٠درهم أربعين الفدرهما للمدعية والفائدة القانونية بواقع  ٪٥تحسب من تاريخ
المطالبة وحتى السداد التام وألزمته بالرسوم والمصاريف.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0004422تجاري «جزئي»

إلى المدعي عليه :سلطان جابر علي حمد الغيثي مجهول محل اإلقامة :
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير موضوع المطالبة
بمقدار « »٣٩٫٤٤٣٫٣٩درهم «تسعة وثالثون الفا
واربعمانة وثالثة واربعون درهما وتسعة وثالثون فلسا»
الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  ١٠٠٠درهم «الف
درهم» كتعويض عن االضرار
إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٧/١٨أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب رقم «مكتب
مدير الدعوى رقم  »١٠شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها
أعاله  -بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

مذكرة إعالن حكـم بالنشر صادرة من محكمة الفجيرة
االتحادية االبتدائيـة المدنيـة في الدعوى رقم
 FUCFICIPOR2021 /0000667تجاري «جزئي»

إلى المحكوم عليه  /مركز فاطمه للتسوق  -العنوان٩٣١٧٠٤٠ :
المدعى عليه الثاني  /مجموعة شركات فاطمة ذ م م  -العنوان٩٣١٧٠٤١ :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢٢/٠٢/٢٣قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح شركة سيام التجارية ش ذ م م ،
بالتالي :حكمت المحكمة بمثابة الحضورى في مادة تجارية  :بالزام المدعى
عليهما بأن يؤديا للمدعية بالتضامن والتضامم فيما بينهما مبلغ ٩٨١١١٫٥٧
درهم ثمانية و تسعين الف و مائة و احد عشر درهم و سبعة و خمسين
فلس و الفائدة القانونية على مبلغ  ٩٨١١١٫٥٧درهم من المبلغ المقض
به بواقع  ٪٩سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى  ٢٠٢١/٧/٤وحتى
تمام السداد و الفائدة القانونية على مبلغ التعويض البالغ  ٥٠٠٠درهم
من المبلغ المقضى به بواقع  ٪٩سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً
و حتى تمام السداد و الزمتهما بالرسوم و المصروفات الدعوى و مانتى
درهم أتعاب محاماه .حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوم
اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
ً
المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003740الشيكات المرتجعة

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003704الشيكات المرتجعة

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 بهافيش جايانتيالل باتيل جايانتيالل مانيال باتيلإلى المحكوم عليه :بهافيش جايانتيالل باتيل جايانتيالل مانيال باتيل
العنوان :إمارة الشارقة ،منطقة الرولة ،شارع الشرق ،بناية دي تو دي  .شقة
رقم  ،١٤هاتف  ٠٥٢٧٢٩١٠٠٦ ،٠٥٢٩٦٣١٧٣٩هاتف العمل٠٤٣٢٨١٠٣٠ :
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك أبوظبي األول ش.م.ع  -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 ٢٧٥٣٥٠٫٠ :
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.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 سرفراز احمد غياث الدين سيد غياث الدين جمال الدين سيدإلى المحكوم عليه :سرفراز احمد غياث الدين سيد غياث الدين جمال الدين سيد
العنوان :إمارة الشارقة ،منطقة الرولة ،بناية داي اليت  ،الطابق الثاني ،شقة
رقم  ،٢٠٥هاتف  ٠٥٢٨٨٤٧٢٠٩ ،٠٥٠٤٧٦٥٨٣٠هاتف العمل٠٤٣٢٨١٠٣٠ :
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك أبوظبي األول ش.م.ع  -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 ١٦٢٨٦٨٫٠ :
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

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003775ـ الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003692ـ الشيكات المرتجعة

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0002760الشيكات المرتجعة

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003903الشيكات المرتجعة

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية
ـ بيترو بالست ش م ح
إلى :المحكوم عليه :بيترو بالست ش م ح العنوان :امارة الشارقة ،المنطقة الحرة
لمطار الشارقة الدولي ،مكتب  Z-62ص.ب ،٥١٣٢٦ :هاتف٠٥٥٣٢٩١١٠٠ ٬
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 والمصاريف ،٤٤٤٦٥٫٠ :لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء
في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك/
إعالنكم بهذا اإلخطار .وفي حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بحضور جلسة
يوم -الموافق -الساعة -امام المحكمة المذكورة ،وفي حالة تخلفك عن ذلك
فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ شيبس بيسبوك ديزاين م م ح
إلى :المحكوم عليه :شيبس بيسبوك ديزاين م م ح
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ،في القضية
المشار 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،74469 :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل «المدة»  ١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار .وفي
حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -أبراج الصقر لإلنشاءات ذ.م.م
إلى المحكوم عليه :أبراج الصقر لإلنشاءات ذ.م.م
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ نبيل سعدو مصطفى النجار  -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 ١٧٨٣٥٠٫٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -ريم مصطفى اسحاق
إلى المحكوم عليه :ريم مصطفى اسحاق
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي «شركة مساهمة عامة»  -في
القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف ٧٩٦١٦٫٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

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

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني للمنفذ ضده «نشراً»
القضية التنفيذية رقم  ٣٢٦٨لسنة ٢٠٢٠

المنفذ ضدهم  -١ /ستار لصناعة الخرسانة الجاهزة  -٢ياسر نمر محمود خواجا
لصالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري ش.م.ع
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني
وذلك على موقع اإلمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeفي
تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/١٣وذلك لبيع
العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ ضده وأوصاف العقار على النحو التالي:
قطعة رقم «/٦٨٩ب »١/٨٠/ملك بمنطقة الصناعية  ١٣بإمارة الشارقة ،بسعر
التقييم ٢٫٠٨٠٫٠٠٠ :درهم «مليونان وثمانون ألف درهم» وهو عبارة عن
ارض مبنية .
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك مصدق
بقيمة  %20من الثمن المقدر للعقار .فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار
عن ذلك مراجعة قسم الحجوزات والبيوع بالمحكمة أو الموقع اإللكتروني
لإلمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع٠
وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززا إياه بما يبرره من مستندات
قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة أيام على االقل .

رئيس قسم الحجوزات والبيوع

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

محكمة التنفيذ المدنية

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

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني «نشراً»
القضية التنفيذية رقم  ٣٢٦٨لسنة ٢٠٢٠

المنفذ ضدهم  -١ /ستار لصناعة الخرسانة الجاهزة  -٢ياسر نمر محمود خواجا
 -٣عبداهلل جعفر أحمد محمد الزرعوني  -٤كيومكس لصناعية الخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م
لصالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري ش.م.ع
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك
على موقع اإلمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeفي تمام الساعة
الثانية عشر ظهراً يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/١٣وذلك لبيع العقارات العائدة
ملكيتها للمنفذ ضده وأوصاف العقار على النحوالتالي:
قطعة رقم «/٦٨٩ب »١/٨٠/ملك بمنطقة الصناعية  ١٣بإمارة الشارقة ،بسعر التقييم:
 ٢٫٠٨٠٫٠٠٠درهم «مليونان وثمانون ألف درهم» وهوعبارة عن ارض مبنية .
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك مصدق بقيمة %20
من الثمن المقدر للعقار .فعلى من يرغب بالشراء أواالستفسارعن ذلك مراجعة
قسم الحجوزات والبيوع بالمحكمة أو الموقع اإللكتروني لإلمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع٠
وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززا إياه بما يبرره من مستندات قبل
الموعد المحدد للبيع بثالثة أيام على االقل .

رئيس قسم الحجوزات والبيوع

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

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 الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003463الشيكات المرتجعة

إخطار دفع فى القضية
رقم  SHCEXCIPOR2022 /0001297تجاري «جزئي»

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -شركة عايش لتجارة مواد البناء ذ م م
إلى المحكوم عليه :شركة عايش لتجارة مواد البناء ذ م م
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ شركة ريتش موتور م م ح  -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 ٦٩٠٩٢٥٫٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -عيسى إسماعيل مراد كهير أحمد
إلى المحكوم عليه :عيسى إسماعيل مراد كهير أحمد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ مصرف الهالل ش.م.ع  -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 ٩٤١٠٤٥٫٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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إخطار دفع فى القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0001870الشيكات المرتجعة

إخطار دفع فى القضية رقم
 AJCEXCILABMIN2022 /0002149عمالي «جزئي»

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCILABMIN2022 /0002224عمالي «جزئي»

إخطار دفع فى القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003779الشيكات المرتجعة

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية -
سوريش كومار كونجاسبو بوثابا بورايال بونشين
إلى المحكوم عليه :سوريش كومار كونجاسبو بوثابا بورايال بونشين
العنوان :يعلن على عنوان سكنه إمارة عجمان الراشديه  ١شارع االتحاد برج
هورايزون شقه  ٢١٠٣بالقرب من شوترز كلوب رقم مكاني « »٤٤٥٢١٠٩٤٧٢هاتف
رقم  ٠٤٣٥١٨٨٧١ ٩٧١٥٢٩٠٨٦٧٩٣البريد اإللكتروني srskmr44@gmail.com
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك أبوظبي األول  -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 ٦٠٨٦٨٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل ١٥
يوماً 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.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 افاميا لتجارة إطارات السياراتإلى المحكوم عليه :افاميا لتجارة إطارات السيارات
العنوان :عجمان الجرف الصناعية  ١رقم مكاني ٥١٩٨٣١٤٠٦١
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ مبيدين بوالكال كريم ،الجنسية نيجيري  -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 والمصاريف١٢٧٥٠٫٠ :
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 حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -زين هايبر ماركت ذ م م
إلى المحكوم عليه :زين هايبر ماركت ذ م م
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ ستيفن اوالواتوبي اوجونجبيل ،الجنسية نيجيري  -في
القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شام ًال الرسوم والمصاريف٣١٠٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية
 سودات ارونراو وادي ارونراو شانكاراو واديإلى المحكوم عليه :سودات ارونراو وادي ارونراو شانكاراو وادي العنوان :ويعلن
على عنوان سكنه إمارة الشارقة النهدة خلف أنصار مول برج الريف  ١شقة
 ٢٣٠٦رقم الهاتف  ٠٥٨٢٨٩٠٤١٣البريد اإللكتروني sudatt0806@gmail.com
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ بنك دبي اإلسالمي  -في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور ،ودفع
الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف ٨٧٧٦٩٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل
«المدة»  ١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك(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

محكمة التنفيذ المدنية

محكمة التنفيذ المدنية

محكمة التنفيذ المدنية

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٤٦٣ / ٢٠٢٢ / ٢١١تنفيذ عقاري
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٤١٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٥٣تنفيذ شيكات

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3524 / 2022 / 207تنفيذ تجاري
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3530 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ١٠٥١
عقاري جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٣٦٠٩٨٩٫٥درهم شامال
للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ :امتياز عبدالرحمن
عنوانه :االمارات ،امارة الشارقة ،منطقة المجاز  ،١شارع الكورنيش ،بناية
البرج الذهبي ،الطابق الثامن مكتب رقم  ،٨٠٤نفس بناية صيدلية اليف
المطلوب إعالنه١ :ـ شيفيلد هولدينجز ليمتد  -صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن :قد اقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  ١٣٦٠٩٨٩٫٥درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة  -٢ببطالن عقد بيع الوحدة رقم  ٧٥٠٤الكائنة بالمشروع المسمى
مارينا  ١٠١والمحرر بين المدعي والمدعى عليها .وعليه فان المحكمة
ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور
خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم «»٠٠٠٠٤٥
والصادر عن بنك المشرق بقيمة « »٢٣٦٠٠درهم.
طالب التنفيذ :نيجوندزاش كينجسلي مكانجانوي
عنوانه :امارة دبي ،منطقة االتحاد ،شارع سما ،بناية الشرق االوسط،
بالقرب من المال بالزا ،رقم مكاني «»٣٤٨٢٧٩٧٤٥٩
المطلوب إعالنه١ :ـ عقيل اختر علي اختر حسين  -صفته :منفذ ضده
موضوع الدعوى :بتاريخ  ٢٠٢٢/٧/٤قد أقام عليك الدعوى التنفيذية
المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٤٠٩٥٫٠٠
الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .وعليه فإن المحكمة ستباشر
اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور
خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ االتفاقيه الصادره في الدعوى رقم 2015/514
نزاع تجارى  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 11687درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الدولية لألجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م) عنوانه  :إمارة
دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،ابراج الممزر ،مكتب رقم ، 309بناية ملك
قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل ،الطابق الثالث
المطلوب إعالنه  -1 :علي حمدان علي ابراهيم صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  11687درهم 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 الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2686/2020
نزاع تجارى  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  12491درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الدولية لألجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م) عنوانه  :إمارة
دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،ابراج الممزر ،مكتب رقم ، 309بناية ملك
قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل ،الطابق الثالث
المطلوب إعالنه  -1 :فاطمه جالل علي قويدل بحرى صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  12491درهم 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.
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إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  -٣٠١٢/٢٠٢٢/٢٠٩تنفيذ عمالي

إعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - ٧٢٠ / ٢٠٢٢ /٤٦٥نزاع تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3652 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4106 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٤١١٧/٢٠٢١/١٣
عمالي جزئي ،بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها « ٦٤٠٣٣درهم» ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ احسان الحق لطيف محمد انشاء عنوانه اإلمارات ،إمارة
دبي ،منطقة الميناء السياحي ،جي بي ار  ،شارع الشيخ زايد ،شارع
الممشى ،بناية رمال  ،٣الطابق  ،٢٩٠٥ ،٢٩بالقرب من كارفور الرقم
المكاني ١١٨٤٧٧٤٦٨١ :
المطلوب إعالنه  -١فانكوفر انتيريرز ش.ذم.م «حالياً)»  /فانكوفر لصيانة
المباني «ش.ذم.م» سابقاً صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٦٤٠٣٣درهم» ،شامالً للرسوم والمصاريف.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثالثة عشر رقم ٧٦٢
موضوع المنازعة المطالبة بمبلغ « »٥٢٧٠٠درهم «اثنان وخمسون الف
وسبعمائة درهم» والفوائد القانونية بواقع  ٪٩من تاريخ المطالبة
القضائيه وحتى تمام السداد
المتنازع السالمية للخدمات الفنية ذ.م.م  ،عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،ديرة،
منطقة المرر ،بناية ملك حميد بن سلطان بن مويزه  ،الطابق الثالث  -مكتب
رقم  ، ٣٠٢قريب من مسجد عمير ابن يوسف  -رقم مكاني ٩٦٨٧٢٢٩٨٢٧
 فاكس ٠٤٢٢٣٦٢١٣المطلوب إعالنه  -١ايجل مقاوالت البناء ذ.م.م صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ «»٥٢٧٠٠
درهم ( اثنان وخمسون الف وسبعمائة درهم ) والفوائد
القانونية بواقع  ٪٩من تاريخ المطالبة القضائيه وحتى تمام السداد
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/٠٧الساعة  ٠٩:٠٠صباحاً
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 دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2015/611
نزاع تجارى  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  5612درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الدولية لألجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م)
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-الممزر  -ديره  -دبي
المطلوب إعالنه  -1 :حسين حسن محمد عبدالرحمن صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  5612درهم 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 الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (2021/4253
تجاري جزئي)  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  631148.38درهم )
 ،شام ًال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الشركة العالمية لمنتجات الخرسانة المسلحة المحدودة
(يني مكس) (ش.ذ.م.م) عنوانه  :إمارة دبي  -بر دبي  -الخليج التجاري
 شارع األعمال  -مبنى فندق أوبروي الطابق السابع عشر  -مكتب رقم: 1702مكاني رقم2508686621 :
المطلوب إعالنه  -1 :الجذور لحفر االساسات (ش.ذ.م.م) صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  631148,38درهم 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.
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إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - ١٦٩ / ٢٠١٥ /١٠٠احوال نفس مسلمين

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1220 / 2022 / 60امر أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3207 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
رقم  - 9094 / 2020 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثانية رقم ٧٢
موضوع الدعوى دعوى طالق للضرر والهجر
المدعى سامعه ميرويس
عنوانه إمارة دبي ،منطقة إمارات هيلس ،شارع نسرين رقم  ،٦بالقرب
من المستشفى األلماني السعودي  -فيال P10
المطلوب إعالنه  -١اكمل اتمار صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠١٥-٠٥-١٢في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /سامعه ميرويس
بـ حكمت المحكمة  :بمثابة الحضورى  :بتطليق المدعية سامعة ميرويس
على زوجها المدعى عليه اكمل اتمار طلقة بائئة للضرر وعلى المدعية
احصاء عدتها الشرعية وفق حالها عقب صيرورة هذا القضاء باتا والزمت
المدعى عليه بالرسوم والمصروفات .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف
خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 9203درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة
الحاصل في ( )2022/04/08وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.
والرسوم والمصاريف
المدعي :سمارت كارس لتاجير السيارات ش ذ م م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-شارع -15مبنى الشيخة
فاطمة بنت راشد-شقة 41
المطلوب إعالنه  -1 :خالد بن حمود بن عبدالرحيم البلوشي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 9203درهم ( تسعة االلف ومئتان و ثالثة درهم الفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة
درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « 3880/2021
امر اداء »  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  627780درهم  ،شام ًال
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :امبربت ممبرين اندستريز ش ذ م م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-القوز األولى  -دبي-شارع الشيخ زايد-مبنى
اليوسف موتورز-شقة الميزانين-محطة مترو نور بنك
المطلوب إعالنه  -1 :سيل تيك ميدل ايست ش ذ م م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكمـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكمـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  627780درهم 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 دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2019/2796امر
أداء  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( )34322320والفائدة القانونية
 %9من تاريخ االستحقاق الحاصل في  2020-5-20وحتى السداد التام ،
شامالً للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
طالب التنفيذ :توليب بزنس ديفيلوبرز عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بر
دبي  -شارع الشيخ زايد -شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد  -بعد
حديقة دبي المائية برج بوليفارد بالزا -2شقة -2004برج خليفة
المطلوب إعالنه  -1 :بهنام غالمرضا بهمنى صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة
عن الوحدات الكائنة بمنطقة بند الشبا االولى رقم االرض - 901وفاء
للمبلغ المطالب به وقدره ( 34322320درهم) في الملف اعاله وذلك
للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ &.S_DATE
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إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1237 / 2022 / 60امر أداء

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 475 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6523 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6153 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 9920درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة
الحاصل في ( )2021/04/26وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.
والرسوم والمصاريف
المدعي :نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-المرر  -دبي-شارع -2مبنى الزرعوني -شقة 2-1
المطلوب إعالنه  -1 :محمد محمد عبدالحليم حسين صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 9920
درهم ( تسعة آالف وتسعمائة وعشرون درهم) الفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة
درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 763
موضوع المنازعة  :المطالبة بـ تعويض عن األضرار الماديه واألدبيه بمبلغ
وقدره (20.000درهم) و الرسوم و المصاريف
المتنازع :ناتاليا بيتروفا تودوروفا
عنوانه  :اإلمارات ? دبي ? منطقة الجافليه ? شارع  31أ ? بناية كونكو ?
الطابق الثالث  -شقة  ? 349رقم مكاني 2674792094
المطلوب إعالنه  -1 :رحالت انترنيت اند ملتيميديا منطقة حرة-ذ.م.م
صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بـ تعويض
عن األضرار الماديه واألدبيه بمبلغ وقدره ( 20.000درهم) و الرسوم
و المصاريف
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق2022-07-07الساعة09:00صباحا
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 التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :إلزام المنفذ ضدها بأن تؤدي لطالب التنفيذ إجمالي
قيمة الشيك بمبلغ وقدره  69247.00درهم ( تسعة وستون الف مائتي
سبعة واربعون درهم) ،باقي قيمة الشيك الموضح تفصي ًال بصدر الئحة
التنفيذ رقم()13705499
طالب التنفيذ :بنك دبي االسالمي ( شركة مساهمة عامة )
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد  -ديره  -دبي-شارع ال مكتوم-
مبنى الشعلة
المطلوب إعالنه  -1 :كارين اني الفاريز الديرا صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  69247الى 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 ( )835499والصادر
عن المنفذ ضده من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة ()221981
طالب التنفيذ :بنك دبي االسالمي
عنوانه  :امارة دبي-منطقه ديره-دوار الساعه رقم مكاني3171594535 :
رقم الرخصه  208098ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات
القانونية الكائن بالشارقة ? الخان -القصباء -برج الهند ? مكتب1110
المطلوب إعالنه  -1 :ميره سالم محمد المانع الفالسي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  165384الى 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.
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اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 598 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 1105 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4775 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6830 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم 755
موضوع المنازعة  :المطالبة بالزام المتنازع ضده بان يؤدى للمتنازع مبلغ
وقدره ( 4100اربعة االف ومائة درهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد
المتنازع :داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :االمارات العربية المتحدة ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز ? ابوهيل
محل رقم  48بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه  -1 :عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن العضياني العتيبي
صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المتنازع
ضده بان يؤدى للمتنازع مبلغ وقدره ( 4100اربعة االف ومائة درهم) والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-07-25الساعة  09:00صباحا
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 الرابعة عشر رقم 763
موضوع المنازعة  :تلتمس المدعية من عدالة لجنتكم الموقرة :
 -1تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليه بها.
 -2الزام المدعى عليه بسداد مبلغ  22500درهم والفوائد القانونيه بواقع % 9
من تاريخ المطالبه القضائيه حتى السداد التام والرسوم والمصاريف
المتنازع :الدولية لألجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م)
عنوانه  :إمارة دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،ابراج الممزر ،مكتب رقم ، 309بناية
ملك قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل ،الطابق الثالث
المطلوب إعالنه  -1 :رضا بن التيجاني البجاوى صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها تلتمس المدعية من عدالة
لجنتكم الموقرة  -1 :تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليه بها -2 .الزام
المدعى عليه بسداد مبلغ  22500درهم والفوائد القانونيه بواقع  % 9من
تاريخ المطالبه القضائيه حتى السداد التام والرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-07-18الساعة  09:00صباحا
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 التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )783558والصادر
عن بنك ستاندرد تشارترد بقيمة ( )29,670درهم.
طالب التنفيذ :بنك دبي االسالمي عنوانه  :محله المختار مكتب الثقة
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان -القصباء -برج
الهند ? مكتب 1110تليفون رقم  065505677فاكس  - 065505778هاتف
متحرك?0502231224 :صندوق البريد 29210-
المطلوب إعالنه  -1 :جيجنيش دينيشكومار بهات صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  30778درهم ) الى طالب التنفيذأو
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 ( )9522342والصادر
عن بنك دبي االسالمي بقيمة ( )14028درهم ليكون اجمالي مبلغ المطالبه
شامال الرسوم والمصاريف مبلغ ( )14835درهم( .اربعة عشر الف و
ثمانمائة وخمسة وثالثون درهم إماراتي فقط الغير) .
طالب التنفيذ :بنك دبي االسالمي عنوانه  :محله المختار مكتب الثقة
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان -القصباء -برج
الهند ? مكتب 1110تليفون رقم  065505677فاكس - 97165505778
هاتف متحرك?0502231224 :صندوق البريد 29210-
المطلوب إعالنه  -1 :كاتي غاريون ناواريتي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )14523الى 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.
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اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 1165 / 2022 / 465نزاع تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
موضوع المنازعة  :المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ( 12161درهم)
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة  %12من تاريخ االستحقاق
 ..وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع :ديابلو لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه  :االمارات ? امارة دبي ?ديرة ? منطقةبورسعيد  -بناية اسيكو بيزنس
بارك ? مكتب رقم  ? 502-11نفس بناية مقهى صبح ومسا ? بجوار بناية السركال
المطلوب إعالنه  -1 :عبداهلل بن فايز بن محمد الدخيل صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى
عليه بمبلغ وقدره ( 12161درهم) و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة
و الفائدة  %12من تاريخ االستحقاق  ..وحتى السداد التام وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-07-18الساعة  09:00صباحا
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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5275 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ، )000028والصادر
عن  /محمد احمد منيمنه  ،والمسحوب على بنك  /سيتى بنك بقيمة
( 179,005درهم) شامال للرسوم والمصاريف .
طالب التنفيذ :يونان وديع يونان يوسف عطا
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي  -دبي -شارع الشيخ زايد-مبنى
أبراج االمارات -شقة الطابق 15
المطلوب إعالنه  -1 :محمد احمد منيمنه صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )179005درهم 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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6174 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبه بالمبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الشيك رقم
 13756612و الصادر عن بنك دبي االسالمي بمبلغ وقدره  129510.07درهم
طالب التنفيذ :بنك دبي االسالمي ( شركة مساهمة عامة )
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد  -ديره  -دبي-شارع أل مكتوم
مبنى الشعلة -شقة المقر الرئيسىالمطلوب إعالنه  -1 :احمد ياسر موسى عشا صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :بتاريخ  2022-7-5قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية
المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 129510.07
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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3656 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٥/1806
نزاع تجارى  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  7465درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :الدولية لألجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م) عنوانه  :إمارة
دبي ،ديرة ،منطقة الممزر ،ابراج الممزر ،مكتب رقم ، 309بناية ملك
قاسم سلطان عبدالرحمن البنا ،قريب من مركز تسهيل ،الطابق الثالث
المطلوب إعالنه  -1 :يسرى راشد سالم سعيد الريح صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  7465درهم 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.

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :جى اس ال للنقل والتوزيع ش.ذ.م.م
رقم الرخصة627457 :
العنوان :مجمع دبي لالستثمار -بردبي -مستودع 3
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1046881 :
اسم المصفي :الشرق االوسط لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/30 :تاريخ تصديق القرار2022/06/29 :
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  1305ملك محمد عبدالسميع عثمان  -بزنس باي
الهاتف 971-4-5897971 :الفاكس:

اسم الشركة :جى اس ال للنقل والتوزيع ش.ذ.م.م
رقم الرخصة627457 :
العنوان :مجمع دبي لالستثمار -بردبي -مستودع 3
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1046881 :
اسم المصفي :الشرق االوسط لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/30 :تاريخ تصديق القرار2022/06/29 :
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  1305ملك محمد عبدالسميع عثمان  -بزنس باي
الهاتف 971-4-5897971 :الفاكس:

اسم الشركة :يونيك ايبكس للتجارة ذ.م.م
رقم الرخصة٨٨٢٦٨١ :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤-٤٣ملك بلدية دبي ،بردبي ،الفهيدي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٨٨٧٦٣ :
اسم المصفي :ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٧ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم 2903-١
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان -المركز التجاري االول
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٥٥٥٨٢ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٥٥٥٩٨ :

اسم الشركة :يونيك ايبكس للتجارة ذ.م.م
رقم الرخصة٨٨٢٦٨١ :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤-٤٣ملك بلدية دبي ،بردبي ،الفهيدي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٨٨٧٦٣ :
اسم المصفي :ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٧ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم 2903-١
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان -المركز التجاري االول
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٥٥٥٨٢ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٥٥٥٩٨ :
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

دائرة االقتصاد والسياحة
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اسم الشركة :جي اس ال للتغليف ذ.م.م
رقم الرخصة627458 :
العنوان :مجمع دبي لالستثمار -بردبي -مستودع 4
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1046884 :
اسم المصفي :الشرق االوسط لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/30 :تاريخ تصديق القرار2022/07/29 :
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  1305ملك محمد عبدالسميع عثمان  -بزنس باي
الهاتف 971-4-5897971 :الفاكس:

اسم الشركة :جي اس ال للتغليف ذ.م.م
رقم الرخصة627458 :
العنوان :مجمع دبي لالستثمار -بردبي -مستودع 4
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1046884 :
اسم المصفي :الشرق االوسط لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار 2022/06/30 :تاريخ تصديق القرار2022/07/29 :
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  1305ملك محمد عبدالسميع عثمان  -بزنس باي
الهاتف 971-4-5897971 :الفاكس:

اسم الشركة :شو تري «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٥٣١٩٦٠ :العنوان :مكتب رقم  - ١٢٠١ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٥٨٥١٨ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :

اسم الشركة :شو تري «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٥٣١٩٦٠ :العنوان :مكتب رقم  - ١٢٠١ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٥٨٥١٨ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :
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دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :طوكيو سات انترناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٧٢٢٤٦٦ :
العنوان :محل رقم  ٩ملك عبداهلل محمد احمد الزرعوني -البطين
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٤٩٥٣٧ :
اسم المصفي :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،ديرة ،بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :طوكيو سات انترناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٧٢٢٤٦٦ :
العنوان :محل رقم  ٩ملك عبداهلل محمد احمد الزرعوني -البطين
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٤٩٥٣٧ :
اسم المصفي :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،ديرة ،بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :هوم بوكس ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٥٨٧٠٢٣ :العنوان :مكتب رقم  - ١٠٠٢ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي  -تيكوم
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٠٠٦٣٤ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :

اسم الشركة :هوم بوكس ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٥٨٧٠٢٣ :العنوان :مكتب رقم  - ١٠٠٢ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي  -تيكوم
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٠٠٦٣٤ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :
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دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :جولدن وودز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٤٠٢٤٠ :
العنوان :مكتب رقم  A505ملك كل محمد ولد اختر محمد  -بر دبي  -البرشاء
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦١٣٥ :
اسم المصفي :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٤ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة  -بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :جولدن وودز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٤٠٢٤٠ :
العنوان :مكتب رقم  A505ملك كل محمد ولد اختر محمد  -بر دبي  -البرشاء
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦١٣٥ :
اسم المصفي :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٢٤ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة  -بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :هوم سنتر الخليج «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٥٣٨٤٧٠ :العنوان :مكتب رقم  - ١٣٠١ - ١٢٠٢ملك
الندمارك اسيت هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٦٠٦٦٨ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :

اسم الشركة :هوم سنتر الخليج «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٥٣٨٤٧٠ :العنوان :مكتب رقم  - ١٣٠١ - ١٢٠٢ملك
الندمارك اسيت هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٦٠٦٦٨ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :
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دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :مسالك خضراء للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٩٦٦٨٧٩ :العنوان :مكتب  ٦٠١إلى  ٧٠١ + ٦٠٤إلى ٧٠٤
ملك ايه اتش كيه القابضة  -المركز التجاري األول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٨٦١٥٢ :
اسم المصفي :كودوس بي أر أس محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم BM07
ملك سفيان علي سعيد بن سلوم الفالسي  -ديرة  -القرهود
الهاتف ٩٧١-٤-٢٨٢٢٩٣٦ :الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :مسالك خضراء للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٩٦٦٨٧٩ :العنوان :مكتب  ٦٠١إلى  ٧٠١ + ٦٠٤إلى ٧٠٤
ملك ايه اتش كيه القابضة  -المركز التجاري األول
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٨٦١٥٢ :
اسم المصفي :كودوس بي أر أس محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٦/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم BM07
ملك سفيان علي سعيد بن سلوم الفالسي  -ديرة  -القرهود
الهاتف ٩٧١-٤-٢٨٢٢٩٣٦ :الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1221 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 7395درهم ( سبعة االف وثالثمائة وخمسة وتسعون درهم ) باإلضافه الى
الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة الحاصل في ()2022/03/08
وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.الزام المعوض ضدهم االمر
بكافة الرسوم والمصاريف .
المدعي :سمارت كارس لتاجير السيارات ش ذ م م عنوانه  :اإلمارات-إمارة
دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-شارع -15مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد-شقة 41
المطلوب إعالنه  -1 :محمد سيد محمد صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعيه مبلغ
وقدره  7395درهم ( سبعة االلف وثالثمائة وخمستون وتسعون درهم )
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب
النفاذ المعجل .ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق
األحكام الواردة في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :شومارت «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٢٢٦٦٦١ :العنوان :مكتب رقم  - ٢١٠١ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٤٠٢٢١ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :

دائرة االقتصاد والسياحة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU_2022_0075017

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه -:
من  :الطرف األول /محمد كوتي باناثودي سايثامو الجنسية  :الهند
الى  :الطرف الثاني /عبدالغفور ذيياتومبورايل محمد
ذيياتومبورايل الجنسية  :الهند
باالسم التجاري (كافتیریا فادیة) رخصة صادرة من دائرة
التنمیة االقتصادیة بعجمان رقم ( )67060و المسجلة بغرفة
تجارة و صناعة عجمان ،،
و علیه سیقوم الكاتب العدل بالتصدیق على التنازل بعد
انقضاء 14یوماً من تاریخ نشر هذا االعالن ،،

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :شومارت «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة ٢٢٦٦٦١ :العنوان :مكتب رقم  - ٢١٠١ملك الندمارك اسيت
هولدينجز ليمتد  -مرسى دبي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري٤٠٢٢١ :
اسم المصفي :كريستون مينون محاسبون قانونيون
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٨/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  - ١٥٠٢ملك راجو مينون  -الخليج التجاري
الهاتف ٩٧١-٤-٢٧٦٢٢٣٣ :الفاكس٩٧١-٤-٤٢٢١٦٨٠ :

دائرة االقتصاد والسياحة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

دائرة االقتصاد والسياحة

دائرة االقتصاد والسياحة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن بالنشر تنازل  /بيع

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد :انس عبدالملك الجنسية :باكستان ،يرغب
في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة  ٪٥٠وذلك إلى السيد :عبدالرحمن
حيدرى  -الجنسية :افغانستان.
ليكن معلوماً للجميع بأن السيدة :سلماء حاجي الجنسية :افغانستان
ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصتها البالغة  ٪٥٠وذلك إلى السيد:
عبدالرحمن حيدري  -الجنسية :افغانستان في الرخصة المسماه «الركن
األصلي كافيه» تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم «»٧٨٩٩٠٢
الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديالت أخرى :تغيير وكيل خدمات
تغيير االسم التجاري من «الركن األصلي كافيه» الى «كافتيريا شمس الفجر»
وعمال بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في 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 إتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن بالنشر تنازل  /بيع

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد :مصطفى موندويل سوبى حاجى
موندويل الجنسية :الهند ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  ٪١٠٠وذلك إلى السيد :سمير بارابومال برييايى  -الجنسية:
الهند ،في الرخصة المسماه «مطعم مدينة ملبار» تأسست بإمارة
الشارقة بموجب رخصة رقم « »٥٥٢٩٨٤الصادرة من دائرة التنمية
االقتصادية بالشارقة.
تعديالت أخرى :تغيير وكيل خدمات
وعمال بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم «»٤
لسنة  ٢٠١٣في 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 إتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1231 / 2022 / 60امر أداء
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العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن حكم بالنشر
 ٢٠٤/٢٠٢١/٢٦عقاري كلي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 252 / 2022 / 211تنفيذ عقاري

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1211 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 23747
درهم (ثالثة وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة واربعون درهم) باإلضافه الى
الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة الحاصل في ()2022/03/07
وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل .الزام المعوض ضده االمر
بكافة الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
المدعي :انفنتي لتاجير السيارات
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-شارع -24مبنى الشيخة
فاطمة بنت راشد-شقة 24
المطلوب إعالنه  -1 :مهير سهيل مرزوق محمد الدهماني صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 23747
درهم )ثالثة وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة واربعون درهم الفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ
خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إلى محكوم عليه  -١ارستقراط ستار لإلستثمار «ش ذ م م» .مجهول محل اإلقامة
بما أن محكوم له وي جو
نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٢-٠٤-١٢في الدعوى
المذكورة أعاله لصالح /المدعيين بـ حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليها وبمثابة
الحضوري للخصمة المدخلة.
أوالً :بقبول ادخال شركة ارستقراط ستار لالستثمار «ش ذ م م» شكالً.
ثانياً وفي موضوع الدعوى واالدخال ببطالن استمارة الحجز المؤرخة  ٢٠١٨/٨/٢٩للوحدات
العقارية األربعة عشر وحدة عقارية بمشروع رويال استيتس «رقم المشروع لدى مؤسسة
التنظيم العقاري  ٩٤٥ :على قطعة األرض رقم  ،٢و  ١٥١٤على قطعة األرض رقم »٣
بمجمع دبي لالستثمار المباعة على الخارطة.
ثالثاً :بالزام المدعى عليها والخصمة المدخلة بالتضامن بأن يؤديا للمدعين مبلغ وقدره
 ٢٩٫٢٨٧٫٠٠٠درهم «تسعة وعشرون مليون ومائتي سبعة وثمانون ألف درهم» والفائدة
على ذلك المبلغ بواقع  ٪٥سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في ٢٠٢١/١٢/١٣
وحتى السداد التام.
رابعاً :بالزام المدعى عليها والخصمة المدخلة بالتضامن بأن يؤديا للمدعين مبلغ وقدره
 ١٫٧٨٥٫٠٠٠درهم مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الف درهم تعويضاً جابراً للضرر
الذي لحق بالمدعيين والفائدة على ذلك المبلغ بواقع  ٪٥سنوياً من ت
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر
هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ( 2021/822عقاري
جزئي )  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  1301384درهم )  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة ليسبينارد المالية ويمثلها  /بوريس يرزاكوفيش
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة  -إمارة دبي  -الخليج التجاري  -بناية
األوبـري سـنتر  -الطابق  ،17مكتب رقم 1702
المطلوب إعالنه  -1شيفيلد هولدينجز ليمتد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  1301384.00درهم الى طالب التنفيذأو
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
 27300درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة
الحاصل في ( )2016/11/24وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.
والرسوم والمصاريف
المدعي :عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-
المرر  -دبي-شارع -2مبنى ملك موزة جمعه -شقة 4
المطلوب إعالنه  -1 :محمد عبدالحكيم عبدالعزيز محمد النبوي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27300
درهم الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت
طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

مذكرة إعالن بالنشر «إستئناف» في االستئناف
رقم  - ١٤٠٥ / ٢٠٢٢ / ٣٠٥استئناف تجاري

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٧٥٠ / ٢٠٢٢ / ١٠٠احوال نفس مسلمين

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3121 / 2022 / 209تنفيذ عمالي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1244 / 2021 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الخامسة رقم ٢٦٥
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ /٩٦٦
تجاري مصارف جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأتف بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع
عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي-ديرة  -دبي  -شارع بنى ياس  -مبنى خاص
ويمثله مأمون عيسى الخولي
المطلوب إعالنه  -١الميزان الثمين للخدمات الفنية ش.ذم.م صفته:
مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/٩٦٦
تجاري مصارف جزئي
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢-٠٧-٢١الساعة ١٠:٠٠
صباحاً بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم
قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابياً.

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس الثامنة رقم ٦
موضوع الدعوى :التطليق بالخلع
المدعى :نورالهدى باسم هاشم هاشم
عنوانه :اإلمارات ،إمارة دبي ،مردف ،ديره ،دبي
المطلوب إعالنه١ :ـ جاليب أكور  -صفته :مدعى عليه
موضوع الدعوى :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها التطليق بالخلع،
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/٢٥الساعة ٨٫٣٠
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية في
منطقة القرهود & BUILDING-DESCلذا فانت مكلف بالحضور
او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او
مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم 227
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « 11757/2021
عمالي جزئي» ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  42839درهم) لصالح
العامل ،باالضافه إلى مبلغ وقدره (  877درهم) رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ
(  2179.74درهم) رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ اسد فيحيان بيالي عنوانه إمارة دبي شارع جبل علي ,موقع
للتخييم , lc21 ,بالقرب من ميني قراند مول.
المطلوب إعالنه  -1بيفر جلف انجينيرنج منطقة حرة -ذ.م.م صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  42839درهم) الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ (  3056.74درهم) رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2020/740
نزاع تجاري  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  5785درهم ) ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ تايجر وير للتجارة العامة ش.م.م عنوانه دبي ?
النهده االولى ? برج مي ? الطابق الخامس عشر ? مكتب رقم 9
المطلوب إعالنه  -1هدى أحمد سالم صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله و
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  ) 5785درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات
التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 15
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
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إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  – 2791 / 2022 / 207:تنفيذ تجاري

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم
 - 1500 / 2021 / 100احوال نفس مسلمین

مذكرة اعالن بالنشر اذن بيع منقول مرهون في
االستئناف رقم  - 577 / 2022 / 300استئناف مدني

اعالن بالنشر في المنازعة رقم
 - 1465 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

المنظورة في  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « 2021 / 5963
امر اداء »  ،والمعدل باالستئناف رقم «  2021 / 1458استئناف تجاري
«  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 1,316,991.67درهم )  ،شام ًال
للرسوم والمصاريف.
مصطفى عثمان اريباندرا
طالب التنفيذ :
اإلمارات  -إمارة دبي  -القرهود  -ديره – مبنى
عنوانه  :ـ
عائد للسيد /مصبح راشد الفتان – مكتب رقم .502
المطلوب إعالنهما  :جالل الدين عز الدين عز الدين
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
موضوع االعالن:
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  ) 1,316,991.67درهم إلى
طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الرابعة رقم 74
موضوع الدعوى الموضوع  :دعوى طالق ( خلع ) للضرر واثبات حضانه
المدعى عزيزه ناز رازى وحيد بت عنوانه اماره دبي منطقة واحة السيلكون
شارع  1بناية اكسيس  5شقة رقم 100
المطلوب إعالنه  -1راضي وحيد بت عبدالوحيد بت صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -30
 2022-06في الدعوى المذكورة أعاله
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري :أوال=بفسخ زواج المدعية(عزيزه ناز
رازى وحيد بت)-
من المدعى عليه(راضي وحيد بت عبدالوحيد بت) -خلعا مقابل إسقاط كافة
حقوقها المالية المترتبة على الزواج أو الفسخ ،وعلى المدعية إحصاء عدتها
الشرعية وفق حالها اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً ،وألزمت المدعى
عليه بالرسوم والمصروفات  .ثانيا=اثبات حضانة المدعية لألبناء»محمد،هيا»
ثالثا الزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات حكما بمثابة الحضوري قابال
لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 82
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم  137لسنة
 2022مدني جزئي و الرسوم و المصاريف و االتعاب.
المستأنف حفيظ احمد حاجي كل محمد
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،منطقه بر دي جي في سي  ،بناية ليفندر 2
الطابق  3شقه رقم  302بالقرب من المدينه ماركت ,مكاني٢٦١٥٦٨٦٢٤٧
المطلوب إعالنهم  -1ايالنزا لبيوت العطالت ش.ذ.م.م صفته :مستأنف ضده
 -2لوكيش براتاب شاهي صفته :مستأنف ضده
 -3عظيم اختر محمد اختر مقصود صفته :مستأنف ضده
 -4اشنا حسن كل شير صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار الحكم الصادر بالدعوى رقم 2022 / 137
مدني جزئي .وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق 2022-07-28
الساعة  10:00صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضي حضوركم أو
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم 755
موضوع المنازعة -1 :بإلزام المتنازع ضده بسداد مبلغ  496,120درهم باإلضافة
إلى الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ تمام السداد.
 -2إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف
المتنازع كار لينك لتأجير السيارات ( ش ذ م م )
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي -هور العنز شرق  -ديره  -دبي -شارع شارع 22ب
من شارع اإلتحاد-مبنى منطقة هور العنز شرق-شقة محل رقم -25بالقرب من
مسجد فاطمة الزرعوني
المطلوب إعالنه  -1كيفن بلويمهوف صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها  -1بإلزام المتنازع ضده بسداد
مبلغ  496,120درهم باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع  9%من تاريخ االستحقاق
حتى تاريخ تمام السداد.
 -2إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-07-18الساعة  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  - 6410 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - ٢٨٠٧/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

مذكرة إعالن بالنشر (إستئناف) في االستئناف
رقم  - 1471 / 2021 / 361استئناف أمر أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3324 / 2021 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :تلتمس الجهة طالبة التنفيذ من عدالة المحكمة الموقرة السير في إجراءات
التنفيذ على النحو التالي -1 -:وضع الصيغة التنفيذية  :الشيك رقم  1154103بمبلغ ()255000
درهم المؤرخ بتاريخ  2022/01/20والمسحوبه على بنك االمارات دبي الوطنى برقم حساب
 1015123806301والمتبقي مبلغ بقيمه ( )188109درهم (مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة
وتسع درهم فقط) .
 -2منع المنفذ ضده المدعو  /كاريسا شنتال سينغ الجنسية ترينداد وتوباغو الرقم الهوية
 784199418074953من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة.
 -3إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ إجمالي
مبلغ ( )192376درهم( .مائة وإثان وتسعون ألف وثالثمائة وستة وسبعون درهم فقط) .
طالب التنفيذ :بنك االمارات دبي الوطني (ش.م.ع) عنوانه  :إمارة دبي? ند الشبا  ? 1بناية
بنك االمارات دبي الوطني ? شارع ند الشبا? بجوار ميدان  -رقم مكاني (? )3115483696
رقمالرخصه 598201ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية
المطلوب إعالنه  -1 :كاريسا شنتال سينغ صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ
به وقدره ( )192376الى 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 الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم ١٣٦
موضوع الدعوى المطالبه الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره  ٥٠٠٠٠درهم «خمسون
ألفاً درهم» درهم وقيمة االرباح بالتساوي  ١٠٠٠٠٠والفائدة القانونية بنسبة
 ٪١٢من تاريخ المطالبه  ٢٠٢٠/٠٦/٢٠وحتى تمام السداد ،والرسوم والمصاريف.
المدعى معتز عبد العزيز قصاب ،عنوانه اإلمارات ،امارة دبي ،بردبي ،منطقة
المنارة ،شارع رقم  ،١٧فيال  ٤٠مكاني  ٢٠١٢٠٨٢٢١٤هاتف - ٠٥٠٦٥٦٤٥٤٧ :بريد
الكتروني Mutaz_999@yahoo.com :
المطلوب إعالنهما  -١ابوزر الزنادي بابكر لتجارة االعشاب الطبيعية ش.ذ.م.م
صفته :مدعى عليه
 -٢ابوزر الزنادي بابكر منشاف صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣
المدعي مبلغ
بمثابة الحضوري  :والزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا إلى ّ
 ٥٠٫٠٠٠درهم «خمسون الف درهما» وبالفائدة بواقع  ٪٥سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصل في  ٢٠٢١/٤/٢٦وحتى السداد التام ،وألزمتهما بالرسوم والمصاريف
وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم 85
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/5629
أمر آداء و الرسوم و المصاريف و االتعاب.
المستأنف اشراج علي بشير احمد خان
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد  -ديره  -دبي-شارع اإلتحاد-مبنى
بزنس أفنيو-شقة الخامس -515مقابل قرية الشحن
ويمثله عبداهلل حسن عبداهلل إبراهيم العلي
المطلوب إعالنه  -1كابسين لمقاوالت البناء (ش.ذ.م.م) صفته :الخصم المدخل
موضوع اإلعالن نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة أعاله
الستئناف الحكم الصادر في أمر األداء المقيد من قبلكم
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-08-08الساعة 10:00
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم
قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/1054أمر أداء ،بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره (  862156.85درهم )  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ مصرف االمارات االسالمي(ش.م.ع) عنوانه إمارة دبي  -مدينة
دبي الطبية بناية رقم  -16قسم الشؤون القانونية  -هاتف 097143834587 :
– فاكس  - 097143582458ص.ب  - 6564مكاني رقم 3146691668
المطلوب إعالنه  -1رلى علي الحسين صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2022-6-23اخطاركم
بسداد المبلغ المنفذ به و قدره ( ) 862156.85درهم خالل  15يوم من تاريخ
التبليغ و اال بيع العقار  -بمنطقة الحبيبة الخامسة  -رقم االرض  - 43 :رقم
الوحدة  - 608اسم المبنى  :الثمام  - 30و العائدة لكم بطريق المزايدة وفقا
لمقتضيات نص المادة  152من قانون االجراءات المدنية .

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  ٢٠٤ / ٢٠٢٢ / ٤٦٥نزاع تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6340 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 1118 / 2022 / 16تجاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5711 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

الى المتنازع ضدهما -١ :بريكس ويل لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م
 -٢عمر تحسين عبداهلل السامرائي ،مجهولي محل االقامة
بما ان المتنازع :س س لوتاه للخرسانة الجاهزة «ش.ذ.م.م»
ويمثله :ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة مالية بالزام المتنازع ضدهما بان
يؤديا للمتنازعة مبلغ وقدره  ١٣١٫٦٤٩٫٥٠درهما «مائة وواحد وثالثون
الفا وستمائة وتسعة واربعون درهما وخمسون فلسا» والفائدة القانونية
بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق ولحين السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بال كفالة مع الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .اعالن
المتنازع ضدهم بالقرار المنهي للخصومه .قررنا بمثابة الحضوري :الزام
المتنازع ضدهما بان يؤديا بالتضامن للمتنازعة مبلغ «مائة وواحد وثالثون
الفا وستمائة وتسعة واربعون درهم وخمسون فلسا» والفائدة القانونية
بواقع  ٪٥من تاريخ االستحقاق الحاصل في  ٢٠١٩/١٢/١٣وحتى تمام
السداد وبالزامهما بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )000135والصادر عن
(بنك ابوظبي الوطني ) بقيمة ( )593,700والمتبقي منه بقيمة ()386,205
درهم  ,ليكون إجمالي مبلغ المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف ()391,720
درهم إماراتي فقط الغير
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول
عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن
بالشارقة ? الخان -القصباء -برج الهند ? مكتب  1110تليفون رقم 065505677
فاكس  - 065505778هاتف متحرك?0502231224 :صندوق البريد 29210-
المطلوب إعالنه  -1اولريش سشيسل صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ()386205درهم 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 إدارة الدعوى الثالثة رقم 402
موضوع الدعوى نلتمس من المحكمة الموقرة التفضل بالحكم :أصلياً بإعتماد التقييم المقدم لعدالة
المحكمة من شركة الند ستيرلينغ لتقييم قيمة العقار الحقيقية وفقاً لسعر السوق وقت ابرام العقد مع
إلزام المدعي عليه األول بدفع فارق السعر ،مع إلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بقيمة  %9من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .وأصلياً إلزام المدعي عليهما األول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد
قيمة رسوم تحويل العقار التي لم يتم سدادها حتى اآلن لدي دائرة األراضي واألمالك بدبي والتي تقدر ب
( )1,153,840درهم اماراتي .في جميع األحوال :إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المدعي ترنستار انفستمنتس ليمتد عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد  -ديره  -بناية دبي الوطنية للتأمين 502-
المطلوب إعالنهم  -1كونفينتوس ش .م .ح صفته :مدعى عليه
 -2آي أم أو فاليو انترناشيونال لخدمات االستشارات العقارية صفته :مدعى عليه
 -3أيموفاليو إنترناشونال بي تي إي إل تي دي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها نلتمس من المحكمة الموقرة التفضل بالحكم :أصلياً
بإعتماد التقييم المقدم لعدالة المحكمة من شركة الند ستيرلينغ لتقييم قيمة العقار الحقيقية وفقاً لسعر
السوق وقت ابرام العقد مع إلزام المدعي عليه األول بدفع فارق السعر ،مع إلزام المدعى عليهم بالفوائد
القانونية بقيمة  %9من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .وأصليا إلزام المدعي عليهما األول
والثاني بالتضامن فيما بينهما برد قيمة رسوم تحويل العقار التي لم يتم سدادها حتى األن لدى دائرة
األراضي واألمالك بدبي والتي تقدر ب ( )1,153,840درهم اماراتي .في جميع األحوال :إلزام المدعى عليهم
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-07-07الساعة
 09:00صباحا في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة ارقام (،)000262( ،)000261
(،)000222( ،)000266( ،)000221( ،)000220( ،)000264( ،)000218( ،)000263
()000217( ،)000270( ،)000269( ،)000224( ،)000268( ،)000223( ،)000267
والصادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة ( 99966.98درهم).
طالب التنفيذ منيروا لاللمنيوم والزجاج
عنوانه دبي-القوز الصناعية -4شارع رقم -26مستودع رقم  10مستودع
ملك يوسف قمبر جعفر العلي-هاتف 043386955فــاكــس-043386956
متحرك-0558942375مكاني(minerwagroup@gmail.com-)2207878561
المطلوب إعالنهما-1شركة المرتضى للزجاج وااللمنيوم (ذ.م.م) صفته :منفذ
ضده – 2محمد عتيق الرحمن محمد لطف الرحمن صفته:منفذ ضده موضوع
اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره ()99966.98درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام
بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1325 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 13862.50درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع  %12من تاريخ المطالبة
الحاصل في ( )2022/03/15وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل
والرسوم والمصاريف
المدعي :سمارت كارس لتاجير السيارات ش ذ م م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-شارع -15مبنى الشيخة
فاطمة بنت راشد-شقة 41
المطلوب إعالنه  -1 :محمد خليف حماده صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-14بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 13862.50درهم ( ثالثة عشر الفا وثمانمائه واثنان وستون درهم وخمسون
فلسا ) الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3994 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2022/91نزاع تجاري
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  14744درهم )  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ سكاي نت وورلدوايد اكسبرس دبي (جلف ورلد وايد
اكسبرس ) ذ م م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القرهود  -ديره  -دبي-شارع القرهود  -بناية
ليبرتي  -الطابق الثالث  -مكتب رقم 305
المطلوب إعالنه  - 1بورتاكابن بريفايكاتيد سيستمز م.م.ح صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )14744درهم 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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1306 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  5907لسنة
 2021أمر أداء  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 39128.10درهم )
 ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ سيفالين الكهربائية و الميكانيكية ذ.م.م عنوانه اإلمارات-
إمارة ابو ظبى-مبنى بناية نيسان المسعود-شقة الطابق  3مكتب
 - 301شارع نجدة
المطلوب إعالنه  -1جوفر للمقاوالت (ش.ذ.م.م) صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  39128,10درهم 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.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 1227 / 2022 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7190
درهم (سبعة االف ومئة وتسعون درهم) باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع
 %12من تاريخ المطالبة الحاصل في ( )2016/12/18وحتى السداد التام مع
شمول األمر بالنفاذ المعجل .الزام المعوض ضده االمر بكافة الرسوم والمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه .
المدعي :انفنتي لتاجير السيارات
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-شارع -24مبنى الشيخة
فاطمة بنت راشد-شقة 24
المطلوب إعالنه  -1 :متعب بن عبدالعزيز بن راشد الشريدى صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2022-06-06بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 7190
درهم (سبعة االف ومئة وتسعون درهم) الفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة
درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747284

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة لياماكس سمارت بزنس سليوشنز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل
التجاري  )4030982قد 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  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 725618

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747779

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 743418

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة سكيورويب م م ح (رقم السجل التجاري  )4017685قد 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  3785تاريخ 2022/07/06

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

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

نشر قرار محكمة دبي بأعتماد قائمة الدائنين في
الدعوى رقم  29لسنة  2021إجراءات إعسار دبي
وإشهار إعسار المدين  /نيل بنجامين جيبسون

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728195

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747222

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة بروتون انوفيشونز ش.م.ح. -م.م (رقم السجل التجاري )4027599
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  3785تاريخ 2022/07/06

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم٧٣٩١١٢ :

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن بيت المأكوالت للصناعات
الغذائية ش.ذ.م.م (رقم السجل التجاري  ,)RAKIA10WIZ02147062ترغب
بتغيير االسم المسجل للشركة من بيت المأكوالت للصناعات الغذائية
ش.ذ.م.م الى الشركة العالمية لألغذية سيارا ذ.م.م
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
خالل  14يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي :هاتف
رقم +97172041111
بريد الكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 744464

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة ذا كلوذز هانجر ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري )4027248
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 :

فقدان جواز سفر

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746938

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة فيرالين ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4033962قد
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  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة ليب إكسبورت ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4030634قد
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 جواز سفر

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 747716

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة زيرو سيكس ون ديجيتال ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )4033476قد 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  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة اجنيشين كيوب م.م.ح (رقم السجل التجاري )RAKIA72FZ307081326
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 :

إعالن

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746731

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة الكبه للتجاره م م ح (رقم السجل التجاري  )4011091قد 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 :

إعالن

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة يونيسول إندستريز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )4029350قد 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  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 736368

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة اون اوريزا ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري  )4026468قد
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 جواز سفر

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

فقد جواز سفر باسم :محمد جمال الدين
خان محمد اتاب خان ،جنسيته :بنغالدش،
ورقم الجواز ،02015954A :فالرجاء على
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقد جواز سفر باسم :ارسالن علي محمد فقد جواز سفر باسم :عدنان صابر غالم
يوسف ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز :صابر ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز:
 ،1816531WEفالرجاء على من يجده  ،5029001CGفالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - ٧١٧/٢٠٢٢/٣٨تجاري مصارف جزئي

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

انذار وتكليف بالوفاء بالنشر رقم ٢٠٢١ / ١ / ٢٦٥١٧٣

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١/ ١٧١٦٥٩

بناءا على الموضوع عاليه فأننا نعلن جميع الدائنين بالدعوى وكل
من له مطالبة لدى المدين  /نيل بنجامين جيبسون بأنه قد صدر
قرار محكمة دبي في الدعوى رقم  2021/٢٩إجراءات إعسار بتاريخ
 2022/04/١٤بما يلي :
أوالً :حكمت المحكمة بإشهار إعسار المدين  /نيل بينجامين جيبسون
وانتهاء إجراءات اإلعسار ،وزوال آثار قرار قبول الطلب.
ثانياً  :قررت المحكمة منع المدين /نيل بينجامين جيبسون من الحصول
على أي قرض أو تمويل جديد ،ومنعه من الدخول في التزامات ،بعوض
أو بغير عوض باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم
لمدة ( )3ثالث سنوات من تاريخ هذا الحكم .
ثالثاً :تأمر المحكمة بمنع المدين /نيل بينجامين جيبسون جنسيته
المملكة المتحدة من السفر خارج البالد ،وكلفت مكتب إدارة الدعوى
بإخطار كافة منافذ الدولة بهذا األمر للعمل على تنفيذه.
رابعا :كلفت المحكمة مكتب إدارة الدعوى بإخطار شركة « االتحاد
للمعلومات االئتمانية ش.م.ع » بصورة من هذا الحكم ،واتخاذ إجراءات
قيد اسم المدين  /نيل بينجامين جيبسون في السجل الخاص بالمعسرين.

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم ٨٥٩
موضوع الدعوى المطالبة بانقضاء وانتهاء الكفالتين البنكيتين وهما ضمان ُحسن التنفيذ
رقم (٠)OLG17- 0500172 dd 08.01.2005
ضمان الدفعة المقدمة (( )OLG17- 0500175 dt 08.01.2005الصادرتين عن بنك
دبي التجاري النقضاء الغاية منهما وإلزام المدعى عليهما األولى والثانية بإعادة أصول
الضمانات للمدعية وإلزام المدعى عليه الثالث بإلغاء ومحو الكفالتين البنكيتين المذكورتين
من نظامه المصرفي دون التقييد بتقديم أصول الكفالتين واعتبارهما كأن لم يكونا
وإلغاء كافة أثارهما القانونية .على أن يقوم الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة بإلغاء
الكفالتين بمثابة خطاب من المدعى عليهما للبنك المدعى عليه الثالث بإلغاء الكفالتين.
المدعى ايه جي للرخام والجرانيت ش.ذ.م.م «حالياً» اسكون للرخام والجرانيت ش.ذم.م
«سابقاً» ،عنوانه العنوان المختار :مكتب سعود الزرعوني للمحاماة واالستشارات القانونية،
إمارة دبي ،البرشا هايتس «التيكوم)» ،برج الشعفار  ١الطابق  ،١٩مكتب  ،١٩٠٣رقم
مكاني .١٥٨٦٦٧٧٠٧٩ :ويمثله سعود أحمد عبدالكريم إسماعيل الزرعوني
المطلوب إعالنه  -١شركة اكت للمقاوالت «ش.ذم.م» صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بانقضاء وانتهاء الكفالتين
البنكيتين وهما ضمان ُحسن التنفيذ رقم (٠)OLG17- 0500172 dd 08.01.2005
ضمان الدفعة المقدمة (( )OLG17- 0500175 dt 08.01.2005الصادرتين عن بنك
دبي التجاري النقضاء الغاية منهما وإلزام المدعى عليهما األولى والثانية بإعادة أصول
الضمانات للمدعية وإلزام المدعى عليه الثالث بإلغاء ومحو الكفالتين البنكيتين المذكورتين
من نظامه المصرفي دون التقييد بتقديم أصول الكفالتين واعتبارهما كأن لم يكونا
وإلغاء كافة أثارهما القانونية .على أن يقوم الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة بإلغاء
الكفالتين بمثابة خطاب من المدعى عليهما للبنك المدعى عليه الثالث بإلغاء الكفالتين.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢٢/٠٧/١٣الساعة  ٠٩:٠٠صباحاً ويقتضي
حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية «الثانية عشر» بقاعة التقاضي عن ُبعد التي
يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني  -خدماتنا االلكترونية
العامة  -جداول جلسات القضايا لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك
بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

المنذر :راشد محمد احمد محمد المرزوقي
عنوانه  :االمارات  -دبي  -الطوار رقم الهاتف 0556606550 :
البريد االلكتروني R.k_771@hotmail.com :
المنذر اليه :خديجة موسى عبدالرحمن احمد البلوشي
العنوان  :اإلمارات  ،امارة الشارقة  ،منطقة خور فكان ،شارع خور
فكان هاتف رقم 0564248848 :
الموضوع :انذار عدلي بسداد مبلغ وقدره  ٤٠٫٠٠٠درهم
الوقائع
بتاريخ  ٢٠٢١/٤/٢٢اعطت المنذر اليه بمدينة دبي المنذر وبسوء نية
الشيك رقم « »٨٥٩٣٩٢بمبلغ وقدره  ٤٠٫٠٠٠درهم والمسحوبين
على البنك ابوظبي االول .عند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه
ارتدا لعدم كفاية الرصيد .طالبت المنذر المنذر اليه مرارا وتكرارا
وبصورة ودية بسداد المبلغ المترصد بذمته .وحيث ان المنذر اليه
ممتنع عن سداد المبلغ المترصد بذمته والبالغ  ٤٠٫٠٠٠درهم بل
ظل يماطل مما ادى الى اضرار بمصالح المنذرة.
لذلك ينذر المنذر -المنذر اليه بسداد مبلغ الشيك المترصد بذمته
والبالغ  ٤٠٫٠٠٠اربعون الف درهم وذلك خالل مدة اقصاها خمسة
ايام من تاريخه استالمه االنذار واال ستضطر المنذر التخاذ كافة
االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقه بما فيها اقامة الدعاوى
الحقوقية والمدنية للمطالبة باصل الحق مع تحميل المنذر اليه بكافة
رسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

المنذر :دانرو هوانج
المنذر اليه :سيدركو اباريلز لتجارة المالبس واالزياء الرسمية ش.ذ.م.م
موضوع االنذار :انذار عدلي بالسداد واالخالء
حيثيات االنذار :المنذر اليه :السادة /سيدركو اباريلز لتجارة المالبس واالزياء الرسمية
ش.ذ.م.م ،تحمل رخصة رقم « »٨٥٥٧٢٥صادرة من دبي لالقتصاد والسياحة بتاريخ
 ٢٠١٩/١٠/١٤وتمثلها السيدة /ديبا ديباك شارما -هندية الجنسية ،تحمل بطاقة هوية
اماراتية رقم « »٧٨٤١٩٧٥٩٥١٧٤٣٠٧العنوان :مبنى :مكتب تماني ارتس ،رقم االرض:
 ،٨٦رقم المبنى ،١ :رقم البلدية ،٣٤٦-٦٨٠٢ :رقم العقار ،٢٠٣٣ :رقم الطابق ٢٠ :الخليج
التجاري ،دبي ،االمارات العربية المتحدة ،هاتف ٠٥٠٩٤٦٦٩٨٥ :بتاريخ سابق استأجر
المنذر اليه من المنذر ،مبنى :مكتب تماني ارتس ،رقم االرض ،٨٦ :رقم المبنى،١ :
رقم البلدية ،٣٤٦-٦٨٠٢ :رقم العقار ،٢٠٣٣ :رقم الطابق ٢٠ :الخليج التجاري ،دبي،
االمارات العربية المتحدة ،بموجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ  ،٢٠٢٢/١٠/٢٤وحيث ان
المنذر اليه ممتنع عن سداد القيمة االيجارية المترتبة عليه والمقدرة بقيمة ٢٤٫٠٠٠
«اربع وعشرون الف درهم اماراتي» بموجب الشيكات التالية -١ :الشيك رقم ٠٠٠٠٣٤
تاريخ  ٢٠٢١/12/10الصادر من بنك ابوظبي التجاري بقيمة  ٨٫٠٠٠٫٠٠درهم  -٢الشيك
رقم  ٠٠٠٠٣٥تاريخ  ٢٠٢٢/٣/١٠الصادر من بنك ابوظبي التجاري بقيمة ٨٫٠٠٠٫٠٠
درهم  -٣الشيك رقم  ٠٠٠٠٣٦تاريخ  ٢٠٢٢/٦/١٠الصادر من بنك ابوظبي التجاري
بقيمة  ٨٫٠٠٠٫٠٠درهم وحيث ان المنذر متضرر اشد الضرر من بقاء الحال كما هو عليه
رغم محاولة التواصل معه ولكن دون جدوى .المطالبة :لذلك ينذر المنذر /المنذر اليه
بتسديد مبلغ « ٢٤٫٠٠٠اربعة وعشرون الف درهم اماراتي» باالضافة الى ما يستجد
من قيمة ايجارية واخالء العين المذكورة وتسليمها للمنذر بالحالة التي تسلمها عليها
وسداد المستحقات االيجارية المترصدة بذمته حتى تاريخ االخالء التام مع اصالح ما
قد يكون لحق بالشقة من تلف وتسوية حساب الماء والكهرباء وغيرها عن مدة شغله
للمحل وذلك في خالل مدة اقصاها  ٣٠يوم من تاريخ استالمه هذا االنذار ،واال سيضطر
المنذر اسفا الى اتخاذ االجراءات القضائية الالزمة وللمطالبة بما ذكر وما يستجد من
قيمة ايجارية والتعويض الجابر للعطل والضرر ،مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم
ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

أمين اإلعسار  /أحمد الحوسني  -رقم قيد 83

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٣٧١٣٤

إنذار عدلي بالنشر «»٢٠٢٢/١٢١٣٨١

إنذار عدلي بالنشر رقم المحرر «»٢٠٢٢/١٤٩٧٠٩

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١٠٢٩٨١

المنذر :مؤسسة محمد حميدان لتأجير العقارات
المنذر اليه :محمد بشير سيد لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة
ش.ذ.م.م ،رقم الرخصة التجاري ٦٠٨١٥٢ :الصادرة من دائرة التنمية
االقتصادية ،العنوان :امارة دبي ،ديرة ،المرر ،بناية ملك عبداهلل علي
عبداهلل جمعة بن حميدان ،مكتب رقم  ،G2هاتف ارضي٩٧١٤٢٣٥٩٩١٩ :
رقم مكاني ،٣٠٠٦١٩٦٨٤٢ :فاكس رقم ٩٧١٤٢٣٥٥٩٦٩ :ص.ب،٢٩٥٤٢ :
هاتف متحرك٠٥٠٦٣٢٥٨١٨ :
وبموجب هذا االنذار العدلي فان المنذرة تنذر المنذر اليها بضرورة سداد
القيمة االيجارية المترصدة بذمتها والبالغ قدرها  ١٣٫٠٠٠درهم «ثالثة
عشر الف درهما» هذا باالضافة الى ما هو مستحق من ايجار حتى تمام
االخالء مع تسليمنا براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه للفواتير المستحقة
على المأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي وذلك خالل مدة اقصاها ثالثون
يوما من استالمكم لهذا االنذار واال فان المنذرة ستلجأ الى اتخاذ كافة
االجراءات القانونية للمطالبة بهذه المبالغ مع اخالء العقار وتسليمه
الى المنذرة خاليا من شواغله عمال باحكام المادة  ٢٥فقرة  ١بند أ من
القانون رقم  ٣٣لسنة  ٢٠٠٨المشار اليه اعاله مع احتفاظ المنذرة بجميع
حقوقها من اي نوع كانت.
الكاتب العدل

المنذر :بنك دبي اإلسالمي ،بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري.
المنذر إليه - :أمل حسن بالل أحمد حسن «مجهول محل اإلقامة»
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره « ١٤٦٠٣٦٫٥٠درهم» بموجب
قرض تمويل السيارة رقم « »٧٤١٧٥موديل « »٢٠١٩الفئة «/W
دبي» النوع «كيا ستينجر» اللون «فضي» ،وهذه المديونية مترصدة
فى ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية المستحقة
فى ذمتكم ،على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال
انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار وعليه نرجو االستجابة
لدواعى هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد فى ذمتكم
خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر ،و إال سوف نضطر الى استصدار
أمراً ببيع المال المرهون «السيارة المرهونة» لصالح البنك المنذر
باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات مع حفظ كافة حقوق
موكلي األخرى تجاهكم.

الكاتب العدل

المنذرة  :الخطوط الجوية اليمنية
المنذر إليه  :جبران سليم علي الجحدري  -الجنسية المملكة المتحدة
«مجهول محل اإلقامة»
تنذر المنذرة المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره «٤٣٤٫٤٦٢ / ٨٨
درهم» درهم «أربعمائة وأربعة وثالثين ألف وأربعمائة واثنين
وستين درهم وثمانية وثمانين فلس» .وذلك خالل خمسة أيام
« »٥من تاريخ نشر هذا اإلنذار وفي حالة عدم السداد فإن المنذرة
ستقوم باللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالمبالغ المترصدة
مع إلزام المنذر إليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
إعماالً لنص المادة رقم  ٦٢والمادة رقم  ٦٣من الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات المدنية اإلتحادي الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  ٥٧لسنة .٢٠١٨

المنذرة :بون لتجارة الحديد ش ذ م م
المنذر اليه :كورونا لالعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م ومديرها
«محمد شجاع صولت محمد فاروق
الموضوع
يكلف المنذر المنذر اليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره ٢١٠٢٨٫٩١
درهم ،واحد وعشرون الفا وثمانية وعشرون درهم وواحد
وتسعون فلسا ،خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمها
هذا االنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية
التي تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل
أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليهما بكافة رسوم
ومصاريف التقاضي.

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

العدد  3785تاريخ 2022/07/06

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٣٧١٤٤

المنذر :مؤسسة محمد حميدان لتأجير العقارات
المنذر اليه :البوطة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ،رقم الرخصة التجاري:
 ٨٠١٠٨١الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية ،العنوان :امارة دبي ،ديرة،
المرر ،بناية ملك عبداهلل علي عبداهلل جمعة بن حميدان ،مكتب رقم
 ،٣١٠هاتف ارضي ٠٤٢٩٨٠١٦٢ :رقم مكاني ،٣٠٠٦١٩٦٨٤٢ :فاكس رقم:
 ،٠٤٢٩٨٠١٦٢هاتف متحرك٠٥٠٩٦٥٧٧٠٣ :
وبموجب هذا االنذار العدلي فان المنذرة تنذر المنذر اليها بضرورة سداد
القيمة االيجارية المترصدة بذمتها والبالغ قدرها  ٢١٫٦٧٥٫٠٠درهم «واحد
وعشرون الف وستمائة وخمسة وسبعون درهما» هذا باالضافة الى ما
هو مستحق من ايجار حتى تمام االخالء مع تسليمنا براءة ذمة من هيئة
الكهرباء والمياه للفواتير المستحقة على المأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي
وذلك خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من استالمكم لهذا االنذار واال فان
المنذرة ستلجأ الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة بهذه المبالغ
مع اخالء العقار وتسليمه الى المنذرة خاليا من شواغله عمال باحكام المادة
 ٢٥فقرة  ١بند أ من القانون رقم  ٣٣لسنة  ٢٠٠٨المشار اليه اعاله مع
احتفاظ المنذرة بجميع حقوقها من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢ / ١٣٧١٤٥

المنذر :مؤسسة محمد حميدان لتأجير العقارات
المنذر اليه :دار المعارف لالعمال الفنية ش.ذ.م.م ،رقم الرخصة التجاري:
 ٧٥٥٧٦١الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية ،العنوان :امارة دبي ،ديرة،
المرر ،بناية ملك عبداهلل علي عبداهلل جمعة بن حميدان ،مكتب رقم ،G2
رقم مكاني ،٣٠٠٦١٩٦٨٤٢ :ص.ب ،٢٩٥٤٢ :هاتف متحرك٠٥٦٥٤٢٥٥٥٩ :
وبموجب هذا االنذار العدلي فان المنذرة تنذر المنذر اليها بضرورة سداد
القيمة االيجارية المترصدة بذمتها والبالغ قدرها  ١٥٫٠٠٠درهم «خمسة
عشر الف درهم» هذا باالضافة الى ما هو مستحق من ايجار حتى تمام
االخالء مع تسليمنا براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه للفواتير المستحقة
على المأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي وذلك خالل مدة اقصاها ثالثون
يوما من استالمكم لهذا االنذار واال فان المنذرة ستلجأ الى اتخاذ كافة
االجراءات القانونية للمطالبة بهذه المبالغ مع اخالء العقار وتسليمه
الى المنذرة خاليا من شواغله عمال باحكام المادة  ٢٥فقرة  ١بند أ من
القانون رقم  ٣٣لسنة  ٢٠٠٨المشار اليه اعاله مع احتفاظ المنذرة بجميع
حقوقها من اي نوع كانت.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١٠٢٩٤٤

المنذرة :بون لصناعة االشغال المعدنية ش ذ م م
المنذر اليه االول :اف بي بي للتجارة العامة ش ذ م م
المنذر اليه الثاني :رياس علي فالياكات بادينجاريل
الموضوع
يكلف المنذر المنذر اليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره
 ٢٠٧٧٠درهم ،عشرون الف وسبعمائة وسبعون درهم،
خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمهما هذا االنذار
واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي
تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل
أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليهما بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢٢ / ١٠٢٩٦٩

المنذرة :بون لصناعة االشغال المعدنية ش ذ م م
المنذر اليه االول :ابليتي لالعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م
المنذر اليه الثاني :وائل يوسف سلوم
الموضوع
يكلف المنذر المنذر اليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره
 ٢٨٣٦٦درهم ،ثمانية وعشرون الف وثالثمائة وستة وستون
درهم ،خالل مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالمهما هذا
االنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية
التي تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي
عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليهما
بكافة رسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م
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السعودية وبيرو تبحثان تعزيز العالقات الثنائية
بحــث وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر
فيصــل بــن فرحــان بــن عبــداهلل خــال اتصــال
هاتفــي أمــس مــع وزيــر خارجيــة جمهوريــة
بيــرو رودريغــو الندا ارويو ،العالقــات الثنائية
بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا فــي

المجــاالت كافــة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الســعودية واس أن
الجانبيــن تبــادال  -خــال االتصــال  -وجهــات
النظر حيال مســتجدات األوضــاع في المنطقة
والعالــم والجهــود المبذولــة تجاهها.وكاالت

أستراليا تجلي اآلالف من سكان سيدني بسبب الفيضانات

واصلــت األمطار الغزيرة هطولها على ســاحل
أســتراليا الشــرقي أمــس الثالثــاء ،ممــا زاد مــن
شــدة الفيضانــات في ســيدني مع صــدور األوامر
بإجــاء آالف آخريــن مــن الســكان ومغــادرة
منازلهــم خــال الليــل بعــد أن ارتفــع منســوب
الميــاه فــي األنهــار بســرعة إلــى درجــة فاقــت
مســتويات الخطــر.
وقــال ســتيف كــوك وزيــر إدارة الطــوارئ في
واليــة نيــو ســاوث ويلــز إن نحــو  50ألفــا مــن
ســكان الواليــة ،ومعظمهم فــي الضواحي الغربية
لســيدنيُ ،طلــب منهــم إما اإلجــاء أو ُوجه إليهم
تحذيــر مــن أنهــم قــد يتلقــون أوامــر باإلجــاء،

وذلــك ارتفاعــا مــن  30ألفــا أمــس األول اإلثنين.
وأضــاف أنــه مــن المرجــح أن تهــدأ أحــدث
مجموعــة مــن العواصــف القويــة فــي ســيدني
خــال أمــس الثالثــاء ،إال أن خطــر الفيضانــات
قــد يظــل قائمــا خــال األســبوع نظــرا ألن معظم
أماكــن تجمــع ميــاه األنهــار بلغــت بالفعــل أعلى
مســتوياتها حتــى قبــل هبــوب العاصفــة األخيرة.
وذكــر مكتــب األرصــاد الجويــة أن منطقــة
وندســور في غرب ســيدني تشــهد فيضانا عارما،
وهــو ثالــث فيضان تشــهده المنطقة هــذا العام،
مــع ارتفــاع مســتويات المياه الحالية عما شــوهد
فــي الفيضــان فــي وقت مبكر من هــذا العام.وام

مصرع  6منتمين لعصابة بسجن في هندوراس
أن سـ ّـتة من
أعلنــت الســلطات في هنــدوراس ّ
أفــراد عصابــة لقــوا مصرعهــم فــي حادثــة وقعت
ـددة فــي
فــي ســجن يخضــع لتدابــر أمنيــة مشـ ّ
ـدد طبيعــة
شــمال غــرب البــاد ،مــن دون أن تحـ ّ
هــذه الحادثــة.
إن «حادثــة
وقالــت وزارة األمــن فــي بيــان ّ
وقعــت فــي ســجن إيالمــا (إل بــوزو) فــي ســانتا
تم اإلبالغ عن مصرع سّــتة سجناء”.
باربرا ،حيث ّ
أن مالبســات الحادثــة مــا زالــت
وأضافــت ّ
قيــد التحقيــق.
من جهته قال بيدرو خواكين أمادور المسؤول
فــي الحكومة عن الســجون لــوكاالت أنباء عالمية
إن الســجناء السـ ّـتة الذيــن قضــوا ينتمــون جميعـاً
ّ
إلــى عصابة باريو .18
محلية عن مدير الســجن
ونقلت وســائل إعالم ّ

إن جثــث الســجناء السـ ّـتة
مــارون الرغــو قولــه ّ
ممددة علــى األرض .
ُعثــر عليهــا ّ
وأضــاف أنّــه فــي األيــام األخيــرة «لــم يحــدث
أي شــيء يمكــن أن يثيــر قلقنــا .كانــت المفاجــأة
ّ
مطلقة ” .
وفي هذا الســجن حوالى  1600نزيل ،ما يقرب
من  600منهم ينتمون إلى عصابة باريو .18
وفــي  27ينايــر ُقتــل أربعــة مــن أفــراد هــذه
العصابة وأصيب  11آخرون بجروح في اشتباكات
دارت بينهــم وبيــن نــزالء آخريــن فــي ســجن
«إل بورفينيــر» ،المدينــة المطلّــة علــى الســاحل
الكاريبــي لهنــدوراس.
ويقبــع حاليــاً حوالــى  22ألــف نزيــل فــي
ســجون هنــدوراس البالــغ عددهــا حوالــى 30
ســجناً .أ.ف.ب

 34قتيالً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

ـل فــي بوركينــا فاســو
قتــل  34ســخصاً علــى األقـ ّ
فــي نهاية األســبوع الماضي في هجومين مسـلّحين
شـ ّـنهما مسلّحون إرهابيون في شمال البالد وشمالها
الغربــي ،بحســب مــا أفــادت مصادر رســمية وأمنية
لــوكاالت أنبــاء عالمية أمس.
وقــال بابــو بيــار باســينغا ،حاكــم منطقــة بــوكل
دو موهــون ،فــي بيــان إنّــه ليــل األحد-اإلثنيــن
«تعــرض س ـ ّكان منطقــة بوراســو الريفيــة (شــمال
غــرب) لهجــوم جبــان وهمجــي شـ ّـنه مس ـلّحون»،
أن «الحصيلــة المؤقتــة لهــذا الهجــوم
مشــيراً إلــى ّ
اإلرهابــي هــي  22قتيــاً والعديــد مــن الجرحــى
باإلضافــة إلــى خســائر ماديــة”.
وكان مصــدر أمنــي قــال لــوكاالت األنبــاء فــي
إن الهجــوم أســفر
وقــت ســابق مــن نهــار أمــس ّ
عــن ســقوط «نحــو  15قتي ـاً ،مــن رجــال ونســاء
وأطفــال ،وفــق حصيلــة موقتــة» ،بينما أفــاد مصدر
أن حصيلــة الهجوم هي «حوالــى  20قتيالً”.
محلّــي ّ
فإن «المسلّحين اإلرهابيين
وبحسب أحد الس ّكان ّ
تجولــوا فــي بــادئ األمــر قرابــة الســاعة الخامســة
ّ
ـاء (بالتوقيتيــن المحلّــي والعالمــي) فــي القريــة
مسـ ً
مطلقيــن أعيــرة ناريــة في الهواء .وعــادوا في وقت

الحــق مــن الليــل ليطلقــوا النــار بشــكل عشــوائي
على الس ـ ّكان”.
أن هجومـاً مميتـاً آخر
وذكــر مصــدر أمنــي آخــر ّ
وقــع الســبت في ناميســيغينا ،فــي مقاطعــة ياتينغا
فــي شــمال البالد.
وأوضح المصدر أن «حصيلة هذا الهجوم وصلت
متطوعي الدفاع
إلــى  12قتيـاً مــن بينهم ثالثة مــن ّ
عــن الوطــن» وهــم مدنيــون يحاربــون إلــى جانــب
الجيــش .وأثــار هــذا الهجــوم موجــات نــزوح منــذ
األحد.
ودخلــت بوركينــا فاســو منــذ العــام  2015فــي
دوامــة مــن العنــف تقــف وراءهــا حــركات إرهابية
مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» أو «داعش” اإلرهابيين،
االمــر الــذي خلــف آالف القتلــى وأدى إلــى تهجيــر
حوالــى  1,9مليون شــخص.
وفــي نهايــة ينايــر ،أطــاح الليفتانــت كولونيــل
بــول هنــري ســانداوغو داميبــا بالرئيــس روك مارك
المتهــم بأنــه عجــز عــن وقــف
كريســتيان كابــوري ّ
العنــف.
يتحسن،
ّ
لكن الوضع األمني في بوركينا فاسو لم ّ
وما زال البلد يعاني من هجمات إرهابية.أ.ف.ب

إيطالـيا تعلـن حالـة الطوارئ ج ّراء الجفاف

جانب من الكارثة
أعلنــت إيطاليــا أمــس حالــة الطــوارئ فــي
ـرت
خمــس مناطــق فــي شــمال البــاد وأقـ ّ
تمويــ ًا عاجــ ًا لمواجهــة تداعيــات موجــة
الجفاف التي اجتاحت وادي بو في األســابيع
ـك تــزداد ســوءاً.
األخيــرة وال تنفـ ّ
ـرت
ـ
أق
ـا
ـ
ه
ن
إ
ـان
ـ
بي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الحكوم
وقالــت
ّ
ّ
حالــة الطــوارئ فــي خمــس مناطــق هــي
إميلي-رومانيــا ،وفرويلي-فينيســيا جوليــان،
ولومبارديــا ،وبيدمونــت ،وفينيتــو ،وذلــك
حتــى  31ديســمبر.
ـررت أيضـاً تخصيص مبلغ
وأضافــت أنّهــا قـ ّ
قدره  36,5مليون يورو ( 39,5مليون دوالر)
لمساعدة المتضررين.
ـر مبكــرة غيــر
ـ
ح
ـة
ـ
موج
وتواجــه إيطاليــا
ّ
عاديــة ونقصـاً فــي هطــول األمطار ،ال سـ ّـيما
فــي وادي بــو الزراعــي فــي شــمال البــاد
ـرض ألســوأ موجــة جفــاف منــذ
والــذي تعـ ّ
 70عام ـاً.
وتوفــر حالــة الطــوارئ «صالحيــات
اســتثنائية» للمســاعدة فــي ضمــان الســامة
العامــة والتعويــض عــن الخســائر مع الســعي
إلــى ضمــان ظــروف معيشــية طبيعيــة لمــن
هــم فــي المنطقــة.
وبحســب نقابــة «كولديريتــي» الزراعيــة
ـدد أكثــر
األكبــر فــي البــاد فـ ّ
ـإن الجفــاف يهـ ّ

وكاالت
مــن  30بالمئــة من اإلنتــاج الزراعي الوطني،
ونحو نصف إنتاج مزارع وادي بو للمواشي.
ـررت بحيرتــا ماغيــوري وغــاردا
كمــا تضـ ّ
بســبب انخفاض منســوب المياه عــن المعتاد
فــي هــذا الوقــت مــن العــام ،بينمــا انخفــض
أيضــاً منســوب نهــر التيبــر جنوبــاً والــذي
ـر عبــر رومــا.
يمـ ّ
ويم ّثــل نهــر بــو أكبــر خــزان للميــاه فــي
شــبه الجزيرة ويســتخدم المزارعون معظمه.
وفــي األيــام األخيــرة فرضــت بلديــات
عــدة قيــوداً علــى اســتخدام الميــاه ،حيــث
قامــت مدينــة فيرونــا التي يبلغ عدد ســكانها
ربــع مليــون نســمة بترشــيد اســتخدام ميــاه
الشــرب ،فــي حيــن أعلنــت ميالنــو إغــاق
نوافيرهــا المزخرفــة.
ومــن التبعــات األخــرى للجفــاف انخفــاض
ـاد.
إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة بشــكل حـ ّ
المحطات الكهرومائية ،ومعظمها
وتشـ ّكل
ّ
فــي المناطــق الجبلية شــمال البالد ،ما يقرب
مــن  20بالمئــة من إنتــاج الطاقة الوطني.
ويأتــي هــذا اإلعــان بعــد يــوم واحــد من
األقل فــي انهيار
مصرع ســبعة أشــخاص على ّ
جليــدي فــي جبــال األلــب اإليطاليــة اعتبــر
رئيــس الــوزراء ماريــو دراغــي أنّــه مرتبــط
بالتغيــر المناخــي.أ.ف.ب
ـك»
«دون شـ ّ
ّ

روسيا تعزز قواتها شمال سوريا بمئات المظليين
تواصــل روســيا تعزيــز قواتها في مناطق شــمال
شــرقي ســوريا ،وأفادت وســائل إعالم روســية عن
وصــول قــوات عســكرية تابعــة لفرقــة المظلييــن
التابعــة للجيــش الروســي إلــى مدينــة القامشــلي
فــي ريف الحســكة.
وبحســب صفحة «راشــن ســبيكتروم» الروسية
علــى «تلغرام» ،فإن روســيا نقلت فرقة المظليين
إلى منطقة القامشــلي في ســوريا ،حســبما أفادت

وكالة «ســبوتنيك» الروسية لألنباء.
ونشــرت وســائل إعــام محليــة صــور وصــول
الجنــود المظلييــن ،وقالــت «راشــن ســبيكتروم»:
«وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة
القامشــلي الســورية ،حيــث شــهدت األجــواء فــي
تلــك المنطقــة نشــاطا جويــا مــن خــال هبــوط
طائــرات نقــل عســكرية روســية نقلــت أكثــر مــن
 500جنــدي مظلــي روســي».وكاالت

خالل مالحقة فلول «داعش» اإلرهابي

إصابة  3جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد
أفــاد مصــدر أمنــي عراقــي بإصابة
ثالثــة مــن أفــرد األمــن إثــر انفجــار
عبــوة ناســفة خــال عمليــة تفتيــش
فــى محافظــة ديالى شــرقي العاصمة
العراقيــة بغــداد.
وقال المصدر  -في تصريح أوردته
قنــاة «الســومرية نيــوز» العراقيــة،
أمــس ،إن «عبــوة ناســفة اســتهدفت
ضابــط اســتخبارات بمنطقــة شــروين
في ديالى أســفرت عن إصابته واثنين
مــن أفــراد الحماية».
مــن جانب أخر أعلن برنامج األمم
المتحــدة اإلنمائي أمس ،تنفيذ 3800
مشــروع فى خمس محافظات عراقية
محــررة ،مشــيرا إلــى أنــه أســهم فــي
إعــادة  5مالييــن نازح إلى مناطقهم .
وقالــت الممثلــة المقيمــة لبرنامج
األمــم المتحــدة اإلنمائي فــي العراق
زينــة علــى أحمــد  -وفقا لمــا أوردته
وكالــة األنبــاء العراقيــة (واع)  « -إن
عدة ؛ ما
مر بأزمات وحروب َّ
العراق َّ
أدى إلــى وجــود الكثير مــن مخلفات
الحرب» ،مشــيرة إلــى إطالق برنامج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي لمشــروع
إعادة االستقرار في المناطق المحررة
بدعــم مــن الحكومــة المحليــة فــي
خمس محافظات وبمشاركة  30دولة
مانحــة بمــا فيهــا المملكــة المتحــدة
وكندا .
وأضافــت ممثلــة
البرنامــج أن برنامــج
إعادة االســتقرارعمل
وبتمويــل مــن الدول
المانحــة علــى حشــد
المــوارد العالميــة
تحــت إطــار التحالف
الدولــي لمكافحــة
تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي ،مــن
خــال تخصيص نحــو  1,5مليار دوالر
على مدى ســت ســنوات ماضية ،وتم
مــن خاللهــا تأهيــل  3800مشــروع
منهــا إعادة البنــى التحيــة والخدمات
األساسية ،فضال عن مساعدة النازحين
العائديــن إلــى مناطقهــم فــي توفيــر

اﻗﺘﺼﺎد
قافلة للجيش العراقي
سبل معيشتهم ودعم وسائط التعايش
الســلمي مــع المجتمــع .
وأوضحــت أن جزءاً من المشــروع
يهــدف إلــى التنســيق مــع القــوة
العســكرية المتعلقــة بإزالــة األلغــام،
خاصــة وأن األمــم
المتحــدة تحتــوي
منظمــة تعنــى بإزالة
األلغــام ،وعمليــة
تأهيل البنــى التحتية
ال يمكــن أن تتــم من
دون إزالــة األلغــام ،
مضيفــة أن العمــل
جا ٍر ومشــروع إعادة
االســتقرار فــي العراق ســيغلق أبوابه
نهاية العام المقبل،نتيجة عودة أغلب
النازحيــن إلــى مناطقهــم األصليــة .
علــى صعي ـ ٍد آخــر ،بحــث رئيــس
مجلــس النــواب العراقــي محمــد
الحلبوســي وعضــو مجلــس الشــيوخ
األمريكي ليندســي جراهام ،تطورات

بغداد وواشنطن
يبحثان تطورات
الوضع اإلقليمي

ألغام الحوثيين تواصل انتهاكاتها
بحق األطفال في اليمن

ذكرت منظمة دولية معنية باألطفال
أن األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة
التي زرعتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية
كانت أكبر قاتل لألطفال في اليمن منذ
إعالن الهدنة في أبريل الماضي حيث إن
الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن
هذه األسلحة ناتجة عن انتقال العائالت
إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً
في أعقاب انخفاض األعمال العدائية.
جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة
اليمنية إنها بحاجة إلى  48مليون دوالر
لتمويل عملية نزع األلغام التي زرعها
الحوثيون اإلرهابيون خالل سنوات الحرب،
مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البالد
باأللغام ،في ظل استمرار زرعها من قبل
الحوثيين اإلرهابيين.
ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق
الطفل فإن األلغام األرضية والذخائر
غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر
من  75في المائة من جميع اإلصابات
المرتبطة بالحرب بين األطفال ،ما أسفر
عن مقتل وإصابة أكثر من  42طفالً بين
أبريل ونهاية يونيو.
وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة
بعد سبع سنوات من النزاع ،انخفض عدد
الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً
كبيراً ،حيث ُقتل  103مدنيين في النزاع
خالل فترة الثالثة أشهر ،أما في األشهر
الثالثة التي سبقت الهدنة ،ف ُقتل  352مدنياً.
ومع ذلك ،استمرت  -بحسب الوكالة
الدولية  -الحوادث المتعلقة باأللغام األرضية
والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل،
بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم ،ما
أسفر عن مقتل  49مدنياً من بينهم ثمانية
أطفال على األقل ،أما في األشهر الثالثة
التي سبقت الهدنة ،ف ُقتل  56مدنياً بسبب
األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة.
من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة
أن المتفجرات من مخلفات الحرب «ال
تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال،
وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في
جميع أنحاء البالد حتى بعد توقف األعمال
العدائية واألطفال ،على وجه الخصوص»،
ألن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر
غير المنفجرة واأللغام األرضية بسبب
انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول
االستقصاء ،عالوة على ذلك ،أدى الشعور
باألمان النسبي إلى زيادة التنقل بين
المدنيين ،وخصوصاً النازحين.وكاالت

تونس تشتري  8طائرات
تدريب عسكرية أمريكية

أكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان
إن تونس اشترت ثماني طائرات تدريب
عسكرية من الواليات المتحدة في إطار
خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب
الخاص بالقوات الجوية.
وأضافت «في إطار التعاون مع الجانب
األميركي لتجديد أسطول طائرات التدريب
التابعة لجيش الطيران ،تم إبرام صفقة
بين الحكومة األميركية وشركة تيكسترون
أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني
طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة
محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين».
وقال البيان إن من المتوقع تسليم الدفعة
األولى من الطائرات الجديدة خالل مارس
 2023وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر ،2026
وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» لألنباء.
وأضاف أن الجزء األكبر من تمويل
الصفقة سيكون من خالل الهبة األميركية
وستدفع تونس الباقي.وكاالت

وكاالت
الوضــع اإلقليمــي ودور العــراق
المتنامــي لتحقيــق األمن واالســتقرار
فــي المنطقــة.
وذكــر بيــان صــادر عــن النــواب
العراقــي -نقلتــه قنــاة «الســومرية
نيــوز» العراقيــة-
أن رئيــس مجلــس
النــواب بحــث مــع
عضو مجلس الشــيوخ
َ
األمريكــي والوفــد
المرافــق لــه ،تعزيــز
العالقــات الثنائيــة
وســبل تطويرهــا فــي
المجاالت االقتصادية
والثقافية والتعليمية ،والتعاون األمني
مــن خــال دعــم القــوات العراقيــة
فــي مواجهــة تحديــات اإلرهــاب،
ومناقشــة موضــوع النازحيــن مــن
النســاء واألطفــال والوضــع اإلنســاني
فــي مخيــم الهــول.
وأفــاد البيــان بــأن الجانبيــن بحثــا

أيضا تطورات الوضع اإلقليمي ،ودور
العــراق المتنامــي لتحقيــق األمــن
واالســتقرار فــي المنطقــة ،فضـاً عن
عــدد مــن المواضيــع ذات االهتمــام
المشــترك.
مــن جانبــه ،أكــد
عضو مجلس الشيوخ
األمريكــي ليندســي
التــزام
جراهــام،
َ
بــاده بدعــم العراق
فــي المجــاالت كافــة
مــن أجــل تحقيــق
أمنــه واســتقراره..
مشــددا علــى أهمية
الــدور الفاعــل الذي يقوم بــه العراق
فــي تخفيــف التوتــرات بالمنطقــة.
في الســياق ،كشــفت خلية اإلعالم
األمنــى العراقــى العثور علــى  7أوكار
تابعــة لعناصر تنظيم داعش اإلرهابي
فــى عمليــات أمنيــة شــرقى العاصمة
بغداد.وكاالت

الجيش العراقي
يعثر على  7أوكار
إرهابية بديالى

 6قتلى بإطالق نار في أمريكا خالل احتفاالت عيد االستقالل
ُقتــل ســتة أشــخاص وأصيــب أكثــر مــن  15آخرين
بجــروح فــي واليــة إيلينــوي األميركية أمــس برصاص
مســلّح أطلــق النــار مــن بندقيــة علــى جمــع كان
يشــارك في مســيرة بمناســبة عيــد اســتقالل الواليات
المتحــدة ،وفــق مــا أفــاد مســؤولون.
ّ
وقــال كريــس أونيــل قائــد شــرطة مدينــة هايالنــد
بــارك قــرب شــيكاغو حيــث وقــع الهجــوم إنّــه «فــي
الوقــت الحالــيُ ،نقــل أكثــر مــن  20شــخصاً إلــى
تم تأكيد وفاة سـ ّـتة منهم”.
مستشــفى هايالنــد بــارك ّ
ووصــف أونيــل مطلــق النــار الــذي ال يــزال طليقـاً
بأنــه رجــل أبيــض بشــعر أســود طويــل وعمــره بيــن
«نحــض الجميــع فــي هــذا
 18و 20عامــاً ،مضيفــاً
ّ
محتميــن فــي أماكنهــم”.
الوقــت علــى البقــاء ّ
وأعطــت نانســي روترنــغ رئيســة بلديــة هايالنــد
بــارك التي تقع قرب شــيكاغو نفــس حصيلة الضحايا،
ـددة بأعمال العنف التي تحدث خالل أيام العطل.
منـ ّ
وقالــت إنّــه «فــي يــوم اجتمعنــا فيــه لالحتفــال
بالمجتمــع والحريــة ،نقــوم بــدالً مــن ذلــك بالعــزاء
بالخســائر المأســوية فــي األرواح ومواجهــة اإلرهــاب
الــذي فــرض علينــا”.
إن إطــاق النــار بــدأ قرابــة
وقــال المســؤوالن ّ
الســاعة  10,14صباحــاً ( 15,14ت غ).
تعهــد الرئيس األميركــي جو بايدن
وإثــر الهجــومّ ،

مواصلــة الكفــاح إلنهــاء وبــاء العنــف المســلح فــي
أميركا.
«صدما بعنف الســاح
ـه
ـ
وزوجت
ـه
ـ
أن
ـدن
ـ
باي
ـال
وقـ
ُ
ـدداً مجتمع ـاً
الــذي أصــاب فــي يــوم االســتقالل مجـ ّ
أميركيـاً باألســى”.
وأضــاف «لــن استســلم فــي مكافحــة وبــاء عنــف
الســاح» ،مشــيراً إلــى توقعيــه أول قانــون أساســي
بهــذا الشــأن ،لكــن تبقــى هنــاك حاجــة إلــى «المزيد
مــن العمــل”.
وتتعــاون وكاالت إنفــاذ القانون المتعددة ،بما في
ذلــك مكتــب التحقيقــات الفدرالــي وشــرطة الواليــة
ومكتــب رئيــس البلدية ،فــي االســتجابة للهجوم.
وأعلنــت هايالنــد بــارك إلغــاء جميــع احتفــاالت
الرابــع مــن يوليــو نتيجــة ،وكذلــك فعلــت مدينــة
إيفانســتون المجــاورة.
وقالــت الســلطات فــي إيفانســتون فــي بيــان إنّــه
محدد لســكان
الرغــم مــن عــدم وجــود تهديد ّ
«علــى ّ
المدينــة ،إال أن مطلــق النــار ال يــزال طليقـاً ،لذلــك
ـرر إلغــاء االحتفــاالت بحــذر شــديد”.
تقـ ّ
وفــي تغريــدة علــى تويتــر أفــاد النائــب األميركــي
أن «مسـلّحاً
بــراد شــنايدر الذي شــارك في المســيرة ّ
أطلــق النــار فــي هايالنــد بــارك خــال مســيرة يــوم
االستقالل”.ا.ف.ب

كوريا الجنوبية تسجل  18417إصابة جديدة بـ«كورونا»

طاقم طبي في سيؤل
أعلنــت كوريــا الجنوبيــة أمــس تســجيل 18417
إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا وحالتــي وفــاة
خــال  24ســاعة.
وذكــرت الوكالــة الكوريــة لمكافحــة األمــراض
والوقايــة منهــا  -فــي بيان أوردته وكالــة «يونهاب»
لألنبــاء  -أن إجمالــي اإلصابــات فــي البــاد ارتفــع
إلــى  18مليونــا و 413ألفــا و 997والوفيــات 24
ألفــا و 576حالــة.
لــم تتغيــر كثيــراً خريطــة تــوزع إصابــات كورونــا
عالمي ـاً مــع بقــاء أعدادهــا فــي أوروبــا بعشــرات
اآلالف علــى مــا أوردت وكاالت األنبــاء الدوليــة
والمحليــة الخاصــة بــكل بلــد ،فيمــا لــم تســتبعد
ألمانيــا العــودة إلــى اتخــاذ بعــض إجــراءات الوقاية
فــي الخريــف والشــتاء المقبليــن ،لكنهــا لــن تكــون
بالشــدة التــي كانــت عليهــا ســابقاً حســب مــا قــال
المستشــار أوالف شــولتس أمــس.
وصــرح شــولتس فــي المقابلة الصيفية مــع القناة
األولــى بالتلفزيــون األلمانــي« :لــن تكــون هنــاك
إغالقــات للمــدارس وال أعتقــد أيض ـاً أننــا ســنكون
فــي حاجــة إلــى إغالق بالشــكل الــذي كان لدينا في
العاميــن الماضييــن» مشــيراً إلــى وجــود «موقــف
مختلــف تمام ـاً» فــي الوقــت الراهــن وذلــك فــي

وكاالت
إشــارة إلى أن معدل التطعيم (التحصين األساســي)
يصــل إلــى  76فــي المائــة فــي ألمانيــا.
فــي المقابــل ،أعــرب شــولتس عــن اعتقــاده بــأن
مــن الممكــن أن يلعب االختبار اإلجبــاري واالرتداء
اإلجباري للكمامة دوراً أكبر مرة أخرى في مكافحة
كورونا في الخريف والشــتاء ،وقال« :يجب مناقشة
ما إذا كان ســيتم اســتخدام االختبارات مرة أخرى».
وعــن االرتــداء اإلجبــاري للكمامــة الــذي ال يــزال
موجوداً بشكل رئيسي في وسائل المواصالت العامة
والمؤسســات التي توجد فيهــا فئات معرضة للخطر
مثــل المستشــفيات ودور الرعايــة ،قــال شــولتس:
«أعتقــد أن الكمامــة ســتلعب في الخريف والشــتاء
دوراً أكبــر مــن دورهــا اآلن» .وناشــد كبــار الســن
فــوق  60عام ـاً أخــذ جرعــة رابعــة ضــد فيــروس
كورونا المســتجد.
وقــال شــولتس ( 64عامـاً) إنــه هــو ذاتــه ينتمــي
إلــى الســبعة فــي المائــة مــن األشــخاص بألمانيــا
الذيــن تلقــوا جرعــة تعزيزيــة ثانيــة مــن اللقاح ضد
الفيــروس بعــد أول جرعتيــن أساســيتين ،أي أنــه
تلقــى جرعــة رابعــة .وأضــاف أنــه ســيكون «شــيئاً
جيــداً» أن يفعــل جميــع األشــخاص فــوق الســتين
عامـاً ذلــك حاليـاً «ألنــه أمــر مجـدٍ».وام+وكاالت
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المركبات ذاتية القيادة والبعد الدفاعي واالستثماري
محمد العسيري
أستاذ في الهندسة اإللكترونية

يومية سياسية مستقلة

وطن األعياد بقيادة محمد بن زايد
دولــة اإلمــارات وطــن الرســالة اإلنســانية والقيــم
المتجــذرة التــي تميــز المجتمــع ومــا ينعــم بــه مــن
تراحــم ودعم ورعاية ،إذ رســخت القيادة الرشــيدة منذ
تأســيس الدولة ســعادة اإلنســان واســتقراره فــي طليعة
ثوابــت العمــل الوطني عبر احتضان كافة فئات الشــعب
ومواكبة االحتياجات والتطلعات من خالل مبادرات كان
لهــا أعظــم األثــر فــي حيــاة كل مــن يعيــش علــى هــذه
األرض المباركــة بأصالتهــا ورفعتهــا ومجدهــا المتعاظم،
ومــا يحفــل بــه مجتمعها مــن ســعادة واســتقرار جعلت
اإلمــارات بــكل اســتحقاق وطنـاً لألعيــاد والفرح.
وبفضــل رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه»،
القائــد والوالــد وصانــع الفــرح بأياديــه البيضــاء ،تشــكل
مبادرات ســموه المجيدة محطــات دائمة تحقق األفضل
لإلنســان وتتجســد فيهــا عِظــم التوجهــات النبيلــة ،وهي
مواقــف متجــددة ومباركة في إمارات المحبة والســام،
وتمثــل أوامــر ســموه باإلفــراج عــن  737نزيــ ًا مــن
نــزالء المنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة ممــن صــدرت
بحقهــم أحــكام في قضايــا مختلفــة ،وتســديد الغرامات
الماليــة المترتبــة عليهــم بمناســبة حلــول عيــد األضحــى
المبــارك ..مكرم ًة ســامي ًة تجعل الفــرح مضاعفاً وتحمل
فــي ثناياهــا روحيــة تعكــس نهــج الوطن الحريــص على
جميــع أبنائــه وقــوة الخيــر المتجــذرة فيــه عبــر مــا
تحملــه مــن فــرح للمشــمولين بها وألســرهم الســتعادة
اســتقرارهم االجتماعــي ،وإعــادة الحيــاة الطبيعيــة إلــى
مــن ضلوا الطريق ودعم مشــاركتهم اإليجابيــة والمهنية
الفاعلــة فــي المجتمــع.
مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل
نهيــان رئيــس الدولة «حفظــه اهلل ورعــاه» ،باعثة لألمل
ومجــددة لــه ومعبــرة عــن الوجــدان الحــي الراســخ في
الوطــن ،وتولــي اإلنســان كل االهتمــام والرعايــة فــي
مختلــف الظــروف ،ومآثــر خالــدة فــي حقــول العطــاء
يحمــل الجميــع نتائجهــا فــي قلوبهــم ويعبــرون عــن
الوفــاء لهــا بمــا يكنونــه مــن والء تــام لقائــد المســيرة
الــذي رســخ االطمئنــان والعزيمة واإلرادة فــي النفوس،
حيــث أن مبــادرات ســموه تســعى لتحقيــق أهــداف
إنســانية عظيمــة وتعكــس حرص ـاً كبيــراً وفاعليــة غيــر
محــدودة علــى إحداث التغييــر اإليجابــي واالنتقال نحو
األفضــل فــي كل مــا يعزز ســعادة شــعبه ورفعــة وطنه.
«المكرمة» بقدر ما هي بوابة فرج لمئات المشمولين
بهــا وأســرهم ،كذلك ســتكون مســؤولية وأمانــة يحملها
مــن ينعمــون بها اليوم ويعيشــون فرحة العيــد مضاعفة
لبــدء صفحة جديدة من اإليجابية لخير وصالح أنفســهم
وأســرهم ومجتمعهــم فــي وطــن كريــم بمحبتــه ومثلــه
ومــا يؤمنــه مــن فرص .
فــي وطننــا االســتثناء والريــادة مــن مناهــج العمــل
الثابتــة بهــدف االرتقــاء بجــودة الحياة وترســيخ التراحم
وتحصيــن الكرامة اإلنســانية بفضل قائد يحتضن الجميع
ويعمــل ليبقــى شــعبه األكثــر رفعــة وســعادة ..كل عــام
واإلمــارات وطــن الفــرح واألعياد في ظــل قيادة صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة
«حفظــه اهلل ورعــاه» رمز الخير واإلنســانية.

خوارزمية بايز
سلمان الحارثي
كاتب عربي
فــي االحتمــاالت واإلحصــاء ،تصــف
نظرية «بايز» أو قانون «بايز» أو قاعدة
«بايز»-التــي ســميت نســبة لـ«تومــاس
بايــز» فــي احتمــال وقــوع حــدث مــا،
صيغة رياضية تستخدم لتحديد االحتمال
الشــرطي لألحداث.
ويصــف «توماس بايز» احتمال وقوع
حــدث بنــاء علــى المعرفــة المســبقة
بالظــروف التــي قــد تكــون ذات صلــة
بالحــدث.
ويعتبر اإلحصائي اإلنجليزي «توماس
بايــز» الذي اســتخدم ألول مرة االحتمال
الشــرطي لتوفيــر خوارزميــة تصــف
احتماليــة وقــوع الحــدث في عــام 1763
للميالد.
منهجــا لالســتدالل
وكان ذلــك
ً
اإلحصائي والتنبؤ الذي تســتخدم نظريته
وخوارزميتــه حتــى اليــوم بشــكل شــائع
فــي مجــاالت مختلفــة.
تشــمل بعــض التطبيقــات على ســبيل
المثــال ال للحصــر ،نمذجــة ومحــاكاة
مخاطــر إقــراض المــال للمقترضيــن أو
التنبــؤ باحتمــال نجــاح االســتثمارات.
إن نظريــة «بايــز» فــي صيغــة
االحتماالت هي ببساطة نسب احتماالت
الحدثيــن األول والثانــي.
أيضا
ويمكن اســتخدام نظريــة «بايز» ً
لحســاب احتمــال أن يكــون لــدى الفــرد
حامل
نمــط معين ،أو احتمــال أن يكون ً
لجينات محــل اهتمام.
بناء على
«بايز»
تحليل
ويمكن إجراء
ً
تاريخ العائلة أو االختبارات الجينية.
ومــن أجــل التنبــؤ بمــا إذا كان الفــرد
مرضــا إلــى
ســيصاب بمــرض أو ســينقل ً
أطفاله.
ويعــد االختبــار والتنبــؤ الجينــي
ممارســة شــائعة بيــن األزواج الذيــن

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

احتمال نشوب حريق خطير عندما
يكون هناك فقط انبعاثات
لألدخنة الضارة هو فقط % 9
وبذلك فليس كل دخان هو
حريق خطير
يخططــون إلنجــاب أطفــال ،بخاصــة
داخــل المجتمعــات ذات التباين الوراثي
المنخفــض.
كمــا أن خوارزميــة «بايــز» تلعــب
حيويــا في صناعــة القرارات؛ فعلى
دورا ً
ً
ســبيل المثال ،إذا كانــت الحرائق البالغة
الخطــورة أو الكارثيــة ال قــدر اهلل مــن
الممكــن حدوثهــا بنســبة ،% 1
وكانــت األدخنة المنبعثة من الشــواء
أو الباربكيو شــائعة الحدوث إلى حد ما
بنســبة  ،% 10وكانت  % 90من الحرائق
البالغــة الخطــورة تصــدر أدخنــة ضــارة،
فمــا احتمــال نشــوب حريــق خطيــر،
عندمــا يكون هناك فقط مجرد انبعاثات
لألدخنــة الضارة؟؟
إذا علمنــا أن خوارزميــة «بايــز»
لالحتمــال الشــرطي فــي اإلحصــاء
االستداللي تقول« :إن االحتمال الشرطي
للحــدث األول بمعرفــة الحــدث الثانــي
يســاوي إلــى احتمــال الثانــي بمعرفــة
ـوما
األول
ً
مضروبــا باحتمــال األول مقسـ ً
علــى احتمــال الثانــي».
فيكــون احتمال نشــوب حريق خطير
عندمــا يكــون هنــاك فقــط انبعاثــات
لألدخنــة الضــارة هــو فقــط  ،% 9وبذلك
فليس كل دخان نراه من بعيد بالضرورة
تلق لــكل دخان
هــو حريــق خطيــر؛ فــا ِ
اهتمامــا ،إن النــار ال تخلف بعدها
تــراه
ً
ســوى الرماد.
عن «الوطن السعودية»

لعــل مــن االبتــكارات اإللكترونيــة الحديثة
والنوعية ،التي أصبحت واقعا ملموســا وليس
خياال مسموعا ،ابتكار المركبات ذاتية القيادة
 ،Autonomous Vehicles: AVsالتــي تعــد
مــن االبتــكارات النوعيــة المهمــة ،خصوصــا
عندما نشــاهد التســابق المحتد بين الشركات
الكبــرى لبنــاء هــذه المركبــات ذاتيــة القيــادة
لعالم اســتهالكي ســريع التغير بتغير التقنيات
واألنظمة والتكنولوجيا المتطورة بشكل مذهل
جــدا وظهور تقنيات الــذكاء االصطناعي ،ذلك
يقودنــا إلى البحــث في هذا المجال ،خصوصا
أن مثــل هــذه التقنيات اإللكترونيــة اإلبداعية
أصبــح لهــا تأثيــر واضــح فــي جميــع مناحــي
الحيــاة ،ليــس ذلك فقط ،وإنما ذات أثر وبعد
اقتصــادي ودفاعــي ،وهذا ما سأســتعرضه من
خــال هــذا المقــال الــذي سيشــمل :التعريف
بهذه التقنية بشــكل عام ،ومســتقبلها ،وبعضا
من مكوناتها اإللكترونية ،والشركات والجهات
المطــورة لهــا ،وكيفية العمل على االســتفادة
مــن مثــل هــذه االبتكارات فــي تطويــر القوة
الدفاعية واالقتصادية وتحقيق ريادة مستدامة
فــي ذلك.
يمكــن تعريــف المركبــات ذاتيــة القيــادة،
بأنهــا تلــك التــي تكــون قــادرة علــى تشــغيل
نفســها وأداء الوظائــف الضروريــة دون أي
تدخــل بشــري ،عــن طريــق قدرتهــا علــى
اإلحســاس بمحيطهــا ،وتســتخدم نظــام قيادة
مؤتمتــة بالكامــل يســمح لهــا بذلــك ،وهنــاك
عــدة مســتويات مختلفــة مــن هــذه األتمتــة،
تبــدأ بوجــود نظــام متقــدم لمســاعدة قائــد
المركبــة Advanced Driver Assistance
 ،System: ADASوتتطــور إلــى وجــود نظام
قيــادة متقدم Advanced Driving System:
 ADSالــذي يقوم بدور القائد اآللي للمركبة،
وفي الوقت نفســه يمكن اســتعادة الســيطرة
بالتدخــل البشــري .ويأتــي المســتوى األعلــى
لألتمتــة الكاملــة ،وهــو الذي يكــون فيه نظام
 ADSللمركبــة قــادرا علــى أداء جميــع مهــام
القيــادة بشــكل مســتقل .وتشــير الدراســات
إلــى أنــه قريبــا ســيتم تمكيــن هــذه األتمتــة
الكاملــة مــن خــال تطبيــق تقنيــة  ،5Gالتــي
ستســمح للمركبــات بالتواصــل؛ ليــس فقــط
مــع بعضهــا بعضــا ،لكــن أيضــا مــع إشــارات
المــرور والالفتــات حتــى الطــرق نفســها ،في
حــال المركبات األرضيــة ،وعموما هي تعتمد
علــى عديــد من التقنيات ،مثــل تقنية التحكم
في تثبيت السرعة تلقائيا Adaptive Cruise

 ،Control: ACCللتأكــد مــن أن المركبــة
تحافــظ علــى مســافة آمنــة مــن المركبــات
التــي أمامهــا ،كمــا تعتمــد علــى المعلومــات
التــي يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام أجهــزة
االستشــعار الموجــودة فــي المركبــة وتتــم
معالجتها وإرســالها كتعليمات إلى المشغالت
الموجــودة فــي المركبــة ،التــي تتحكــم فــي
اإلجراءات ،مثل التوجيه والتســارع والتوقف.
وال شــك أن ابتــكار تقنيــة المركبــات
ذاتيــة القيــادة فــي مختلــف أنواعهــا البريــة
والجويــة والبحريــة مــر بمراحل متعــددة من
االختبــارات والتجــارب ،فعلــى ســبيل المثال،
رحلــة البحــث عــن المركبــات ذاتيــة القيــادة
البرية بدأت منذ  1920بمشــاركة عدة جهات
مــن شــركات وجامعــات ومراكز بحثيــة ،منها
 على ســبيل المثال  -فــي الواليات المتحدةمثل شــركة  Chandler Motor Carوشــركة
 ،General Motorsوشــركة  Googleوشركة
 Teslaوجامعــة واليــه أوهيــو Ohio State
 Universityوجامعــة ســتانفورد Stanford
 ،Universityوجامعــة إلينــوي فــي أوربانــا
 ،University of Illinois at Urbanaوجامعة
ميشيجان  ،University of Michiganووكالة
مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمةDefence
Advanced Research Projects Agency:
 ،DARPAومــن الشــركات والجامعات خارج
أمريــكا ،كتلــك التــي فــي ألمانيــا واليابــان
وغيرهما مثل شركة  BMWوMercedes-Benz
و Volkswagenو Audiو Nissanو،Toyota
وجامعة  ،Free University of Berlinوغيرها.
يتبيــن لنــا من خــال هذا التاريــخ الطويل من
التطويــر لهــذه التقنيــة ،المســتقبل الواعد لها
وفوائدهــا علــى الجانــب المجتمعــي ،حيــث
ســتزيد معدالت الســامة على الطرق ،وتقلل
نســبة االزدحــام والحــوادث المرورية ومعدل

الوفيــات ،ونســبة التلوث أثنــاء التنقل ،إضافة
إلــى توفيــر الوقــت والجهــد .وبالنســبة إلــى
الجانب العســكري ســيؤدي إدخــال مثل هذه
التقنيــات للمياديــن العســكرية ،إلــى تقليــل
التكاليــف واإلصابات والوفيات .وتحدثت في
مقال ســابق عــن ذلك ،خصوصا عــن الحروب
الجديــدة أو الجيوش المســيرة التي ال يتدخل
فيهــا العنصــر البشــري إطالقا.
يســتثمر كثيــر مــن الــدول فــي مختلــف
أنحــاء العالــم فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المركبــات ذاتيــة القيــادة ،بــل تتنافــس فــي
ذلــك ،ونجــد أن أكبــر شــركات الدفــاع ،مثــل
شركة  ،Lockheed Martinوشركة Northrop
 ،Grummanوشــركة  ،BAE Systemsتعمــل
وبشكل كبير في هذا المجال ،ولديها كثير من
المشاريع الدفاعية ،خصوصا في إدخال تقنيات
الذكاء االصطناعي ،Artificial intelligence: AI
واســتخدام عديد من المستشــعرات الحساســة
مثل  ،3D LiDAR sensorsومجســات المدى
بالموجــات فوق الصوتيــة Ultrasonic Range
 ،Sensorsوأنظمة المالحة العالمية عبر األقمار
االصطناعيــة Global Navigation Satellite
 ،System: GNSSوالكاميــرات والــرادارات
وغيرهــا ،حيث بلغ االســتثمار العالمي بالفعل
أكثــر مــن  200مليار دوالر .وبدراســة بســيطة
عــن حجــم الســوق العالميــة لهــذه التقنيــة،
نجــد أن بعــض الدراســات يشــير إلــى أن حجم
الســوق يقــدر بنحــو  94.43مليــار دوالر فــي
 ،2021ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى نحــو
 1808.44مليــار دوالر بحلــول  ،2030كذلــك
أن ينمــو بمعــدل نمــو ســنوي مركــب CAGR
يبلــغ  38.8فــي المائــة.
ومــا أعلنــه األميــر محمــد بــن ســلمان
ولــي العهــد ،أخيــرا ،فيمــا يخــص التطلعــات
واألولويــات الوطنية لقطــاع البحث والتطوير

ال شك أن ابتكار تقنية المركبات
ذاتية القيادة في مختلف أنواعها
البرية والجوية والبحرية مر بمراحل
متعددة من االختبارات
واالبتكار ،يؤكد اهتمام الحكومة بهذا المجال،
وذلــك لتحقيق التنافســية والريــادة والصدارة
علــى مســتوى العالــم ،حيــث ســيصل اإلنفاق
الســنوي على ذلك  2.5في المائة من إجمالي
الناتــج المحلي في  ،2040وسيســهم ذلك في
تنويــع االقتصــاد الوطنــي ،وكــون األولويــات
الوطنيــة للبحــث والتطوير واالبتكار ستســتند
إلــى أربــع أولويــات ،منهــا الريادة فــي الطاقة
والصناعــة ،وتشــمل إنتــاج صناعــات متقدمــة
تقنيــا وذات قيمة عاليــة ،وأولوية اقتصاديات
المســتقبل وتشــمل التقنيــات الرقميــة .لــذا
أرى أن توجيــه المراكــز البحثيــة الوطنية منها
والخاصــة والجامعــات ،للبحــث والتطوير في
مجال االبتكارات النوعية بمجاالتها المختلفة،
ومنهــا تقنيــة المركبــات ذاتيــة القيادة ،ســواء
كانــت المدنيــة تحــت إشــراف هيئــة تنميــة
البحــث والتطوير واالبتــكار ،أو الدفاعية منها
تحت إشــراف الهيئة العامة للتطوير الدفاعي،
وأن يتــم العمــل علــى تصنيــع هــذه التقنيات
محليــا بإشــراف الهيئــة العامــة للصناعــات
العســكرية ،وغيرهــا من الجهــات التصنيعية،
كل ذلــك فــي حلقة تكاملية متقنة ســيحقق -
بــإذن اهلل  -جميــع تطلعات وأهــداف القيادة
الســعودية فــي الوصول إلــى الريــادة والتميز
والصــدارة المســتحقة لهذا الوطــن المعطاء.
عن «االقتصادية السعودية»

االزدهار المستدام يتطلب بناء قرية ذكية
اندرو شنغوشياو قنغ
خبيران في علوم البيئة
يواجه العالم أزمة ثالثية .الغذاء ،والطاقة،
ونــدرة المياه .ورغم أن الســببين المباشــرين
النــدالع هــذه األزمــة هما جائحــة كوفيد19-
وحرب أوكرانيا ،إال أن جذورها أعمق بكثير:
ثقافــة االســتهالك الذي ال هــوادة فيه ،والنمو
الســريع للمــدن التــي تعانــي مــن ضعــف
التخطيــط ،وتجاهــل رفاهية العالــم القروي.
وفــي العديد من الجوانــب ،تقوم العولمة
علــى مبــدأ «األكبــر هــو األفضــل» .إذ يمكــن
للتكتــات الضخمــة أن تحقق وفورات الحجم
التي ال تستطيع الشركات الصغرى والمتوسطة
تحقيقهــا؛ وتولــد التكتالت الضخمــة االبتكار،
وتحفز نمو الناتج المحلي اإلجمالي واإلنتاجية
أكثر من المناطق الريفية النائية ضئيلة الكثافة
الســكانية .إن الخطــوة الطبيعيــة التاليــة فــي
إطــار البحــث عــن الحجم والتركيــز هي خلق
«مــدن ذكية» مترابطــة ،ومحاور حضرية.
وغالبــا مــا يغيــب عــن البــال أن مثــل هذه
ً
النظم تســتدعي توفير قدر كبير من الموارد.
ُ
ونظرا ألن المدن والتكتالت منفصلة عن سبل
العيــش التقليديــة فــي القــرى ،فإنهــا تعتمــد
علــى المجتمعــات الريفية لتوفيــر العديد من
هــذه المــوارد .والواقــع أن أحــدث توقعــات
األراضــي العالميــة الصادرة عــن اتفاقية األمم
المتحــدة لمكافحــة التصحــر تشــير إلــى أن
أكثــر مــن نصــف الناتــج المحلــي اإلجمالــي
العالمــي يعتمــد بدرجــة معتدلــة أو مفرطــة
علــى رأس المــال الطبيعي.
واليــوم ،يتعرض جزء كبيــر من رأس المال
هــذا إمــا للتدمير ،أو لالنحالل ،أو لالســتنزاف
بســبب اإلفــراط فــي الزراعــة ،واإلفــراط فــي
االســتخراج ،والتلــوث .فعلــى ســبيل المثــال،
تعــد الغابــات االســتوائية الغنيــة بالكربــون
بيولوجيــا ضروريــة للحفــاظ على
والمتنوعــة
ً
صحــة الكوكــب ،ومــن ثــم على صحتنــا .ومع
ذلــك ،تقــول تقاريــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لمكافحــة التصحــر ،أنــه بيــن عامــي 2013
و ،2019تعرضــت الغابــات االســتوائية لمــا ال
يقــل عن  ٪69من عمليــات االجتثاث ألغراض
زراعية ،خاصة لتربية المواشي ،وزراعة أشجار

زيــت النخيل ،وفول الصويا ،ولباب الخشــب،
وهــو مــا يعتبــر انتهــاكا للقوانيــن أو اللوائــح
التنظيميــة الوطنية.
وتعــزو اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة
التصحر هذا الفشــل إلى عوامل مثل أولويات
التنميــة الوطنيــة «قصيــرة النظــر» ،و»حوافز
التجــارة العالمية» ،و»طلب المســتهلكين في
البلدان المتقدمة» .وأكبر الجناة هم الشركات
الكبــرى .إذ تشــكل المــزارع التــي تعــود فــي
المقام األول لشــركات زراعية كبرى  ٪1فقط
مــن أكثــر مــن  ٪70مــن األراضــي الزراعيــة
فــي العالــم ،فــي حيــن أن أكثــر مــن  ٪80من
جميــع المــزارع ،التي تشــكل  ٪12من جميع
األراضــي الزراعيــة ،هي حيــازات صغرى تقل
مســاحتها عن هكتارين.
إن الحــل ليــس أن نديــر ظهورنــا للعولمــة
وال حتــى المــدن؛ بل أن ننشــئ «قرى ذكية»
تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إلى خدمــات عالية
الجــودة -بمــا فــي ذلــك الميــاه ،والطاقــة،
والنقــل ،واإلنترنــت -وبالربــط الشــبكي مــع
المــدن الذكيــة .وعــن طريــق خفــض تكاليف
اإلنتــاج ،وتكاليــف المعامــات المتعلقــة
بالمعلومــات ،والمعرفــة ،والتمويل ،سـُـتم ّكن
القــرى الذكية من تطوير سالســل إمــداد أكثر
اســتدامة ومرونــة .وبالنظــر إلــى أن أكثــر من
 ٪43من ســكان العالم يعيشــون في المناطق
الريفيــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض
كبيــر فــي معــدالت الفقــر.
وهــذا ليــس مجرد نظريــة .إذ تعزو الصين
الكثيــر ممــا حققتــه فيمــا يتعلــق بالحــد مــن
الفقــر إلــى توســيع البنيــة التحتيــة الحيويــة-
بمــا فــي ذلــك الطــرق ،والســكك الحديديــة،
والكهربــاء ،واإلنترنــت ،وإمــدادات الميــاه-
والقــرى الريفيــة .وكانت التجــارة اإللكترونية
إحــدى اآلليــات الرئيســية إلحــراز التقــدم في
الحــد مــن الفقــر .فقــد مكــن الربــط بشــبكة
اإلنترنــت المنتجيــن فــي القــرى مــن بيــع
منتجاتهــم مباشــرة إلــى المســتهلكين فــي
المناطــق الحضريــة باســتخدام منصــات عبــر
اإلنترنــت؛ كمــا يســرت شــبكات المواصــات
الموثوقــة التســليم.
وبخــاف التجــارة اإللكترونيــة التقليديــة،
فرصا للشــباب
يوفــر الربــط بشــبكة اإلنترنت ً
الموهوبيــن لكســب الدخــل مــن األعمــال

الصغــرى -إكمــال مهام صغرى عبــر اإلنترنت
لتنضــاف إلــى اآلالف مــن المشــاريع التــي
أنجزهــا آخــرون ينتــج عمــا موحــدا كبيــرا-
ومــن خدمات إبداعية (مثل فيديوهات «تيك
تــوك» أو اليوتــوب) .وفضــا عــن ذلــك ،فــإن
الربــط الشــبكي الرقمــي يم ّكــن المجتمعــات
الريفيــة مــن جنــي اإليــرادات مــن خــال بيع
أرصــدة الكربــون لمشــاريع احتجــاز الكربــون
الخاصة بهم .ويمكن أن يعزز الشمول المالي
إلــى حــد كبيــر.
ومــع ذلــك ،فــإن  ٪35فقــط مــن النــاس
فــي البلــدان الناميــة يمكنهــم الوصــول إلــى
اإلنترنــت في الوقت الحالــي ،مقابل  ٪80في
االقتصــادات المتقدمــة .وهــذه فرصــة كبيرة
ضائعــة؛ وهــذا راجــع بصــورة أساســية إلــى
أن تكلفــة توفيــر الوصــول لألنترنيــت باهظــة
إلــى حــد كبيــر .وتظهــر تجربــة الصيــن أن
غالبــا ما
بنــاء القــرى الذكيــة بتكلفــة معقولــة ً
يتطلب توســيع البنية التحتية للمدينة لتشمل
المناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا.
وبالنســبة للقرى النائيــة ،في نيبال وأماكن
أخــرى ،أثبتــت الشــبكات المصغــرة جــدا أن
لهــا مكاســب كبيــرة .فــإذا زودت بــأي مصدر
محليا،
للطاقة المتجددة يسهل الحصول عليه ً
يمكن توفير الشــبكات المصغرة في المناطق
النائية ،دون الحاجة إلى إنشاء خطوط كهرباء
باهظــة الثمــن ،وشــبكات توزيــع غيــر فعالــة
مــن المــدن الكبــرى .إذ بفضــل تقنيــة 4G
الجيــل الرابــع ،و 5Gالجيــل الخامــس ،ال يزال
ممكنــا ربــط القرى بأقــرب مركــز لإلنترنت.
وتشــمل األولويات األخــرى للقرى الذكية
النهــوض بنظــم الميــاه والصــرف الصحــي،
وضمــان تصميــم المباني لتكــون أكثر مواءمة
للبيئــة ،وتوفيــر نظــم الــري إلنتــاج الغــذاء،
وتحســين اســتخدام األراضي ،وتجديد التربة
مــن خــال «الزراعــة المســتديمة» ،وتقليــل
النفايــات من خالل مبــادئ االقتصاد الدائري.
ولدينــا مــا يلــزم مــن المعرفــة والتكنولوجيــا
لتحقيــق كل هــذا.
إن بيــت القصيــد هــو أنــه مــن المفتــرض
أن تتمتــع المــدن الذكيــة بأنمــاط متقدمــة
مــن االســتدامة والتفكيــر التصميمــي .ولكــن
يجــب أن تتمتــع القــرى بإمكانيــة الوصــول
إلــى جميــع المعــارف والموارد نفســها ،حتى

ومن خالل توفير المزيد من
الفرص المربحة وحياة أفضل
لسكان القرى ،ستخفف القرى
الذكية الضغط على المدن
يتمكن ســكان الريف من بناء مجتمعات أكثر
اقتصاديا .وكما
ـارا
ً
بيئيا وأكثــر ازدهـ ً
اســتدامة ً
أنشــأ الكثيرون ويكيبيديا مــن أجل الكثيرين،
ينبغــي أن نخلق مشــاعا إبداعيا عالميا للقرية
العالميــة ،حيــث ســيمكن مــن الوصــول إلــى
المعرفــة والتمويــل أينما وجدا؛ كما ســيمكن
مــن توطينهما واســتخدامهما كمصــدر للدخل
مــن قبــل المجتمعــات الريفية.
ويعد االفتقــار إلى الفرص االقتصادية أحد
األســباب الرئيســية وراء فــرار الشــباب مــن
القــرى للعيــش فــي المــدن .ولكن رغــم أنهم
قــد يجــدون وظائف فــي المناطــق الحضرية،
أيضا لتحقيق
إال أنــه من المرجــح أن يكافحوا ً
بدءا من ســكن جيد.
مســتوى معيشــي الئقً ،
وفــي الوقــت نفســه ،فإن القــرى الريفية التي
تركوهــا وراءهم أصبحت عرضة للشــيخوخة،
والعزلــة ،والفقــر ،ممــا يــؤدي إلــى االســتياء
االجتماعــي -كمــا أنــه محــرك رئيســي لردود
الفعــل الشــعبوية العكســية ضــد العولمة في
العديــد مــن البلدان.
ومــن خــال توفيــر المزيــد مــن الفــرص
المربحة وحياة أفضل لسكان القرى ،ستخفف
القــرى الذكيــة الضغط على المدن وستســمح
لمــن يعيــش بالقــرب مــن الطبيعــة بتطبيــق
نظــم أكثــر اســتدامة .ومــن الواضــح أن بنــاء
هــذه القــرى يصــب فــي المصلحــة العامــة.
فهــي اســتثمار طويل األجل يجــب أن تعتمده
الحكومات والشــركات الكبرى ،والمؤسســات
الخيرية.
ومنــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن ،ذكرنــا
«إي إف شوماخر» أن كل صغير جميل ،وأنه
يجــب أن نبنــي اقتصاداتنــا لتلبــي احتياجــات
المجتمعات ،وليس الشــركات .لقد كان محقا
فــي ذلــك .إن القــرى الذكيــة هــي خطــوة
حاســمة نحــو هــذا االتجــاه.
عن «بروجيكت سنديكيت»

مؤتمر المناخ  ..27 copفرصة لعرض التجارب وتبادل الخبرات
أحمد التايب
كاتب عربي
مؤكد أن اســتضافة مؤتمر المناخ COP27
المزمع عقده في شــرم الشــيخ ،فرصة ذهبية
لعــرض التجــارب المصريــة في مجــل التكيف
مــع المتغيــرات المنــاخ ،وخاصــة أن مصــر
قدمت جهودا حثيثة خالل الســنوات الماضية
نحو التحــول لالقتصاد األخضر والمشــروعات
الخضــراء ،غيــر أنهــا حققــت نجاحــات نحــو
التحــول إلــى الطاقــة الكهربائيــة والمتجددة،
واالهتمــام بمنظومة الرى الحديث التي قطعا
تــؤدى لتقليــل اســتخدام األســمدة وتقليــل
االنبعاثــات الكربونية.

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

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

واألمر المقدر أيضا ،أن هناك توجها كبيرا من
الدولــة المصرية بتحويل المبادرات والتعهدات
الدوليــة فيمــا يخــص التخفيــف والتكيــف مــع
التغيــرات المناخيــة إلــى واقــع ملمــوس مــن
خــال تنفيــذ مشــروعات ُتســهم فــي تحقيــق
المستهدفات الخاصة بمواجهة التحديات ،واآلثار
الناجمــة عــن الظاهــرة ،إضافــة إلــى أن مصــر
تســعى بقــوة نحــو الريــادة اإلقليميــة ،والدفاع
عــن حقــوق القــارة التــي تدفــع الثمــن جــراء
تفاقــم الظاهــرة ،وذلــك بحرصهــا علــى توجيه
اهتمــام المجتمــع الدولى للتحديــات المرتبطة
بقطــاع الميــاه ،وفي مجاالت إعادة االســتخدام
وأنظمــة التنبؤ والتحكم باســتخدام التكنولوجيا
الحديثــة ،خاصــة أن مصــر لهــا دور رائــد فــي
مجــال تحديــث المنظومــة المائيــة وتحســين

0٣ -٧٦٥٥٠٠٠
٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠
٠٢ -٤٤٨٥٠٠٠
٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦
٠٤ -٣٩٥٧١١١
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦

عمليــة إدارة المــوارد المائيــة مثل مشــروعات
تأهيــل وتبطين الترع والــرى الحديث ،وأهمها
مشــروعات حماية الشــواطئ ومشروعات الري
الحديــث وتأهيــل التــرع لوضعهــا علــى رأس
أولويــات صنــدوق المنــاخ األخضر.
لذلــك ،أعتقــد أن هنــاك أيضا فرصــة قوية
للدولــة المصريــة في تعزيــز التعــاون وتبادل
الخبــرات مــع القــارة الســمراء ودول العالــم
الفقيــر ،فــي ظــل مــا تمتلكــه نجاحــات فــي
التعاون مع مؤسســات التمويل الدولية بشــأن
التحــول نحــو االقتصاد األخضــر ،وفرصة أيضا
لعــرض دول القارة متطلباتها والتحديات التي
تواجههــا ،لتضــع العالم وخاصــة العالم الغنى
أمام مســئولياته.
وأخيــرا ..كلنــا أمــل فــي قــدرة مصــر فــي

تحقيق آمال وتطلعات بشــأن ظاهرة المناخ
والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد البشــرية
جمعــاء ،فلما ال وقد شــهد عــام  2021حدوث
 10كــوارث عالميــة كبرى حول العالم وصلت
خســائرها إلى أكثر مــن  170مليار دوالر.
عن «اليوم السابع»

» 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

فرصة لعرض دول القارة
متطلباتها والتحديات التي
تواجهها ،لتضع العالم وخاصة
العالم الغني أمام مسؤولياته

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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اﻗﺘﺼﺎد
إطالق  e& moneyتطبيقاً رائداً للتكنولوجيا المالية وعالمة
مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية والسلع
تجارية مطورة عن المحفظة اإللكترونية eWallet
ومركز دبي لألمن االقتصادي
المحفظة الرقمية تتحول
تتيح تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية

إلى شركة تكنولوجيا مالية
كذراع لشركة & eالحياة
موفر ًة منصة مالية متميزة

المنصة تتيح حلوالً مالية مبتكرة
ومتكاملة تخدم كالً من العمالء
بحسابات مصرفية أو بدونها
والوسطاء وقطاع األعمال
أبوظبي  -الوطن

المنصة تعمل على تحقيق
أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية في دولة اإلمارات
لدفع عجلة االقتصاد غير النقدي
أبوظبي  -الوطن
أعلنــت «& »eالمعروفــة ســابقاً باســم
«مجموعــة اتصــاالت» أمــس عــن إطــاق
العالمة التجارية الجديدة للمحفظة اإللكترونية
 eWalletتحت مسمى  e& moneyفي خطوة
تمثــل تحولهــا إلــى شــركة تكنولوجيــا ماليــة
رائدة وذراع لشــركة &eالحيــاة ،إحدى ركائز
مجموعة & ،eســعياً لالرتقاء بتجارب العمالء
عبــر منصــة ماليــة مبتكــرة ومتكاملة.
ويأتــي هــذا اإلعــان عقــب النجــاح الــذي
حققتــه محفظــة  ،eWalletبتوفيرهــا لحلول
الدفع اآلمنة والمرنة والالتالمسية للمواطنين
والمقيمين في دولة اإلمارات لتساعدهم على
ـكل سلس .عالو ًة
إتمام معامالتهم اليومية بشـ ٍ
على ذلك ،فقد أتاحت  ،eWalletبصفتها أول
محفظــة مرخصــة من قبــل مصــرف اإلمارات
العربيــة المتحــدة المركــزي ،العديــد مــن
فــرص النمــو الجديــدة في قطاعــي االتصاالت
والخدمــات المالية .وفي ظل التطور الســريع
الــذي يشــهده قطــاع التكنولوجيــا الماليــة،
يبحــث المســتهلكون والوســطاء عــن ســوق
ماليــة متكاملــة أو حــل مخصــص للهواتــف
الذكيــة لتبســيط الطريقــة التــي ينفــذون بهــا
المعامالت.
ومــن خــال العالمــة التجاريــة الجديــدة،
ســتتحول  e& moneyإلى منصة شــاملة تلبي
مجموعــة متنوعــة مــن االحتياجــات الماليــة
للعمــاء ،ممــا يمنحهــم إمكانية الوصــول إلى
الخدمــات الماليــة مثــل الدفعــات للوســطاء
والبائعيــن ،والتحويــات الماليــة ،وســداد

الفواتير ،واإلقراض ،واالستثمارات ،والبطاقات
الماليــة ذات العالمــة التجاريــة المشــتركة،
وخدمــات التأميــن.
وفــي هــذا اإلطار ،قــال خليفة الشامســي،
الرئيس التنفيذي لـ«& eالحياة»« :نرتكز في
أعمالنــا علــى أســس متينــة للنمــو مــن خــال
مجموعة من المنتجات والخدمات المالية ذات
تحســن أســاليب الحيــاة للعمالء
الصلــة التــي ّ
وتعـ ّـزز قيمــة األعمــال للوســطاء والشــركات.
وتعكس شركة التكنولوجيا المالية e& money
مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية
الرقميــة التي تحــدث األثر اإليجابي ،في إطار
مســاهمتنا فــي تكويــن ســوق مالــي شــامل
ومبتكــر يلبــي جميــع االحتياجــات الماليــة
لعمالئنا بمــا يتجاوز الخدمــات التقليدية».
وأضــاف الشامســي« :بالتزامــن مــع تطور
المنظومة المالية ،ستشكل  e& moneyنقطة
ارتــكاز للنهــوض باالقتصــاد غيــر النقــدي مــن
خــال االســتفادة من قيمــة العالمــة التجارية
لمجموعــة & eوقاعــدة عمالئهــا القويــة فــي
اإلمارات واألســواق األخرى .كما نرحب أيضاً
بالشراكات االستراتيجية مع الشركات الناشئة
ورواد قطاع التكنولوجيا المالية لتقديم أفضل
ّ
التقنيــات والحلــول المبتكــرة مثــل المنصــات

المدعمة بالذكاء االصطناعي ،وأنظمة التقييم
االئتماني ،ومنصات التحليالت المتقدمة التي
ســتفيد عمالئنــا وتلبــي الطلــب المتزايد على
التطبيقــات المالية المتطورة».
وستعزز  e& moneyمن تجارب المواطنين
ّ
والمقيمين في دولة اإلمارات وكذلك الشركات
التي تتخذ من اإلمارات مقراً لها عبر تمكينهم
مــن إجــراء معامالتهم المالية بطريقة سلســة
ومالئمــة وآمنــة والــذي مــن شــأنه تحفيــز
االقتصــاد غير النقدي.
كما ســتتيح منصة التكنولوجيــا المالية &e
 moneyالمزيــد مــن الحلول الماليــة الرقمية
التــي مــن شــأنها أن تخــدم العمــاء مــن ذوي
الحســابات المصرفيــة أو بدونهــا فــي دولــة
اإلمــارات .وفــي الوقــت الراهــن ،يتــم إجــراء
ما يقارب  55بالمائة من إجمالي المدفوعات
فــي دولــة اإلمارات بواســطة النقــود الورقية،
مما يجعل هذه المنصة خياراً مالئماً للدفعات
الرقميــة والالتالمســية فــي الدولة .وســتؤدي
هــذه الخطــوة إلــى تبســيط تجــارب العمــاء
فــي اســتخدام الخدمــات الماليــة وأيضـاً دعم
طموحات القيادة الرشيدة في مواصلة التنمية
االجتماعية واالقتصادية ودفع عجلة االقتصاد
غيــر النقدي.

أبرمــت هيئــة األوراق الماليــة والســلع
ومركز دبي لألمن االقتصادي مذكـرة تفاهـم
تؤســس إلطار عمل وتعاون مشــترك بينهما.
وقــع المذكــرة عــن الهيئــة ســعادة د .مريــم
بطــي الســويدي الرئيــس التنفيــذي ،وعــن
المركــز ســعادة فيصــل يوســف بن ســليطين
المديــر التنفيــذي ،وذلــك بحضــور ســعادة
محمــد خليفــة الحضــري نائــب الرئيــس
التنفيــذي للهيئــة للخدمــات المســاندة.
وصرحت د .مريم السويدي أن «المذكرة
تهدف إلــى االرتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة
غســل األموال/مكافحــة تمويــل اإلرهــاب
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وترســخ
أســس التعــاون المتبــادل بيــن الطرفيــن
بشــأن الشــركات التــي تــزاول أنشــطة داخل
الدولة دون الحصول على التراخيص الالزمة
والتــي تخضع الختصاص وتنظيم الهيئة ،مما
يســاهم فــي التنســيق المتبــادل فيمــا يتعلق
بالموضوعــات الخاصــة بشــكاوى وبالغــات
المستثمرين بالدولة والمرتبطة بالتعامل مع
الجهــات غيــر المرخصة والجهــات الوهمية،
باإلضافــة إلى التعاون المشــترك في التحقق
مــن االلتــزام المســتمر بالمعاييــر الدوليــة
ذات الصلــة بمواجهــة جرائــم غســل األموال
وتمويــل اإلرهاب
وأضافــت الرئيــس التنفيــذي للهيئة« :تم
االتفــاق بمقتضــى المذكــرة علــى تبــادل
الخبــرات والمعلومــات المتعلقــة بالجرائــم
الماليــة ،وتبــادل المعلومــات المتعلقــة
بحــاالت االشــتباه بشــأن جرائــم أســواق
المــال واألحــكام القضائيــة النهائيــة الصادرة
فــي القضايــا المحالــة للمحاكــم المختصــة
بالدولــة ذات الصلــة ،كمــا تتيــح االســتعانة

مريم السويدي :بنود المذكرة تعزز تبادل المعلومات
المتعلقة بحاالت االشتباه بشأن جرائم أسواق المال
فيصل بن سليطين :التعاون لالستفادة من الخبرات وتعزيز
ثقة المستثمرين في سالمة أسواق المال في الدولة
بالخبــراء والمستشــارين المتوفرين لدى كل
مــن الطرفيــن فــي مجــاالت مواجهــة جرائم
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب
وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة».
مــن جانبه قال ســعادة فيصل يوســف بن
سليطين ،المدير التنفيذي للمركز أن مذكرة
التفاهم ستساهم في تسهيل وتعزيز التعاون
بيــن كل مــن مركــز دبــي لألمــن االقتصــادي
وهيئــة األوراق الماليــة والســلع وأكــد علــى
أهميــة العمــل بمبــدأ العمــل بــروح الفريق
الواحد لتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية
لمواجهــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
وخطــة العمــل الوطنيــة الهادفــة إلــى تعزيز
نظــام مكافحــة الجرائــم الماليــة فــي دولة ،
كمــا ســيتم بموجب هــذا التعاون المشــترك
تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لتعزيــز حمايــة
المــال العــام وصيانتــه مــن الجرائــم الماليــة
لدعــم االســتقرار المالــي وحمايــة اقتصــاد
الدولــة وتعزيــز مبــدأ الشــفافية والنزاهــة
بمــا يخــدم الصالــح العام.
ووفــق نصــوص المذكــرة تقــوم الهيئــة
بإخطــار المركــز بحــاالت ممارســة أنشــطة

خاضعــة لرقابتــه دون ترخيــص ضمــن نطاق
االختصــاص اإلقليمــي لمركــز دبــي لألمــن
االقتصــادي للتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
بتلك الممارسات ،وموافاة الهيئة باإلجراءات
المتخــذة حيالهــا.
كذلــك يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ
الــدورات التدريبيــة المتخصصة في مجاالت
مواجهــة جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة
تمويــل اإلرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر
المشــروعة ،وأي مجــاالت أخــرى يراهــا
الطرفــان ذات اهتمــام مشــترك.
كمــا يتم التنســيق المتبــادل بين الطرفين
بشأن شكاوى وبالغات المستثمرين المرتبطة
بالتعامــل مــع كيانــات وهميــة أو شــركات
غيــر مرخصــة تمــارس أنشــطة خاضعــة
لرقابــة الهيئــة.
وانطالقــا مــن المذكــرة الموقعــة يقــوم
المركــز بتزويد الهيئــة بالمعلومات المتعلقة
بالتحقيقات التي يجريها بشــأن الممارســات
غيــر المشــروعة المتعلقــة بمواجهــة جرائم
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب
وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة فــي
أســواق رأس المــال.

إدراج  6شركات جديدة في أسواق المال اإلماراتية منذ مطلع العام

لحسابات البنك في كافة فروع األنصاري للصرافة

بنك المارية المحلي وشركة األنصاري للصرافة يو ّقعان
اتفاقية لتوفير خدمات اإليداع النقدي

أبوظبي  -الوطن
أعلــن بنــك الماريــة المحلــي عــن توقيــع
اتفاقيــة مع شــركة األنصــاري للصرافة يهدف
مــن خاللهــا إلى تحقيق التحول المنشــود في
مجــال الخدمــات المصرفيــة بتوفيــر مســتوى
أعلــى من الراحة لعمالئه واالرتقاء بمســتوى
الخدمــات والحلــول المبتكــرة التــي يقدمهــا
ـدم االتفاقيــة حلــول لإليداعــات
البنــك ،إذ تقـ ّ
النقديــة الفوريــة لعمــاء البنــك فــي أي فرع
من فروع شركة األنصاري للصرافة المنتشرة
فــي جميــع أرجــاء دولــة اإلمــارات ،وذلــك
دون أية رســوم.
وبذلــك يواصــل البنــك ســعيه إلــى تعزيــز
تجربــة عمالئــه باســتخدام أحــدث التقنيــات
المبتكرة واآلمنة والسريعة ،بدءاً من تمكين
عمالئــه مــن فتــح حســاباتهم البنكيــة عبــر
تطبيقــه المصرفــي  MbankUAEفــي أقــل
من  5دقائق ،بواسطة الهوية الرقمية ،ودون
الحاجــة لزيــارة البنــك أو تقديــم معامــات
ورقيــة ،وإتاحة الحصول علــى خدمات ايداع
فوريــة وآمنــة مــن أي مــكان فــي الدولــة
بواســطة شــبكة فــروع األنصــاري للصرافــة.
وقــد أ ّكــد السـ ّـيد محمــد وســيم خياطــة،
الرئيــس التنفيذي لبنك المارية المحلي ،على
دور اإلتفاقيــة فــي دعــم اســتراتيجية البنــك
التــي تهــدف الــى خدمــة حاجــات المجتمــع
المصرفيــة ،قائـاً »:يســعدنا أن نتشــارك مــع
فعالة
شركة األنصاري للصرافة لتقديم حلول ّ
تتميــز باالبتكار
فــي مجال الخدمــات النقدية ّ
والمرونــة لتح ّقــق راحــة ورفاهيــة عمالئنــا
وكذلك لتقوم بتعزيز دور بنك المارية المحلي
في دعم األفراد والشــركات في المجتمع من
خــال اطالق مجموعة مــن الخدمات النقدية
صممــت
الفريــدة و األولــى مــن نوعهــا التــي ّ
خصيصـاً لتمكيــن عمليــات التحويــل النقــدي
المرتبط بحســابات عمالء البنك الرقمية بكل

محمد خياطة :تقديم
حلول ف ّعالة في مجال
الخدمات النقدية تتم ّيز
باالبتكار والمرونة
تعزيز دور بنك المارية
المحلي في دعم األفراد
والشركات بمجموعة
خدمات فريدة
ســهولة وأمــان ،باإلضافــة الــى اطــاق مزيــد
مــن الخدمــات المصرفية المتميــزة والفريدة
فــي دولــة اإلمارات مســتقبالً».
وأضــاف «يأتــي هــذا التعــاون فــي إطــار
خطــة اســتراتيجية رائــدة لتطويــر منتجــات
أساســية وحيوية كالخدمــات النقدية ودمجها
مــع تكنولوجيــا التحــول الرقمــي لقطــاع
الخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية.
وقال محمد بيطار ،نائب الرئيس التنفيذي
لشــركة األنصــاري للصرافة« :نتشــرف بإبرام
هــذه االتفاقيــة مــع بنــك الماريــة المحلــي،
والتعــاون مــع أول بنك رقمي في الدولة .إذ
تعكس هذه االتفاقية أهدافنا المشــتركة في
االرتقــاء بتجربــة العمالء ،وتســهيل حصولهم
علــى الحلــول الماليــة الذكيــة بأعلــى معاييــر
الكفــاءة والموثوقيــة .ويتيــح هــذا التعــاون
ميــزات عديدة لعمالء البنــك ،تتضمن خدمة
اإليــداع النقدي الفــوري المجانيــة ،وإمكانية
االســتفادة من اتســاع نطاق شــبكة األنصاري

للصرافــة والتــي تشــمل أكثــر مــن  220فــرع
وتميــز خدماتنــا لدعم
علــى امتــداد الدولــةُّ ،
العمــاء .ونتطلــع لتطويــر التعــاون بيــن
«األنصاري للصرافة» و»بنك المارية المحلي»،
بمــا يســهم فــي تســريع وتيــرة التحــول نحو
منظومــة خدمــات مصرفيــة رقميــة متكاملــة
فــي الدولة».
بــدوره قــال الســيد حميد العطــار  -نائب
«إن هــذه
الرئيــس التنفيــذي فــي البنــكّ :
اإلتفاقيــة توفــر تجربــة سلســة لعمالئنــا فــي
مجــال اإليداعــات النقديــة الفوريــة ،حيــث
تخضــع عمليــات اإليداع ألعلــى معايير األمن
والســرعة بواسطة استخدام أحدث التقنيات،
وهــي متوفرة مجاًنا لعمالئنــا في كافة فروع
األنصــاري للصرافــة فــي الدولــة ،إضافـ ًة إلى
تقدمهــا األنصــاري
الخدمــات المتميــزة التــي ّ
للصرافــة فــي دعــم العمــاء حتــى أوقــات
مما يخدم أهدافنا
ممتدة إلى منتصف الليلّ ،
فــي تقديــم أفضــل الحلــول لعمالئنــا وريــادة
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة ،لنقــدم بذلك
أكبــر شــبكة فــروع بنــك رقمــي فــي دولــة
اإلمارات».
كافــة الخدمــات المصرفيــة لبنــك الماريــة
المحلــي متوفــرة مــن خــال تطبيــقMbank
 UAEعلــى اآلب ســتور وجوجــل بــاي.
تأســس بنك المارية المحلي في عام 2021
 ،وهــو أول بنــك رقمــي متكامــل فــي دولــة
اإلمــارات العربية المتحدة يقدم تجربة عمالء
رقميــة فريــدة مــن نوعهــا بكامــل خدمــات
المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء
من خالل منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات
شــاملة بنمــوذج تشــغيل مبســط .كمــا يتطلع
البنــك بــأن يصبــح رائــداً فــي تحفيــز النشــاط
المصرفي المحلي فــي دولة اإلمارات العربية
المتحــدة لضمــان الوصــول الرقمــي وقابليــة
التوســع والمرونــة واألداء العالــي واالمتثــال
التي تعمل بانســجام في أي وقت وأي مكان.

شــهدت أســواق المــال المحليــة إدراج 6
شــركات جديــدة منــذ بدايــة العــام الجاري،
في خطوة تســهم في زيادة عمق األســواق،
وتعزيــز جاذبيتهــا االســتثمارية ،واســتقطاب
شــريحة جديدة من المســتثمرين ،بما يرسخ
مكانــة األســواق المالية في الدولــة كواحدة
من أهم أســواق المــال واألعمال في العالم.
وتوفــر اإلدراجــات الجديدة في األســواق
المحليــة فرصـاً جاذبــة وخيارات اســتثمارية
أوســع أمــام المســتثمرين للمشــاركة فــي
مســيرة النمــو القــوي لالقتصــاد الوطنــي،
كمــا تمهــد الطريق أمام الشــركات المتنامية
لبــدء رحلتهــا فــي عالــم أســواق المــال.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في
خططهــا لإلدراج في ســوق أبوظبي لألوراق
الماليــة وســوق دبــي المالي بعدمــا أظهرت
األســواق مرونتهــا حتــى اآلن فــي مواجهــة
التقلبــات العالميــة بعــد نجــاح االكتتابــات
العامة ،وعمليات اإلدراج التي شهدها سوق
أبوظبــي لــأوراق الماليــة العــام الماضــي،
وشــملت «فيرتيغلــوب» وأدنــوك للحفــر»
و»ألفــا ظبــي» ،ومجموعــة «ملتيبالي».
وفــي دبي ،من المقرر طرح  10شــركات
حكوميــة وشــبه حكوميــة فــي ســوق دبــي
المالــي  ،حيــث كانــت البدايــة مــع طــرح
«ديــوا» و»تيكوم» ،فيما أعلنت لجنة تطوير
أســواق المــال والبورصــات فــي دبــي عــن
ّنيتها إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية
ومؤسســة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي
«إمباور» في خطوة من شــأنها دعم القطاع
المالــي فــي اإلمــارة بشــكل غيــر مســبوق،
وتحفيــز وتيــرة النمــو فيــه لتحقيــق المزيــد
مــن اإلنجــازات والنجاحات.
و انطلــق قطــار اإلدراجــات مــع «موانــئ
أبوظبــي» التــي تــم إدراج أســهمها بســوق
أبوظبــي لألوراق المالية فــي فبراير الماضي
بعدمــا نجحــت فــي اســتقطاب رأس مــال
جديــد مــن إصــدار أولــي.
وســتوظف «موانــئ أبوظبــي» العائــدات
النقديــة مــن هذا اإلصــدار األولــي ،والبالغة
 4مليــارات درهــم فــي تمويــل خطــط نمــو
المبيعــات وعمليــات االســتحواذ والضــم ،ما
يتيــح للمجموعــة تعزيــز خططهــا للتوســع
المحلــي والدولــي.
وكان اإلدراج الثانــي لهيئــة كهربــاء ومياه
دبــي «ديــوا» خــال أبريــل الماضــي لتصبــح
أكبــر شــركة مدرجــة في ســوق دبــي المالي
من حيث القيمة السوقية ،وثاني أكبر إدراج

زيادة عمق األسواق وتعزيز
جاذبيتها االستثمارية
واستقطاب شريحة جديدة
من المستثمرين
ترسيخ مكانة األسواق
المالية في الدولة
كواحدة من أهم أسواق
المال واألعمال في العالم
فــي المنطقــة ،واألكبــر علــى اإلطــاق فــي
تاريــخ أســواق المــال اإلماراتية.
واشتمل طرح «ديوا» على بيع  9مليارات
المصدر لتبلغ
ســهم تمثل  %18من رأســمالها ُ
حصيلــة الطــرح اإلجمالية  22.3مليار درهم،
مــع احتفــاظ حكومة دبي بحصــة تمثل %82
المصدر للشــركة.
من رأس المال ُ
وشــهدت «ديــوا» طلبــاً قويــاً وإقبــاالً
اســتثنائياً علــى أســهمها مــن مختلــف
شــرائح المســتثمرين ،حيــث تلقــت طلبــات
اكتتــاب فاقــت األســهم المعروضــة بواقــع
 37مــرة باســتثناء المســتثمرين األساســيين
واالســتراتيجيين.
وجــاء اإلدراج الثالــث ألســهم وأذونــات
شركة «إي دي سي كوربوريشن لالستحواذ»،
التــي تــم تأسيســها مــن قبــل «القابضــة
«»ADQوشــيميرا لالســتثمار لتتولــي إدارة
محفظــة اســتثمارية متنوعــة مــن األســهم
المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي األســواق
المحليــة والعالميــة.
وجــاء إدراج «إي دي ســي» فــي ســوق
أبوظبــي خــال مايــو الماضــي بعــد االنتهــاء
من الطرح العام الذي اســتهدف مســتثمرين
مــن المؤسســات واألفــراد ،حيــث تمكنــت
الشــركة مــن جمــع رأس مــال قــدره 367
مليــون درهــم إماراتــي من خالل طــرح عام
أولــي إلجمالــي  36.7مليــون ســهم بســعر
عــرض يبلــغ  10دراهــم للســهم الواحــد.
ومــن جهتــه كان اإلدراج الرابــع لشــركة
«بروج» المشروع المشترك للبتروكيماويات

بين شــركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»
وشــريكها االســتراتيجي «بورياليــس» ،حيث
تــم إدراجهــا فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق
الماليــة ،عقــب اســتكمال عمليــة االكتتــاب
فــي أكبــر طــرح عــام أولــي علــى اإلطــاق
فــي أبوظبي ،واألكبر لشــركة بتروكيماويات
فــي منطقة الشــرق األوســط.
واســتقطب االكتتــاب العــام األولــي الذي
حقــق عائــدات إجماليــة تجــاوزت  2مليــار
دوالر أمريكــي مــن طــرح أســهم تمثــل %10
من رأس مال الشــركة المصدر ،طلباً إجمالياً
بلــغ أكثــر مــن  83.4مليــار دوالر ،مما يعني
أن مســتوى االكتتــاب تجــاوز فــي المجمــل
حوالــي  42مــرة ضعف القيمة المســتهدفة.
وجاء اإلدراج الخامس لشركة «إنفيكتوس
لالســتثمار» والتــي تــم إدراجهــا في «ســوق
نمــو» بســوق أبوظبــي فــي خطــوة تهــدف
مــن خاللهــا إلــى توســيع محفظــة منتجاتهــا
وتوســيع عملياتهــا دوليـاً ،ليرتفع بذلك عدد
الشــركات فــي «ســوق نمــو» إلى  13شــركة
حتى اآلن.
و يتيــح «ســوق نمــو» ،الــذي حــل محــل
«الســوق الثاني» في ســوق أبوظبي لألوراق
المالية اعتباراً من ابريل الماضي ،للشــركات
الخاصــة تعزيــز قيمــة عالمتهــا التجاريــة
واالرتقــاء بمعاييــر الحوكمــة المؤسســية
لديهــا ،إلــى جانــب االســتفادة مــن فــرص
جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين
تكلفة رأس المال وتوســيع شــبكات أعمالها.
وتعتبر مجموعة «تيكوم» اإلدراج السادس
مع بدء تداولها اليوم في ســوق دبي المالي
عقــب النجــاح الكبيــر للطــرح الــذي شــهد
أعلــى نســبة تغطيــة فــي تاريــخ االكتتابــات
العامــة فــي ســوق دبــي المالي وهــو ما يعد
دليـاً علــى متانة أســس الشــركة وإمكانياتها
وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو ،إضافة
إلــى التفــاؤل باقتصــاد دبــي وآفــاق نمــوه
الواعــدة ،والثقــة الراســخة بقــوة األســواق
الماليــة فــي اإلمارة
واســتقطب طــرح «تيكــوم» طلب ـاً قوي ـاً
ضمــن اكتتاب المســتثمرين من المؤسســات
المؤهلة واكتتاب األفراد في دولة اإلمارات،
حيث بلغت قيمة طلبات االكتتاب المستلمة
 35.4مليــار درهــم ،ممــا أســفر عــن تغطيــة
إجمالية لكمية األســهم المطروحة بأكثر من
 21مــرة بحســب الســعر النهائــي .ونجحــت
«تيكــوم» مــن خــال هــذا الطرح فــي جمع
 1.7مليــار درهم.وام
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«اقتصادية أبوظبي» ُتتيح ترخيص  1200نشاط دون اشتراط عقد إيجار

أعلــن مركــز أبوظبــي لألعمــال ،التابــع
لدائــرة التنميــة االقتصاديــة  -أبوظبــي ،عن
إعفــاء  1200نشــاط مــن إجمالــي األنشــطة
االقتصاديــة التــي يقوم بترخيصها من شــرط
تقديــم عقــد إيجــار لمقر العمل خــال العام
األول وذلــك ضمــن التزامــه بتحســين بيئــة
األعمــال وضمان ســهولة تأســيس وممارســة
األعمال.
تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة األعمال
فــي اإلمارة عبر تســهيل اإلجــراءات وخفض
الرســوم ،فضــ ًا عــن إتاحــة وقــت أطــول
للمســتثمرين الختيــار أفضــل المواقــع لمقار
أعمالهــم ،مــا يمكنهــم مــن التركيــز علــى
األعمــال وتحقيــق النجاح.
وتمثــل األنشــطة االقتصاديــة المشــمولة
بهــذه المبادرة  %29.5من إجمالي األنشــطة
التــي تقــوم بترخيصهــا دائــرة التنميــة
االقتصاديــة فــي أبوظبي ،والتــي بلغ عددها
 4062نشــاطاً بنهايــة العــام الماضــي.
وتتماشــى المبــادرة الجديــدة مــن
«اقتصاديــة أبوظبي» مع رؤية معالي محمد
علــي محمد الشــرفاء الحمــادي رئيس دائرة
التنميــة االقتصاديــة بشــأن تنظيــم مزاولــة
األنشــطة في إمــارة أبوظبي ،وتتيح اســتثناء

بعــض المنشــآت مــن شــرط الموقــع وفق ـاً
لألنشــطة التــي تقــوم بممارســتها ،ويســري
هذا االســتثناء من شــرط عقــد اإليجار لمدة
ســنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد
الرخصــة أو قبــل ذلــك.
وشــهدت الفتــرة الماضيــة إطــاق عــدد
مــن المبــادرات في هذا الســياق مثل خفض
رســوم إصــدار الرخــص بنســبة تصــل إلــى
أكثــر مــن  ،%94وتقليــل متطلبــات إصــدار
الرخــص ،بالتعــاون مــع  26مــن الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة ،بنســبة
تصــل إلــى أكثــر مــن  ،%71وهــي الخطــوة
التــي حظيــت بترحيــب واهتمــام قطــاع
األعمــال .وتعكــس زيــادة عــدد الرخــص
التجاريــة الجديــدة بنســبة  ،%21.5ونمــو
الرخــص المجــددة بنســبة  %15.8خــال
العــام الماضــي  ..جاذبيــة قطــاع األعمــال
فــي إمــارة أبوظبــي.
وأســهمت المبــادرات المتنوعــة التــي
أطلقتهــا أبوظبــي خــال الفتــرة الماضية في
تســريع تعافــي اقتصــاد اإلمارة مــن تداعيات
جائحــة كوفيد ،19-وهو األمر الذي يعكســه
أداء اقتصــاد أبوظبــي ،إذ ارتفــع معــدل نمــو
الناتــج المحلــي اإلجمالــي  %1.9فــي العــام

 ،2021فيمــا بلــغ نمو القطاعات غير النفطية
 ،%4.1مــع تعافــي القطاعــات التــي تأثــرت
ســلباً بالجائحــة بمعدالت تتجــاوز .%15
وقــال ســعادة محمد منيــف المنصوري،
المديــر التنفيــذي لمركــز أبوظبــي لألعمال:
« تأتــي هــذه المبادرة الجديــدة تأكيداً على
نهــج «اقتصادية أبوظبي» لتحســين منظومة
األعمال ،ومســاعيها المستمرة لتمكين رواد
أصحــاب األعمال لالســتفادة من فرص النمو
التــي يتيحها اقتصــاد اإلمارة».
وأضــاف « :نتواصــل بشــكل مســتمر مــع
العامليــن فــي القطــاع ونقوم بإجــراء بحوث
لمعرفــة متطلبــات الســوق ،والعمــل علــى
تلبيتهــا ،وتعكس إتاحة الخيار للمســتثمرين
بإصدار الرخص دون تقديم عقد إيجار لمقر
العمــل تفاعلنــا اإليجابــي مــع االحتياجــات
الحالية في الســوق .وقمنا باختيار األنشــطة
التــي يمكــن إصــدار رخص لها دون اشــتراط
عقــد إيجــار لمقــر العمــل بنــاء على دراســة
لطبيعــة األنشــطة ومتطلباتهــا ،ونواصــل
جهودنــا لتســهيل بــدء ممارســة األعمــال،
ودعــم الراغبيــن فــي بــدء المشــاريع التــي
تعــزز مــن حيويــة الحركــة التجاريــة فــي
أبوظبــي .وام

بقيمة  1.7مليار درهم

«الدار» ُتطلق مشروع «ياس غولف كولِكشن» في جزيرة ياس

قررت اإلبقاء على محفظة مشاريعها

«طاقة» تستكمل المراجعة االستراتيجية ألعمالها في
مجال النفط والغاز

اســتكملت شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة
«طاقــة» المراجعــة االســتراتيجية ألعمالهــا
تم
فــي مجــال النفــط والغــاز والتــي كان قــد ّ
اإلعــان عنهــا في ســبتمبر .2021
وقد تضمنت هذه المراجعة االستراتيجية
النظــر فــي الخيــارات المتاحــة أمــام «طاقة»
لبيــع بعــض مــن أصولهــا فــي مجــال النفــط
والغاز.
التوصل إلى
تم
المراجعة،
استكمال
وبعد
ّ ّ
قــرار اإلبقــاء علــى محفظة مشــاريع «طاقة»
فــي مجــال النفــط والغــاز ،باســتثناء أصولهــا
المرتبطــة بعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج
فــي هولنــدا والتــي ال تــزال قيــد المناقشــة
حتــي اليوم.
وتتخــذ المجموعــة هــذا القــرار مع األخذ
التغيرات االقتصادية الشــاملة
بعيــن االعتبــار ّ
التــي شــهدتها دول العالــم خــال األشــهر الـــ
ـتمر
 12الماضيــة والتــي مــن المتوقــع أن تسـ ّ
خــال الفتــرة المقبلــة ،وذلــك إلــى جانــب
ـد ذاتها.
أســباب أخــرى مرتبطــة باألصول بحـ ّ
وقــال جاســم حســين ثابــت ،الرئيــس
التنفيــذي للمجموعــة والعضــو المنتــدب في
شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة «طاقــة»:
ومتعمقة لمحفظة
«أجرينــا مراجعــة شــاملة
ّ
مشــاريعنا فــي مجــال النفــط والغــاز ومــن
ضمنهــا التواصــل مــع جهــات متعــددة فــي
الســوق للنظــر فــي الخيــارات المتاحــة لنــا
ـاء عليه،
لبيــع أصولنــا في هــذا المجــال .وبنـ ً
خلصنا إلى قرار اإلبقاء على معظم مشاريعنا
المرتبطــة بالنفــط والغــاز ،لمــا تحققــه هذه
المشــاريع مــن قيمــة إضافيــة للمجموعــة
ويعزى
وأصحــاب المصلحــة على ّ
حد ســواءُ .
هــذا القــرار بشــكل جزئــي إلــى المســاهمة
الملحوظــة ألعمالنــا في مجال النفــط والغاز
تتخطى  %15من إيــرادات المجموعة
بنســبة ّ
أن
ـ
المس
وأرباحهــا
ـجلة في عــام  ،2021علماً ّ
ّ
ـتمر لهذا العام أيضاً .أما قرار
ـ
تس
ـاهمتها
مسـ
ّ
بيــع أصولنــا المرتبطة باالستكشــاف واإلنتاج

جاسم ثابت :قرار بيع أصولنا الستكشاف
واإلنتاج في هولندا فيستند إلى طبيعة األصول
ومساهمتها المحدودة نسبياً في أرباح المجموعة
نواصل العمل على االرتقاء بجودة أعمالنا في
ظل تركيزنا
قطاع المرافق وتوسيع نطاقها ،في ّ
بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة
في هولندا ،فيستند إلى طبيعة هذه األصول
ومســاهمتها المحــدودة نســبياً فــي أربــاح
المجموعة بشكل عام ».وأضاف« :إننا نلتزم
دومـاً بتنفيــذ اســتراتيجيتنا الطموحــة لنصبح
شــركة المرافــق الرائــدة منخفضــة الكربــون
فــي إمارة أبوظبي وخارجها ،ونواصل العمل
علــى االرتقــاء بجــودة أعمالنــا فــي قطــاع
ـل تركيزنا
المرافــق وتوســيع نطاقهــا ،فــي ظـ ّ
بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة.
وبذلــك ،نواصــل ســعينا الــدؤوب لتحقيــق
أهدافنــا المرتبطــة بالحيــاد المناخــي بحلول
أن اســتراتيجية
العــام  ».2050جديــر بالذكــر ّ
«طاقــة» للعــام  2030تتر ّكــز حــول تطويــر
أعمالهــا الرئيســية فــي قطــاع المرافــق علــى
الصعيديــن المحلــي والدولي .وانســجاماً مع
هذه االســتراتيجية ،تسعى مجموعة «طاقة»
إلــى زيــادة قدرتها اإلنتاجية لتوليــد الكهرباء
داخــل الدولــة مــن  18إلــى  30جيجــاواط،
فضـاً عــن إنتــاج  15جيجــاواط إضافية على
صعيــد أعمالهــا الدولية.
وتمتلــك وتديــر «طاقــة» اليــوم إحــدى
أكبر محطات الطاقة الشمســية الكهروضوئية
ضمــن موقــع واحــد فــي العالــم ،علمـاً بأنها
تعمــل علــى إنشــاء محطــة أخــرى ســتكون
ضعف حجم المحطة الحالية تقريباً وبتكلفة
إنتــاج تعــد األقــل عالمياً.
وبحلــول العــام  ،2030ســترتكز محفظــة

توليــد الكهربــاء فــي المجموعة علــى مصادر
ـل عــن ،%30
الطاقــة المتجــددة بنســبة ال تقـ ّ
أي بارتفــاع ملحــوظ مــن النســبة الحاليــة
المتمثلــة فــي  .%5وباإلضافــة إلــى ذلــك،
تطمــح المجموعــة بحلــول العــام  2030إلــى
إنتــاج مــا يقــارب  1.1مليــار جالــون يومي ـاً
لتحليــة الميــاه فــي أبوظبــي ،حيث ستســهم
تقنيــة التناضــح العكســي عاليــة الكفائــة في
تحليــة ثلثــي تلــك الكميــة.
وكانــت «طاقــة» قــد و ّقعــت مؤخــراً على
اتفاقيات لالســتحواذ على حصة مســيطرة من
أصــول «مصدر» في مجال الطاقة المتجددة،
وذلــك إلى جانــب «مبادلة» و»أدنوك».
وبعد اســتكمال الصفقة ،تطمح «مصدر»
ـم مــن «طاقــة» والشــركات المســاهمة
بدعـ ٍ
األخــرى لتصبــح إحــدى أكبر شــركات الطاقة
المتجــددة فــي العالــم بقــدرة إنتاجيــة تزيد
عــن  50جيجــاواط بحلــول العــام .2030
وســيمكن اســتثمار «طاقــة» فــي «مصــدر»
تخطــي الشــركة ألهدافها المرتبطــة بمصادر
الطاقــة المتجــددة وزيــادة قدرتهــا اإلنتاجية
اإلجماليــة بحلــول العــام .2030
وتوافقاً مع األنظمة والتشريعات السارية،
ســيتم اإلعــان فــي الوقــت المناســب عــن
نتيجــة النقاشــات المتعلقــة بأصــول الشــركة
االستكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز فــي
هولنــدا .وام

رسملة سوق دبي تتجاوز  535مليار درهم مع إدراج أسهم «تيكوم»

أعلنــت الــدار العقاريــة «الــدار» عــن
إطــاق «يــاس غولــف كولِكشــن» ،الــذي
ُيعــد أحــدث مشــاريعها الســكنية الفاخــرة
فــي جزيــرة يــاس فــي أبوظبــي والبالــغ
قيمتــه  1.7مليــار درهــم .
المطل
ويقع المشروع السكني  -الفاخر ُ
علــى ملعب الغولف يــاس لينكس أبوظبي
وغابــات القــرم الطبيعيــة فــي أبوظبــي
والمستوحى تصميمه من نمط المنتجعات
 علــى مســاحة طابقيــة إجمالية تصل إلى 127ألــف متــر مربع ويحتــوي على 1062
شــقة ووحــدات دوبلكــس ،وهــي متاحــة
للتملــك لجميــع الجنســيات اعتبــاراً مــن

تاريــخ  23يوليــو الجاري.
ويوفــر هذا المشــروع مجموعة متنوعة
من الوحدات التي تلبي احتياجات وأذواق
شــريحة واســعة مــن العمــاء حيــث تتنوع
خيارات الشقق السكنية في هذا المشروع
الجديد.
وقال راشــد العميــرة ،الرئيس التنفيذي
للشــؤون التجاريــة لــدى الــدار للتطوير إن
إطــاق مشــروع يــاس غولــف كولِكشــن
يؤكــد المكانــة الراســخة التــي تزخــر بهــا
جزيــرة يــاس باعتبارهــا وجهة مــن الطراز
العالمــي تحظــى باهتمــام كبير مــن جانب
المقيميــن بالدولــة والمشــترين الدوليين.

ومــن المقــرر أن تنطلق أعمال اإلنشــاء
فــي مشــروع «يــاس غولــف كولِكشــن»
خــال الربــع األول مــن عــام  2023علــى
أن تبــدأ عمليــات تســليم الوحــدات خــال
الربــع الثالــث مــن عــام .2025
وتماشــياً مــع اســتراتيجية االســتدامة
الشــاملة لشــركة الــدار العقاريــة ،صممت
الوحــدات الســكنية فــي مشــروع «يــاس
غولف كولِكشن» لتحقيق تصنيف لؤلؤتين
ضمن فئة المباني السكنية وتصنيف لؤلؤة
للمســاحات العامــة وفق ـاً لنظــام التقييــم
بدرجــات اللؤلــؤ للمبانــي التابــع لبرنامــج
«استدامة» .وام

«شراع» يمهد الطريق أمام رواد األعمال لدخول عالم «االستثمار المبادر»

تجــاوز رأس المــال الســوقي لســوق دبي
المالــي حاجــز  535مليار درهــم بعد إدراج
أســهم مجموعة «تيكــوم» أمس في أعقاب
النجــاح الكبيــر للطــرح العالمــي الذي شــهد
طلبـاً قويـاً مــع تســجيل اكتتاب األفــراد في
الدولــة تغطيــة بواقــع  40مــرة ،وهي أعلى
نســبة تغطيــة فــي تاريــخ االكتتابــات العامة
فــي ســوق دبــي المالي.
وصلت القيمة السوقية لألسهم المدرجة
فــي ســوق دبــي المالــي إلــى  521.9مليــار
درهــم بنهايــة جلســة أمــس األول  ،فيمــا
بلغــت القيمــة الســوقية لـــ « تيكــوم « مــع
اإلدراج نحو  13.4مليار درهم ،لترتفع بذلك
رســملة الســوق إلــي  535.3مليــار درهم.
ونشــطت التداوالت على ســهم «تيكوم»
خــال الدقائــق األولــى مــن بــدء التــداول
عليــه فــي ســوق دبــي المالــي مســتقطباً
أكثــر مــن  90مليــون درهــم بعــد تــداول

 33.5مليــون ســهم.
وشـ ّكل الطلب االســتثنائي على االكتتاب
فــي الطــرح العــام األولــي لمجموعــة تيكوم
من المســتثمرين المحليين والدوليين ،دليالً
علــى متانــة أســس الشــركة وإمكانياتهــا
وقدرتهــا علــى مواصلــة التوســع والنمــو،
إضافــة إلــى التفــاؤل باقتصــاد دبــي وآفــاق
نمــوه الواعــدة ،والثقــة الراســخة بقــوة
األســواق الماليــة فــي اإلمــارة.
واشــتمل طــرح «تيكــوم» علــى إتاحــة
 625مليــون ســهم عــادي لالكتتــاب ،تمثــل
مــا نســبته  %12.5مــن إجمالــي األســهم
المصــدرة فــي رأس مــال المجموعــة ،وتــم
تحديــد الســعر النهائــي ألســهم الطــرح عند
 2.67درهــم للســهم الواحــد أي عنــد الحــد
األعلــى للنطــاق الســعري.
وتعتزم مجموعة «تيكوم» اعتماد سياسة
توزيــع أربــاح نصــف ســنوية حيــث ســتقوم

بدفــع توزيعــات أربــاح نقديــة بعــد الطــرح
العالمــي وذلــك فــي شــهري أكتوبــر وأبريل
مــن كل عــام ،بعــد الحصــول علــى موافقــة
مجلــس اإلدارة والجمعيــة العمومية.
وتتو ّقــع «تيكــوم» توزيــع أربــاح نقديــة
إجمالية تبلغ  800مليون درهم ســنوياً على
مدار الســنوات الثالث المقبلــة حتى أكتوبر
 .2025وتعتمــد قــدرة الشــركة علــى تــوزع
األربــاح النقديــة علــى عــدد مــن العوامــل،
بمــا فيها توافــر االحتياطيات القابلة للتوزيع
وخطــط النفقــات الرأســمالية ،وظــروف
السوق.
وتمتلــك «تيكــوم» وتديــر  10مجمعــات
أعمــال متخصصة تركز على قطاعات حيوية
فــي مناطــق اســتراتيجية فــي إمــارة دبــي،
وتعــد الشــركة مســاهماً أساســياً فــي دفــع
عجلــة التنميــة للقطاعــات القائمــة علــى
المعرفــة فــي اإلمــارة .وام

 2.9مـلـيـار درهـم تصـرفـات عـقـارات دبــي
شــارك مجموعــة مــن رواد األعمــال
المبتدئيــن الراغبيــن بالدخــول الــى عالــم
االســتثمار المبادر في جلســة خاصة نظمها
مركــز الشــارقة لريــادة األعمــال «شــراع»
بالتعــاون مــع مؤسســة «المســتثمرات
المبــادرات  »2022للتعــرف علــى عالــم
«االســتثمار المبــادر وأفضــل الممارســات
الالزمــة لتقييم أداء الشــركات الناشــئة قبل
االســتثمار فيهــا.
قدم الجلســة الخبير في قطاع االســتثمار
ـرف
عــاء عامــر الــذي اســتهلها بمقدمــة عـ ّ
مــن خاللهــا الجيــل القادم من المســتثمرين
المبادرين على عالم االســتثمار قبل التعمق
فــي المعاييــر الرئيســية التي يجــب وضعها
في االعتبار اثناء تقييم المشــاريع لالستثمار
فيها .
و نوه الخبير عالء عامر بأهمية اكتساب
المعرفة الصحيحة ،مشددا على ان اكتساب
المعــارف الصحيحــة وتعزيزهــا بالشــغف
والبحــث يعــد أمــراً مهمــاً لبنــاء القيمــة
المقترحــة الصحيحــة للمشــروع المــراد

تمويلــه  ،ولهذا يتوجــب على رواد األعمال
المبتدئيــن العمــل كمرشــدين متعاونيــن أو
حتــى مراقبيــن إذا تطلــب األمــر الختبــار
وتقييــم حالــة الشــركات الناشــئة على مدار
شــهر أو أكثــر قبــل االنطــاق.
و أكــدت نجــاء المدفــع مديــر مركــز
الشارقة لريادة األعمال «شراع» على الدور
كل مــن الشــركات
المحــوري الــذي يلعبــه ٌّ
الناشئة والحاضنات والمستثمرون في تعزيز
منظومــة ريادة األعمال مشــير ًة إلى أهمية
هذه الجلســات التثقيفيــة والتعليمية لرواد
األعمــال الراغبيــن بدخول عالم االســتثمار.
وأضافــت ان مركــز «شــراع» يحرص من
خــال هــذه الجلســات علــى ســد الثغــرات
ـون
يؤمنـ َ
القائمــة بيــن راود األعمــال الذيــن ّ
باألثر االجتماعي واالقتصادي اإليجابي الذي
يم ّكــن لرائــد األعمــال تحقيقــه مــن جهــة
والشــركات الناشــئة التــي تبحــث عن فرص
التمويــل والوصــول إلــى رأس المــال مــن
جهــة أخــرى حيــث يتطلــع مركــز «شــراع
«للعمل مع هؤالء المســتثمرين والترحيب

بهــم في منظومــة االســتثمار المزدهرة في
إمارة الشــارقة.
مــن جانبهــا أشــارت باتريشــيا كيتنــغ
المنظمــة في «المســتثمرات
عضــو اللجنــة ِّ
المبــادرات  »2022إلــى أن الجلســة مهدت
الطريــق أمــام رواد األعمــال المبتدئيــن
لدخــول عالــم االســتثمار حيــث أســهمت
الجلســة بتمهيــد الطريــق أمــام المشــاركين
الذيــن يتطلعــون إلــى االســتثمار فــي فرص
جديدة وفي الوقت ذاته أتاحت للشــركات
الناشــئة فرصــة الوصــول إلــى اســتثمارات
جديدة ،وتمويل مشــاريع مبتكرة تساعدها
علــى النمــو.
و فــي ختــام الجلســة التقــى عــدد مــن
مؤسســي الشــركات الناشــئة التابعــة لمركز
«شــراع» الذيــن يعملــون فــي عــدد مــن
القطاعــات والصناعــات المختلفــة التــي
تشــمل الذكاء االصطناعي والرعاية الصحية
والتكنولوجيــا الزراعية والصناعات الغذائية
 ،مــع مجموعــة من ســيدات األعمال أعضاء
«المســتثمرات المبــادرات  .2022وام

بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة فــي
دائــرة األراضــي واألمالك بدبــي أمس أكثر
مــن  2.9مليــار درهم.
وشــهدت الدائرة تســجيل  403مبايعات
بقيمــة  1.57مليــار درهم منهــا  81مبايعة
أراض بقيمــة  701.56مليــون درهم و322
مبايعــة للشــقق والفلــل بقيمــة 872.12
مليــون درهم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة
 303مالييــن درهــم فــي منطقــة نخلــة
جميــرا تليهــا مبايعــة بقيمــة  182مليــون
درهــم فــي منطقــة الخليــج التجــاري تليها
مبايعة بقيمة  10ماليين درهم في منطقة
معيصم األول.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ
سجلت  40مبايعة بقيمة  84مليون درهم
وتلتهــا منطقة جبل علي األولى بتســجيلها
 11مبايعــة بقيمــة  29مليون درهم وثالثة
فــي اليفــرة  2بتســجيلها  8مبايعات بقيمة
 8مالييــن درهم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة  136مليون

درهــم بمنطقــة البطيــن كأهــم المبايعات
تلتهــا مبايعــة بقيمــة  30مليــون درهم في
منطقــة البرشــاء جنــوب الرابعــة وأخيــرا
مبايعة بقيمة  25مليون درهم في منطقة
بــرج خليفة.
و تصــدرت منطقــة الخليــج التجــاري
المناطــق مــن حيث عدد مبايعات الشــقق
والفلــل إذ ســجلت  45مبايعــة بقيمــة 83
مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة
بتســجيلها  32مبايعــة بقيمــة  31مليــون
درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها
 32مبايعــة بقيمــة  70مليــون درهم.

و ســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 1.29
مليــار درهــم منهــا  24رهــن أراض بقيمــة
 209.64مليــون درهــم و 79رهــن فلــل
وشــقق بقيمــة  1.08مليــار درهــم وكان
أهمهــا بمنطقة مقطــرة بقيمة  890مليون
درهــم وأخرى في منطقة الخليج التجاري
بقيمــة  176مليــون درهــم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل  14هبة
بقيمــة  80.44مليــون درهــم كان أهمهــا
بمنطقــة جزيــرة  2بقيمة  60مليون درهم
وأخــرى فــي منطقــة بــرج خليفــة بقيمــة
 12مليــون درهم .وام
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اﻗﺘﺼﺎد
وفقاً ألحدث تقارير «مستقبل التجارة» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة

حقبة جديدة للتجارة العالمية تقودها التعددية والتجارة
المستدامة وتجارة الخدمات
دبي  -الوطن

كشــف مركــز دبــي للســلع المتعدد عن
نتائــج أحــدث تقاريــره «مســتقبل التجارة
 ،»2022والتــي تو ّقعــت أن تواصل التجارة
العالمية ،التي ســجلت في عام  2021رقماً
قياســياً بلــغ  28.5تريليــون دوالر،نموهــا
المطرد خالل العام  2022واألعوام القادمة
بالتزامــن مــع دخولهــا عصــراً جديــداً مــن
تعدديــة األطراف ،التي ترتكز على التوجه
اإلقليمــي وتجــارة الخدمــات واالبتــكار
والتجــارة المســتدامة ،فــي مواجهــة األثــر
المتباطــئ لالقتصــاد العالمي.
بينمــا مــن المتوقــع أن تحقــق التجــارة
العالميــة نمــواً بوتيــرة أبطــأ خــال العــام
 2022بالمقارنــة مــع العــام الســابق ،مــا
تــزال النظــرة التفاؤليــة موجــودة بالرغــم
مــن القضايــا التــي تتصــدر مشــهد الســاحة
العالميــة حاليـاً مثــل تداعيــات الحرب في
أوكرانيــا وتفشــي الوبــاء .وتشــهد تجــارة
الســلع حالياً نمواً يقــوده الطلب المكبوت
الناجــم عــن الصدمة بعد تفشــي الجائحة،
ومــن المتوقــع أن يتبــع ذلــك انتعــاش فــي
تجــارة الخدمــات.
ـليم،
ـ
س
بن
أحمد
قال
ـبة،
وبهــذه المناسـ
ّ
الرئيــس التنفيــذي األول والمدير التنفيذي
لمركز دبي للســلع المتعددة « :نتوقع أن
تحافظ التجارة العالمية على نموها المرن
خــال العــام الحالــي ،وإن كان بوتيرة أبطأ
نوعـاً مــا عــن العــام  2021الــذي حققــت
خاللــه نتائــج قياســية .وباإلضافــة إلــى
االنتعــاش الحاصــل فــي الطلــب المكبــوت
الناجــم عــن الصدمــة بعــد الجائحــة،
ســتدعم العديــد مــن التغييــرات الحاليــة
طويلــة األجــل التجــارة عبر الحــدود خالل
الســنوات القادمــة ،والتــي تتضمــن تنامــي
التوجــه اإلقليمــي ،والقــوة فــي تجــارة
الخدمــات ،واالبتــكار ،وسياســات المنــاخ.
هنــاك جهود مشــتركة علينا القيــام بها من
أجــل مســتقبل التجــارة وبنــاء اقتصــادات
أكثــر مرونــة تجــاه األزمــات ،أال وهــي
ســد فجــوة التمويــل فــي البنيــة التحتيــة
وتمويــل التجــارة ،ومــن المهــم أن ُننجــز
ذلــك بطريقــة أكثــر اســتدامة مــن الناحيــة
البيئيــة .كمــا أن ســد الفجــوة الرقمية بين
البلــدان والقطاعــات ســيعود بأثــر إيجابــي
علــى التجــارة العالمية لجميــع األطراف».
دائمـاً مــا تحــدد العوامل الجيوسياســية
مشــهد النمــو التجــاري وسيســتمر هذا في
عشرينيات القرن الحادي والعشرين ،وذلك
بناء على التطورات الجديدة في التوجهات
ً
اإلقليميــة ،والتجــارة الثنائيــة ،وتدفقــات

االســتثمارات العالميــة .ومــن المرجــح أن
تواصــل سياســات القوميــة التجاريــة – في
مقابــل الحمائيــة – هيمنتهــا علــى مشــهد
التجارة العالمية .ومن المتوقع أن تتالشي
أشــكال التعدديــة القديمــة ويحــل محلهــا
نمط جديد من تعددية األطراف .وستقود
توجهــات جديــدة ،مثــل النزعــة اإلقليميــة
المتناميــة ،موجــة التجــارة عبــر الحــدود
فــي قطاعــات جديــدة ،بمــا فــي ذلــك فــي
الرقمنة واالســتدامة.
ومــع تنامــي الصفقات التجاريــة الثنائية
واإلقليمية والمتعددة األطراف ،تســتهدف
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
توقيــع  27اتفاقيــة شــراكة اقتصادية ثنائية
شاملة مع شركاء تجاريين رئيسيين ،ثمانية
منهــا هــذا العــام ،دعمـاً لمســاعيها الرامية
إلــى تعزيــز التجــارة واالســتثمار األجنبــي
المباشــر .تقدمــت كل مــن الصيــن وتايوان
طلبــاً لالنضمــام إلــى االتفاقيــة الشــاملة
والمتقدمة للشــراكة عبــر المحيط الهادئ،
بينمــا تجري حالياً عمليــة انضمام المملكة
المتحــدة إلــى االتفاقيـ ًة ،ممــا يعــزز فرص
التجــارة واالســتثمار الثنائي.
وفــي ظــل النمــوذج التجــاري الجديــد،
ســتركز االســتثمارات والتجــارة عبــر
الحــدود علــى استكشــاف أســواق جديــدة
عوضـاً عــن الســعي إلــى تحقيــق الكفــاءة.
وســيكون هناك منعطف حاســم بين تحرر
التجــارة والتحــول الرقمــي ،وســيظهر جلياً
ضــرورة بنــاء شــبكات متوافقــة ومترابطــة
بيــن البلــدان.
وستســهم التطــورات التــي طــرأت
علــى األصــول االفتراضيــة ،بمــا فــي ذلــك
العمــات الرقميــة للبنــوك المركزيــة ،فــي
إعادة تشكيل التمويل والتجارة واالستثمار
علــى مســتوى العالــم .وتواصــل التقنيــات
المبتكــرة دفــع عجلــة مكاســب اإلنتاجيــة
والتنميــة المســتدامة والنمــو فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،مع األخــذ باالعتبار األهمية
الكبيــرة لتحقيــق أوجــه التــآزر والتضافــر
بيــن التكنولوجيــا والتجــارة خــال عــام
 2022ومــا بعــده.
وبدورهــا ،قالــت فريــال أحمــدي،
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي مركــز
دبــي للســلع المتعددة« :ستســهم التجارة
العالميــة القوية في مســاعدة البلدان على
بنــاء المرونــة واالســتدامة وتحقيــق النمــو
االقتصــادي خالل عــام  2022وما بعده من
خــال تزويدها بالســلع والخدمات .وتمثل
إعــادة هيكلــة سالســل القيمــة العالميــة
مصــدراً مســتمراً لتحرير التجارة وتنشــيط
االنتعــاش في النمو العالمــي والتجارة عبر

ثالث تحوالت أساسية

أظهــر التقرير أن مالمــح عصر التعددية
الجديــد سترســمها ثالثــة تحوالت أساســية
فــي االقتصــاد العالمي.
 أوالً ،ســتتجه البلــدان بشــكل طبيعــينحــو رفــع الحواجــز التجاريــة بالتزامن مع
رغبتهــا فــي التقليــل مــن الحمائية بســبب
تكاليفهــا ،وهــو مــا حــدث بالفعــل عندمــا
أدى الوبــاء إلــى تجميــد التجــارة العالمية.
 ثانيــاً ،سيســتمر التضخــم باالرتفــاعوســتصبح البنوك المركزية أكثر تشدداً في
سياســاتها لمكافحــة ارتفاع األســعار .وهذا
يجعــل االقتــراض أكثــر تكلفــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض
الطلــب علــى الــواردات وتدهــور القــدرة
التنافســية للصادرات.
 ثالثـاً ،ســتتأثر التجــارة العالمية بأزمةالمنــاخ ،ســواء علــى صعيــد الصدمــات
االقتصاديــة أو الفــرص التــي ســتجلبها.
فبينمــا قــد تكــون هنــاك حاجــة للتدخــل
الحكومــي للحــد مــن الخســائر االقتصادية
المحتملــة ،يجب أن نرى زيادة في الطلب
على الســلع المســتدامة ضمن االقتصادات
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء ،ممــا
يخلــق فرصـاً جديــدة للتجارة المســتدامة.

إطالق التقرير

الحــدود ،وذلك مــن خالل تســهيل التنويع
االقتصادي مــا يتيح للبلدان تقليل االعتماد
علــى مصــادر محــدودة مــن المســتوردين
والمصدريــن والقطاعات».
يقدم تقرير مستقبل التجارة  2022عدة
توصيات رئيسية للحكومات والشركات:

توصيات سياسة التجارة للشركات

 زيــادة تبــادل المعلومــات مــن خــالاالتصــاالت (بمــا فــي ذلــك مــن خــال
التقنيــات التقليديــة والجديــدة علــى حــد
ســواء) .ويســاعد ذلــك فــي االســتعداد
لمواجهــة الصدمات غير المتوقعة وإدارتها
بأســلوب صحيــح (بمــا فــي ذلــك التوترات
الجيوسياســية والكــوارث الطبيعيــة)
 تبســيط العمليات التجارية ورقمنتها.يجــب تبنــي إجــراءات وعمليــات جمركية
ســريعة ومؤتمتة بشــكل متنامــي لتعويض
الزيــادة المســتمرة في تكاليــف التجارة.

دبي الجنوب للعقارات تطلق مشروع «خليج الجنوب»

أعلنــت /دبــي الجنــوب للعقــارات/
إطــاق «خليــج الجنــوب» المشــروع
الســكني الجديــد الــذي يقــع فــي قلــب
المنطقــة الســكنية فــي دبــي الجنــوب.
يضــم المشــروع مــا يزيــد علــى 800
فيــا وتــاون هــاوس و أكثــر مــن 200
فيــا فاخرة علــى الواجهة المائية إضافة
إلى بحيرة كريســتالية يبلــغ طولها كيلو
متر واحد وممشــى بطول  3كيلومترات
علــى الواجهــة المائيــة ســيضم شــواطئ
خاصة للســباحة واالستجمام.
يحتــل المشــروع موقعــا اســتراتيجيا
مباشرة على شارع إكسبو ويشتمل على

خدمات متكاملة للسكان ..ويأتي إطالقه
استكماال لمشاريع دبي الجنوب الناجحة
التــي أطلقــت خــال الســنوات القليلــة
الماضيــة والتــي تم بيعهــا بالكامل .
وبعــد اإلعــان عــن تحــول موقــع
إكســبو إلــى «مدينــة إكســبو دبــي»
فــي أكتوبــر المقبــل و الطلــب الهائــل
علــى العقــارات المتميــزة فــي المنطقة
ســيكون هــذا المشــروع خيــارا مثاليــا
للباحثيــن عــن فــرص العيــش بمعاييــر
ممتــازة مــع مرافــق عالميــة المســتوى
وبأســعار تنافســية.
وتحــرص دبــي الجنوب علــى التوافق

الدائــم مــع رؤيــة الحكومــة المتمثلــة
فــي جعــل دبــي أفضــل مــكان للعيــش
والعمــل والســياحة.
وتشمل المرافق األخرى في المنطقة
السكنية مدرســة في المستقبل القريب
والحدائــق العامــة والمالعــب الرياضيــة
ومحــات التجزئــة وهايبــر ماركــت
ســيفتتح فــي أكتوبــر المقبــل عــاوة
علــى مســجد ومحطــة وقــود وطريــق
للحافالت العامة يربط المنطقة السكنية
بمحطــة متــرو إكســبو ..و ســيتم إطالق
مبيعــات «خليــج الجنوب» في ســبتمبر
المقبل .وام

اإلمـارات للشـحن الجـوي تتسـلم طـائرة جـديـدة
تســلمت «اإلمــارات للشــحن الجوي»
العاملــة على مســتوى الصناعــة العالمية
أحــدث طائراتها مــن طراز بوينج777F /
/لتعزيــز قــدرة أســطولها وتلبيــة النمــو
الهائــل فــي الطلب.
وتشــهد ذراع طيران اإلمارات للشحن
زيــادة كبيــرة فــي حمــوالت مختلــف
البضائع بمــا في ذلك المنتجات الدوائية
والمنتجات الطازجة .ففي الســنة المالية
 2022 /2021تجاوزت الحموالت المنقولة
 2.1مليــون طن بنمــو  15بالمائه مقارنة
بالسنة الســابقة وبلغت حصة المنتجات
ســريعة العطب  260ألف طن وســجلت
األدويــة والســلع الثمينــة المنقولــة نموا
بنســبة  17بالمائه.
وقــال نبيــل ســلطان نائــب رئيــس
أول طيــران اإلمــارات لدائــرة الشــحن
إن الطائــرة الجديــدة ستســاعد علــى
زيــادة طاقتنــا وتعزيــز قدرتنــا علــى
تســليم البضائع الحيوية وتسهيل التجارة

العالميــة وعلــى الرغــم مــن التحديــات
الصعبــة هــذا العــام فــإن صناعة الشــحن
الجــوي تشــهد ازدهــارا كبيــرا منــذ بــدء
انتشــار الجائحــة وســتواصل اإلمــارات
للشــحن الجــوي رحلتهــا كواحــدة مــن
أكبــر وأفضــل شــركات الشــحن الجــوي
فــي العالــم مــن خــال االســتثمار فــي
أسطولنا وشــبكتنا العالمية والتكنولوجيا
والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى
العالمــي في مركزنا في دبــي وخارجها.
وأفــاد ســلطان أن معظــم األســواق
العالميــة تســجل قفزات فــي الطلب بما
فيهــا الصيــن وستســير اإلمارات للشــحن
الجــوي أربــع رحــات شــحن إضافية كل
أســبوع لخدمــة الصين واعتبــارا من هذا
األســبوع ستشــغل الناقلــة ســت رحــات
مباشــرة إلــى شــنغهاي ورحلتيــن إلــى
بكيــن وأربــع رحــات إلــى جوانشــو مــا
يضيــف أكثــر مــن  400طــن مــن ســعة
الشــحن مــن وإلــى الصيــن.

ولفــت إلى ان لدى اإلمارات للشــحن
الجــوي أيضــا خطــط جاهــزة لزيــادة
الرحالت إلى هانوي وسيدني وخدمتهما
مباشــرة كما ستسـ ّـير رحالت إضافية إلى
نيروبــي لتكــون نقطــة فــي خــط شــحن
متعدد المحطات من دبي ورلد ســنترال
إلــى مطــار إلدوريــت الدولــي فــي كينيا
وتواصــل الرحلــة إلــى نيروبــي قبــل أن
تتجــه شــماال إلــى ماســتريخت بهولنــدا
ثم إلى سرقســطة بإســبانيا قبل أن تعود
الطائــرة 777F/ /إلى دبي ورلد ســنترال
ويجــري فــي كل محطــة إنــزال وتحميــل
أنــواع مختلفــة مــن البضائــع بمــا فــي
ذلــك الزهــور والمنســوجات واألدوية.
ونــوه بــأن وصــول طائــرة الشــحن
الجديــدة  EFU-A6يثبت عدد أســطول
اإلمارات للشــحن الجــوي عند  11طائرة
بوينــج  777Fألن الطائــرة EFG-A6
أعيــدت إلــى شــركة التأجيــر األســبوع
الماضــي.وام

 توسيع وتنويع االئتمان بين الشركات.يســهم ذلك في تخفيف التأثيرات المترتبة
علــى المخاطــر .يجــب علــى الشــركات
والوســطاء المالييــن التنســيق فيمــا بينهــم
لمواجهــة التعرض للمخاطر ضمن سالســل
التوريــد مــن خــال االئتمــان المعــزز بيــن
الشركات.
التركيز بشكل إستراتيجي على التنويعاالقتصادي بالتعــاون مع الحكومات بهدف
دعــم المرونــة والمبادرات المســتدامة في
مواجهة الصدمات الناجمة عن تغير أسعار
النفــط وأوجــه عــدم اليقيــن المرتبطــة
بالمنــاخ أثنــاء اإلنتاج.

توصيات للحكومات بشأن السياسات

 مواصلــة منــح األولويــة لســد فجــواتالتمويــل التجــاري ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال
وكاالت ائتمان التصدير ،وتوســيع برامج رأس
المــال العامــل ،وتســهيالت جديــدة لدعــم

المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ّ
 النهوض بالتجارة والترويج لها كأولويةقصــوى .يجــب إعطــاء األولويــة للعالقــات
التجاريــة األقــل زخماً ألن زيــادة التدفقات
التجاريــة الثنائيــة ،تــؤدي فــي الغالــب إلى
تراجــع التدفقــات التجاريــة الثنائيــة مــع
بلــدان أخرى.
 يجــب اســتخدام القــروض المصرفيــةالتي تضمنها الحكومة لشــراء المســتحقات
التجاريــة وضــخ النقد في سالســل التوريد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن تحويــل هــذه
القــروض المضمونــة إلــى ســندات ماليــة
وتمويلهــا مــن خــال البنــك المركزي.
 تحســين األداء اللوجســتي .خفــضتكاليــف التجــارة مــن خــال زيــادة كفــاءة
المعامــات الجمركيــة والتخليــص عنــد
الحــدود ،وتحســين جــودة البنــى التحتيــة
للتجارة والنقل ،وتســهيل إرسال الشحنات
بأســعار تنافســية.

كشــف مركــز للســلع المتعــددة عــن
نظمهــا فــي
التقريــر خــال الفعاليــة التــي ّ
مركز آسيا هاوس في لندن ،وذلك بحضور
خبــراء في مجــال التجــارة العالميــة الذين
شــاركوا فــي حلقــة نقاشــية حــول نتائــج
التقرير .وشملت قائمة المتحدثين باسكال
المــي ،المديــر العــام الســابق لمنظمــة
التجــارة العالميــة ،وأعضــاء اللجــان مــن
بنك ســتاندرد تشــارترد ،وأوليفــر وايمان،
وهيتاشــي ،وبرنــود ريــكارد.
ُيصــدر مركــز دبــي للســلع المتعــددة
تقريــره الرائــد «مســتقبل التجــارة» كل
عامين ،والذي يستكشف الطبيعة المتغيرة
ويقيــم التقريــر تأثيــر
للتجــارة العالميــةّ .
الجغرافيــا السياســية ،والتكنولوجيــا،
واالتجاهــات االقتصاديــة العالميــة علــى
مســتقبل التجــارة ،مــع التركيــز علــى نمــو
التجارة ،وسالسل التوريد ،وتمويل التجارة،
والبنية التحتية ،واالستدامة .يتناول التقرير
ســيناريوهات تطور التجارة في عشرينيات
القــرن الحالــي ،وهــو مناســب ألي قــارئ
منخــرط فــي التجارة والسياســات التجارية
واالســتثمار الدولــي ومزاولــة األعمــال
التجاريــة مــع سالســل القيمــة العالميــة.

«الصكوك الوطنية» تطلق مبادرة هي األولى من
نوعها لتشجيع المجتمع على االدخار
أعلنت الصكوك الوطنية ،شركة االدخار
واالســتثمار الرائــدة المتوافقــة مــع أحكام
الشــريعة اإلســامية والمملوكــة مــن قبــل
«مؤسســة دبي لالســتثمارات» ،عن إطالق
مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا تحــت عنــوان
«صكــوك العيديــة» وهــي مبــادرة تح ّفــز
كافــة أفــراد المجتمــع علــى بــدء مســيرة
ـزز الثقافــة المالية.
االدخــار وتعـ ّ
وتتم ّثــل هــذه الصكــوك فــي بطاقــات
اســتثمار وادخــار إلكترونيــة متميزة يمكن
منحهــا كقســيمة هدايــا الكترونيــة لتكــون
بديــل للعيديــة النقديــة ،حيــث يمكــن
شــراؤها بســهولة عــن طريــق تطبيــق
«الصكــوك الوطنيــة» فيمــا تمنــح الصكوك
اإلمكانيــة ألفــراد المجتمــع الفرصــة لبــدء
مســيرة ادخارهــم خــال عيــد األضحــى
المبــارك وطــوال العــام.
ويتيــح التطبيق الذكي للمســتخدم أيضاً
حريــة اختيــار تصميم البطاقــات وتمييزها
بمناسبة خاصة مثل منح العيدية لألحبة أو
عبــر مناســبات أخرى مثل يــوم الميالد ،أو
التخــرج أو غيرها من المناســبات الخاصة،
كمــا يســمح تطبيــق الهاتــف المتحــرك
بإرفــاق بطاقــة الهديــة برســالة إلضفــاء
لمســة شــخصية عليها.

ويمكــن لألفــراد المشــاركة عبــر تحديد
قيمــة القســيمة النقديــة التي يرغبــون بها
مــن صكــوك العيديــة بقيمــة أبســطها 100
درهــم إماراتــي وقــد تصــل إلــى 5,000
درهــم إماراتــي لــكل عمليــة شــرائية.
ويســتطيع متلقــوا بطاقــات االدخــار
اإللكترونيــة اســتثمار هــذه البطاقــة فــي
إحــدى برامــج االدخــار لــدى «الصكــوك
الوطنية» لالســتفادة من األرباح الســنوية،
فضـاً عــن فرصــة المشــاركة فــي برنامــج
الجوائــز الــذي تصــل قيمته إلــى  36مليون

درهــم إماراتــي.
وقالــت رحــاب لوتــاه ،نائــب الرئيــس
التنفيــذي للمجموعــة فــي شــركة الصكوك
الوطنيــة ان صكــوك تعــد العيديــة مبــادرة
مهمة تتيح فرصة تعريف المجتمع بأهمية
االدخــار ومســاعدتهم علــى بدء مســيرتهم
ـتقبل زاهر.
الماليــة لضمــان مسـ ٍ
كمــا تســاعد صكــوك العيديــة علــى
اســتمرارية االدخــار لألفــراد وتمنحهــم
هديــة فريــدة مــن نوعهــا».
وأضافــت لوتــاه« :حرصنا على تســهيل
عمليــة االدخــار مــن خــال منــح أفــراد
المجتمع فرصة اختيــار طريقتهم المفضلة
فــي شــراء الصكــوك وادخــار قيمتهــا مــع
ســهولة الوصــول إليهــا عــن طريــق تطبيق
الهاتــف المتحــرك .ونســعى إلــى تشــجيع
الجميع على بدء حسابات االدخار الخاصة
بهم حيث يمكنهم االســتفادة من الصكوك
المهــداة لهم».
يمكن شــراء صكــوك العيدية عن طريق
تطبيق الهاتــف المتحرك ،المتوفر لنظامي
آي أو إس أو أندرويــد .ويمكــن للعمــاء
فتــح حســاب ادخار وإيــداع قيمــة صكوك
العيديــة عــن طريــق زيــارة أحــد فــروع
الصكــوك الوطنية.

«غرفة الشارقة» تطلق الدورة السادسة من «مهرجان
الذيد للرطب»  21يوليو
تنظــم غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة
النســخة السادســة مــن فعاليــات «مهرجــان
الذيــد للرطــب  »2022خــال الفتــرة مــن
 24-21يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد
بمشــاركة مــن مئــات مــن مزارعــي النخيــل
علــى مســتوى الدولــة.
وكشــفت اللجنــة التنظيميــة للحــدث
الــذي ترعــاه وتنظمــه غرفــة الشــارقة
عــن قيمــة الجوائــز المرصــودة لمســابقات
الــدورة السادســة والتــي تصــل إلــى مليــون
درهــم ســتوزع علــى  145فائــزا بمســابقات
المهرجان الرئيســية الســتة وهي مســابقات
مزاينة الرطب ومسابقة أكبر عذج ومسابقة
الليمــون ومســابقة التيــن ومســابقة تمــر
الحســيل ومســابقة أجمــل مخرافــة رطــب
والمخصصــة للنســاء فقــط وتتــراوح قيمــة
الجوائــز بيــن  1000إلــى  25ألــف درهــم
باإلضافــة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات
واألنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة
والتراثيــة .
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي ُعقــد
اليــوم فــي مركز إكســبو الذيــد تحدث خالله
ســعادة محمــد أحمــد أميــن العوضــي مدير
عام غرفة الشــارقة وسعيد بن فاضل الكتبي

مدير قناة الوســطى ومحمد مصبح الطنيجي
المنسق العام للمهرجان وراشد مهير الكتبي
رئيــس لجنــة الفــرز والتقييــم بحضــور خليل
المنصــوري مديــر مركــز إكســبو خورفــكان
وجمال ســعيد بوزنجــال مدير إدارة االتصال
المؤسســي فــي غرفــة الشــارقة وعــدد مــن
المســؤولين وممثليــن عــن وســائل اإلعــام
المحلية.
ورفــع ســعادة محمــد أحمــد أميــن
العوضــي أســمى آيــات الشــكر والتقديــر
لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضو المجلــس األعلى
حاكــم الشــارقة على دعم ســموه الالمحدود
لمهرجــان الذيــد للرطــب ورعايتــه الكريمــة
للمهرجــان مؤكــدا أن هــذا الحــدث الــذي
أطلقتــه الغرفــة وتبنتــه يأتــي التزامــا منهــا
فــي توفيــر كافــة أشــكال الدعــم للمزارعيــن
وتطويــر الصناعــات المحليــة القائمــة علــى
الرطــب واالرتقــاء بهــا ورفــع جــودة المنتج
اإلماراتــي تنفيــذا لــرؤى وتوجيهــات صاحب
الســمو حاكــم الشــارقة بإيالء اهتمــام خاص
بالمنطقتيــن الشــرقية والوســطى علــى كافة
الصعــد االجتماعية واالقتصادية والمعيشــية
والثقافية والتراثية مشــيرا إلى أن المهرجان

أصبح واحدا من أهم األحداث على مستوى
الدولــة والمنطقــة التي عــززت موقع مدينة
الذيــد في قطــاع الثــروة الزراعية ورســخت
مكانتهــا فــي مجــال زراعــة النخيــل التــي
تشــتهر بتنــوع وجــودة أصنافــه.
ولفــت العوضــي إلــى أن الغرفــة تحــرص
مــن خــال مهرجــان الذيــد للرطــب إلــى
تحقيــق عــدد مــن األهــداف علــى رأســها
المســاهمة فــي المحافظــة علــى المــوروث
الثقافــي لدولــة اإلمــارات مــن خــال رعايــة
شــجرة النخيــل مصدر فخر واعتزاز لإلنســان
فــي اإلمــارات منــذ القــدم بتفعيل وتنشــيط
الحركــة االقتصاديــة عن طريــق إيجاد منصة
ســنوية تســترعي اهتمــام الفاعليــن في هذه
التجــارة منوهــا إلــى أن المهرجــان يحفــل
هــذا العام بالعديــد من الفعاليــات باإلضافة
إلــى المســابقات الســنوية من حيــث تقديم
اإلرشــادات العلمية للمزارعين حول أساليب
الزراعة الحديثة تشجيعا لهم لالهتمام بجودة
إنتاج الرطب من دون االعتماد على األسمدة
الكيميائيــة حفاظــا علــى نقــاء ســاالتها التي
تشــتهر بها مدينة الذيــد باإلضافة إلى تعزيز
وتبــادل الخبــرات من خالل اســتضافة خبراء
فــي هــذا المجال الهــام .وام
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صيف مليء باإلبداع والمرح للصغار في حي الفهيدي التاريخي

دبي للثقافة تستعد إلطالق مخيمها الصيفي «سعادة واستفادة» في المواقع التراثية 2022

دبي  -الوطن
تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي
«دبي للثقافة» إلطالق مخيمها الصيفي
«سعادة واستفادة» في حي الفهيدي التاريخي
من  19حتى  28يوليو  ،2022واعد ًة الصغار
بأوقات مفعمة بالتعلّم والمرح واإلبداع
مع باقة حافلة بالورش التثقيفية واألنشطة
الشيقة والمبتكرة.
ّ
وعلى مدار أيام المخيم ،ينتظر الصغار
من  7حتى  12عاماً رحلة فريدة في جنبات
حي الفهيدي التاريخي الذي يعبق باألصالة
أعدت
والتراث اإلماراتي العريق ،حيث ّ
«دبي للثقافة» برنامجاً مبتكراً يضم باقة
من الورش الفنية والتعليمية والتثقيفية،
والجوالت الواقعية في الحي ،إضاف ًة إلى
عروض من سينما الحي ومسرح العرائس،
وفقرات رياضية وترفيهية ممتعة.
وأشارت ليلى عبداهلل بالهوش ،مدير
المخيم الصيفي في حي الفهيدي
مشروع
ّ
التاريخي إلى أن هذه المبادرة تأتي في
إطار المسؤولية الثقافية للهيئة في تحفيز
اإلبداع واالبتكار لدى الناشئة وتعزيز ثقافة
المشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع
عبر دمج الفن واإلبداع ضمن مساحات
مدينة دبي ،ما يسهم في اكتشاف وتطوير
المواهب الوطنية وتنميتها ،وإتاحة الفرصة
أمام األطفال الستثمار أوقاتهم على الشكل
األمثل خالل إجازتهم المدرسية الصيفية.
وأضافت ليلى عبداهلل بالهوش « :تؤمن
دبي للثقافة بأهمية أن تكون الثقافة في
متناول شتى أطياف المجتمع وقريبة منهم
عبر الفعاليات الثقافية الواسعة والمتاحف
والمواقع التراثية التي تحتفي بالهوية الوطنية
األصيلة والتراث اإلماراتي الغني وتسهم
في ترسيخ مشاعر الفخر بهما لدى أفراد
المجتمع .ومن خالل المخيم الصيفي في حي
الفهيدي نهدف إلى تعزيز حضور المواقع
التراثية بين األجيال الناشئة ،وتوثيق عالقتها
بتاريخ دولة اإلمارات وإرثها العريق ،وإبقاء
التراث الثقافي اإلماراتي حاضراً في عقول
وقلوب الصغار وتحفيزهم على االستلهام منه
في مواصلة مسيرة التطوير واالزدهار في
اإلمارة ودولة اإلمارات العربية المتحدة».
وحول أهمية هذا المخيم ،قالت ليلى
«ي َع ُّد المخيم الصيفي نشاطاً
عبداهلل ُ :
مهماً في تطوير مهارات الطفل الفكرية
تحمل المسؤولية
وتعزيز قدراته في ّ
وبناء عالقات صداقة خارج إطار أصدقاء
المدرسة أو العائلة ،فض ًال عن مساهمته
في ملء فراغ الطفل خالل عطلة الصيف.

«تحقيق أمنية» تستجيب لحلم طفل قضاء وقت ممتع بمنتجع اتالنتس في دبي
دبي  -الوطن
ح ّققــت مؤسســة «تحقيــق أمنية» حلم
الطفــل عبــد العزيــز ( 7ســنوات) في قضاء
أروع األوقــات مــع أفــراد أســرته وذلــك
بالتعــاون مع منتجع أتالنتس النخلة بدبي.
وقــال هاني الزبيــدي ،الرئيس التنفيذي
لمؤسســة «تحقيــق أمنية»« :نظــراً لرحلة
العــاج الطويلــة ،كان عبــد العزيــز يتمنــى
ميزة مع عائلتــه في منتجع
قضــاء عطلــة ُم ّ
أتالنتــس النخلة الذي طالمــا حلم بزيارته،
واالســتمتاع مع إخوته باألنشطة الترفيهية
والمغامــرات الرائعــة التــي يو ّفرهــا مثــل:
لعب البولينغ ،اللعب في مدينة أكوافنتشر
المائية ،زيارة حوض ذا لوســت تشــامبرز،
وفرصة الســباحة مــع الدالفين».
وتوجــه الزبيــدي بالشــكر إلــى منتجــع
ّ
أتالنتــس النخلة على اســتضافة عبد العزيز
وأفــراد أســرته وتوفيرهــم باقــة ُمتكاملــة
شملت اإلقامة لمدة ليلتين وكافة الوجبات
واألنشطة الترفيهيةُ ،مشيداً بحرصهم على
الوفــاء بمســؤوليتهم االجتماعيــة تجــاه
مجتمــع اإلمــارات ،ونشــر الســعادة فــي
قلــوب األطفــال المرضــى مــع عائالتهم».
وأشــاد الزبيــدي بالجهــود الكبيــرة التي
يبذلهــا القائمــون علــى منتجــع أتالنتــس
النخلــة لدعم جهود مؤسســة تحقيق أمنية
ثمناً
في تنفيذ رســالتها اإلنســانية النبيلةُ ،م ّ

الشــراكة طويلــة األمــد مــع المنتجــع على
مــدار الســنوات الماضيــة ،والتــي حــرص
رد الجميــل
خاللهــا منتجــع أتالنتــس علــى ّ
للمجتمع والمســاهمة فــي تحقيق أمنيات
هدد
المصابيــن بأمراض خطيــرة ُت ّ
األطفــال ُ
حياتهــم ،مؤكــداً حــرص المؤسســة علــى
المثمرة التي
إقامــة المزيد من الشــراكات ُ
تــزرع الســعادة واألمــل فــي نفــوس كافــة
أفــراد المجتمع.

مــن جانبــه شــكر الطفــل عبــد العزيــز
مؤسســة تحقيــق أمنيــة والقائميــن علــى
منتجــع أتالنتس النخلة ،وقال« :لقد كانت
ومشــاهدة مرافقه
زيــارة أتالنتــس النخلــة ُ
الفخمــة واالســتمتاع بأنشــطته الترفيهيــة
الفريــدة حلمـاً شــبه ُمســتحيل .أحسســت
ميزة ،واستمتعت
همة ُ
بأنني شــخصية ُم ّ
وم ّ
ألول مــرة منــذ زمــن بعيــد بقضــاء وقــت
رائــع مــع كافــة أفــراد أســرتي».

بلدية العين تؤكد جاهزيتها الستقبال عيد األضحى المبارك
 6أيام من التعليم والترفيه لتطوير مهارات األطفال
وتعزيز قدراتهم اإلبداعية
ورش فنية وجوالت استكشافية وسينما ورياضة
وغيرها الكثير ينتظر الصغار
المخيم الصيفي الطريقة
وبالتالي ،يش ّكل
ّ
المثلى التي تجعل إجازة الطفل الصيفية
ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه .لذلك،
أدعو جميع أحبائنا الصغار إلى التسجيل في
هذا المخيم الستكشاف طاقاتهم الخالقة
وقضاء أوقات فريدة».
وُتقام أنشطة المخيم يومياً من الساعة
 9:00صباحاً حتى  12:00ظهراً في بيت
الفعاليات رقم  19في حي الفهيدي التاريخي،
وتضم ورشاً ودورات باللغة العربية من
 19حتى  21يوليو القادم ،وأخرى باللغة
اإلنجليزية من  26حتى  28من الشهر نفسه.

ويمكن التسجيل في المخيم عبر البريد
اإللكتروني الخاص بالمخيم Heritage.
 ،Sites@dubaiculture.aeأو عن طريق
رقم الواتساب.050-5502528 :
وتلعب دبي للثقافة دوراً مهماً في دعم
رؤية حكومة اإلمارات الساعية إلى تطوير
مجتمع قائم على المعرفة ،وتلتزم بتعزيز
البيئة الثقافية واإلبداعية في اإلمارة ،فضالً
عن دمج المحتوى الثقافي بطرق مبتكرة
في المناهج التعليمية في اإلمارات العربية
المتحدة ،بما يسهم في بناء أجيال شابة
تفخر بتراثها الوطني وتعتز بثقافتها.

تقام خالل يوليو الجاري في مدينة مدهش الترفيهية

بلدية دبي تعزز المفاهيم التوعوية لدى األطفال بمسرحية
فــي إطــار فعاليــات صيف صحي وآمن ،وحملــة «هل منزلك
آمــن» التوعويــة ،تســتعد بلديــة دبــي لعــرض مســرحية تحمــل
العديــد الرســائل التوعويــة لألطفــال بعنــوان «أه ـاً ســامة»،
وذلــك خــال شــهر يوليــو الجاري فــي مدينة مدهــش الترفيهية.
ويأتــي العــرض المســرحي التوعــوي فــي إطــار جهــود الدائــرة
ومســؤوليتها المجتمعيــة نحــو تعزيــز المفاهيــم التوعويــة لــدى
األطفــال ،وغــرس قيــم الصحــة والســامة لديهــم ،خاصــة خــال
فصــل الصيــف وأثنــاء تواجدهــم بالمنازل.
ويأتــي عــرض المســرحية فــي فعاليــات عالــم مدهــش بعــد
النجــاح المتميــز الــذي حققتــه العــروض المســرحية الســابقة
خــال األعــوام الماضيــة ،والتــي القــت تفاعـاً الفتـاً مــن قبــل
األطفــال وذويهم،ويــدور العــرض هــذا العــام فــي إطار مشــوق
للصــراع بيــن شــخصيتي «ســامة» و»حــذر» ،حيــث تقع أســرة
تتكــون مــن والديــن وأطفال في بعض األخطاء ،فتقوم شــخصية
«حــذر» -وهــو ســفير الصحــة والســامة فــي بلديــة دبــي -
بتصحيــح المفاهيــم وترســيخ المعلومات والنصائح للمشــاهدين
بأســلوب شــيق وجميــل ،فيمايتنــاول العرض عدة نقــاط توعوية
تهــدف إلــى تشــجيع األطفــال علــى تبــادل الرســائل التوعويــة
فيمــا بينهــم.
وســتقام عــروض المســرحية فــي مدينــة مدهــش الترفيهيــة
ـاء ،وذلــك فــي األيــام التاليــة:
فــي تمــام الســاعة الخامســة مسـ ً
العــرض األول يــوم األحــد  10يوليــو  ،2022والعــرض الثانــي
يــوم الســبت  16يوليــو  ،2022والعــرض الثالــث يــوم األحــد 24
يوليــو  ،2022والعــرض الرابــع يــوم الســبت  30يوليــو .2022

وتجــدر اإلشــارة إلــى حــرص بلديــة دبــي دائمـاً علــى تعزيــز
دورهــا التوعــوي فــي المجتمــع ،مــن خــال تنظيــم الفعاليــات
التــي تهــدف إلــى تحفيز أفــراد المجتمع صغــاراً وكبــاراً لاللتزام
بالممارســات الصحية الســليمة.وام

أعلنــت بلديــة مدينــة العيــن رفــع
جاهزيــة قطاعاتهــا الخدميــة و الترفيهيــة
التابعة لها بمناسبة عيد األضحى المبارك
ضمن خطتها مواصلة خدماتها للمتعاملين
وذلك تحقيقا الستراتيجية دائرة البلديات
والنقــل فــي تقديــم الخدمــات بأفضــل
الممارســات التــي تلبــي رضــا المتعاملين
ومجتمــع المدينة.
وســتكثف بلديــة مدينــة العيــن ممثلة
بالفــرق الرقابيــة عملهــا الســتقبال عيــد
األضحــى المبــارك مــن خــال الحمــات
التفتيشــية بــكل المناطــق واألســواق
الرئيســية والمرافــق الترفيهيــة بمدينــة
العيــن نظــراً للزيــادة المتوقعــة في عدد
المســتهلكين والــزوار خالل فتــرة العيد،
وذلك بالتنسيق مع الشركاء االستراتيجيين
فــي إطــار تعزيــز العمــل المشــترك بيــن
الجهــات المعنيــة.
وشــكلت البلديــة فــرق المناوبــة
للمفتشــين خالل فترة أيــام عيد األضحى
المبارك للرقابة و القيام بحمالت تفتيشية
و توعويــة علــى ســوق الســمك و الخضار
على الفترتين الصباحية والمسائية وتهيئة
الموقــع لتقديــم الخدمــات للمتســوقين
ومرتــادي الســوق قبــل وخــال فتــرة
اســتقبال عيــد األضحــى المبــارك ضمــن
بيئــة آمنة للمحافظة على ســامة وصحة

المتسوقين وأصحاب المحالت والعاملين
وفــق أعلــى المعاييــر.
وعــززت مســالخ بلديــة مدينــة العيــن
جاهزيتهــا والبالــغ عددهــا  11مســلخاً
الســتقبال المضحيــن فــي عيــد األضحــى
المبــارك من خالل تقديم أرقى الخدمات
وفقــا ألفضــل الممارســات العالميــة
للمســتفيدين.
وتســتقبل المسالخ جمهور المتعاملين
والمضحين على فترتين تبدأ من الســاعة
السادســة صباحــا و حتــى الثامنــة مســاء
مــن أول أيــام العيــد لــكل مــن مســلخ
األهالــي والتجــاري والهيــر والوقــن و
القــوع وســويحان والعامــرة و الســامات
ومســاكن والمقفــر  1والفقــع علــى أن
تبدأ ســاعات العمل من الســاعة الســابعة
ـاء مــن ثاني إلــى رابع
وحتــى الثالثــة مسـ ً
أيــام العيــد فــي كل مــن مســلخ مســاكن
و مقفــر  1والفقــع الموزعــة علــى جميع
مناطــق العيــن مع تطبيق أعلــى المعايير
الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ
والفحــص البيطــري قبــل الذبــح وبعــده
للتأكــد مــن صالحيــة اللحــوم لالســتهالك
اآلدمــي ،والتخلص اآلمن مــن المخلفات
حفاظـاً علــى الصحــة العامة.
وشــملت اســتعدادات البلدية المرافق
الترفيهية كالحدائق والمتنزهات والمماشي

خالل فترة عيد االضحى المبارك وباشرت
بتجهيــز كافــة الحدائــق والمالعــب فــي
االحيــاء الســكنية ضمــن منظومــة مــن
العمليــات الدوريــة والمســتمرة لرفــع
مســتوى الخدمــات عبــر برنامــج صيانــة
دورية و زراعة الزهور الموسمية الملونة
متضمنــة أعمــال صيانــة المزروعــات
والمســطحات الخضــراء وأعمــدة االنــارة
ومناطق ألعاب األطفال و صيانة المماشي
والمرافــق الخدميــة فــي الحدائــق التــي
تتكــون مــن المالعــب المتنوعــة.
وبمناســبة عيــد األضحى تطلــق مراكز
توزيــع المــواد الغذائيــة التابعــة لبلديــة
مدينــة العيــن عــدة مبــادرات تشــمل
عروضــا ترويجيــة علــى ســلع غذائيــة
مختــارة مــن قائمــة المــواد الغذائيــة في
المركز الرئيســي والتي تعتبر األكثر طلبا
خالل فترة العيد إضافة إلى إدراج سلعة
غذائيــة جديــدة مــن شــركات مختلفــة
تلبيــة لرغبــات المتعامليــن.
وتوفــر بلديــة مدينــة العيــن خدمــة
توصيل السلع الغذائية إلى جميع مناطق
مدينــة العيــن كافــة مــن خــال طلــب
المتعامــل المواد الغذائيــة المطلوبة عبر
المنصــة الذكية «ســمارت هب» وبســعر
رمــزي وتكــون هــذه الخدمــة مجانيــة
لكبــار المواطنيــن وأصحــاب الهمــم.وام

احتفاء بعيد األضحى المبارك
«وجهات دبي» تقدم عروضها المميزة في عيد األضحى منتجع دانات جبل الظنة يقدم باقة إقامة شاملة ً
أبوظبي  -الوطن

احتفــاء بحلــول عيــد األضحــى
ً
المبــارك ،أطلــق منتجــع دانــات جبــل
الظنــة باقــة إقامــة مميــزة تقــوم علــى
مبــدأ شــمولية جميــع الخدمــات ضمن
ســعر الغرفة األصلي،وتتيح هذه الباقة
الحصريــة للضيــوف إمضاء إجــازة عيد
ال تضاهــى لــدى إحدى أفضــل وجهات
اإلقامــة الفاخــرة في المنطقــة الغربية
مــن العاصمــة اإلماراتيــة ،ســواء كانــوا
يرغبــون بإمضاء إجــازة هادئة ومريحة
أو بإجــازة زاخــرة بالمتعــة واإلثــارة.
فبأســعار تبــدأ مــن  699درهــم
إماراتي للّيلة الواحدة ،يمكن للضيوف
االســتمتاع بإقامــة مترفــة برفقة األهل
واألحبــة فــي غرفــة فخمــة مــن نــوع
ديلوكــس تتمتــع بإطاللــة خالبــة علــى
تستعد «وجهات دبي» الستقبال عيد
األضحى المبارك بجدول فعاليات مليء
بأفضل عروض التسوق وتجارب المأكوالت
المتنوعة واألنشطة والعروض الفنية
والترفيهية الممتعة والباقات الفندقية
المميزة وذلك ضمن أجواء احتفالية بصحبة
أفراد العائلة واألصدقاء ما يؤكد على مكانة
دبي المدينة األفضل للعيش والزيارة في
العالم في كافة األوقات.
وتحتفي جزيرة «بلوواترز» بعيد األضحى
بفعاليات مستوحاة من الثقافة اإلماراتية
حيث تستضيف مجموعة من العروض
التراثية يوم السبت  9يوليو الجاري في
«ذا وارف» إلى جانب العروض الفنية
المعاصرة وتجارب المأكوالت اإلماراتية
الشهية لتعرف زوارها من حول العالم
بالموروث الثقافي الغني للدولة.
وسيكون األطفال على موعد مع أصدقائهم
«مدهش ودانة» يوم  10يوليو الجاري في
«ذا وارف» إضافة إلى عروض المطاعم
العالمية الشهيرة  ..فيما تشكل «ذا أوتلت

فيليدج» وجهة مثالية لإلستعداد للعيد
وانتقاء األزياء المميزة من أشهر العالمات
التجارية أو اإلستمتاع بتجارب وعروض
تسوق األزياء بما ذلك األزياء الراقية.
ويستقبل «سوق مدينة جميرا» زواره
ليحتفي معهم بالعيد في الفترة من 9
إلى  11يوليو الجاري بأسلوب إماراتي
أصيل حيث تتزين الوجهة بلوحات الخط
العربي األنيق وتتردد في أروقتها أنغام
العود واإليقاعات التراثية.
وتقدم الوجهة المصممة على شكل سوق
عربي تقليدي مزيداً من أجواء البهجة
والفرح من خالل عروض نسج السجاد
الحية وفعالية التصور مع الصقور المتاحة
للجميع  ..كما تضم الوجهة المزيد من
المالمح التراثية اإلماراتية في زواياها مثل
باك الصيد التي تروي قصة هذه المهنة
ِش ِ
وارتباط تاريخ الدولة بالبحر وثرواته.
وترحب «الخوانيج ووك» بزوارها بأجواء
من المرح والبهجة في هذا العيد لالستمتاع
بتجارب التسوق وقضاء أمتع األوقات مع

العائلة وتذوق أشهى األطباق معهم وذلك
ضمن أجواء احتفالية ممتعة..كما تقدم
الوجهة لزوارها باقة من العروض الثقافية
المتنوعة خالل يومي  9و 10يوليو الجاري .
وبإمكان محبي التراث وعبق التاريخ
األصيل الذهاب إلى منطقة «السيف» لقضاء
أمتع األوقات في فترة العيد وتمزج الوجهة
األصالة مع الحداثة في تناغم فريد يجسد
روعة المكان وذلك مع مجموعة متنوعة
من تجارب التسوق والمأكوالت الشهية.
وتعد «بوكس بارك» وجهة مفضلة
للباحثين عن تجارب فريدة و تضم عالمات
تجارية ومفاهيم مبتكرة تقدم خيارات
تسوق وتجارب مأكوالت وأماكن ترفيهية
ال مثيل لها تناسب جميع أفراد العائلة.
ويمكن لمستخدمي «تيكت»-برنامج
مكافآت الفوري الوحيد واألسهل في
اإلمارات  -كسب النقاط بسهولة عند إجراء
عملية شراء من أي من العالمات التجارية
الشريكة في البرنامج في «بلوواترز»
و»الخوانيج ووك».وام

شــاطئ الخليــج العربــي الســاحر.
باإلضافــة إلى الوجبــات المتوفرة على
مــدار اليــوم والمشــروبات الالمحدودة
المتاحــة لشــخصين بالغيــن وطفليــن
ال يزيــد عمرهمــا عــن  12ســنة .إلــى
جانب إمكانية تسجيل الوصول المبكر
وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخر (إن
كانــت اإلمكانيــة متاحــة) .كمــا يمكــن
لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهم عن 12
سنة اإلقامة وتناول الوجبات بالمجان.
وإلضفــاء مزيــد مــن الروعــة علــى
إجــازة عيــد األضحى ،يحصــل الضيوف
مــن كافة الفئات العمرية على إمكانية
الدخــول إلى بركة الســباحة والشــاطئ
ـا عــن إمكانيــة
الخــاص بالمجــان ،فضـ ً
ممارســة األنشــطة الرياضيــة المتنوعة
والتي تشــمل السكواش وتنس الطاولة

والفوزبــول وكــرة الطائــرة الشــاطئية
وكــرة الســلة وغيرهــا الكثيــر .كمــا
يحصــل الراشــدون علــى خصــم نســبته
 %25علــى جلســات التدليــك المتوفــرة
فــي المنتجــع الصحي.
وال تتوقــف المزايــا عند هــذا الحد،
حيــث يمكن للضيوف الترقية إلى باقة
بريميــوم مقابــل  100درهــم إماراتــي
للشــخص الواحــد واالســتمتاع بطيــف
واســع مــن التجــارب الذوقيــة الفاخرة
المتوفــرة في مختلف مطاعم الفندق.
حيــث تتيــح باقــة بريميــوم للضيــوف
االســتمتاع بالمزيــد مــن المأكــوالت
المتوفــرة علــى قوائــم الطعــام والتــي
تشــمل الوجبــات الخفيفــة والمقبــات
والســلطات واألطبــاق الرئيســية
والمشــروبات العاديــة والفاخــرة.
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ضمن فعاليات مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية األصيلة

«ابن غدير» و«تيما» و«حمزة» يخوضون التحدي في التست دو بوش الفرنسي

أبوظبي  -الوطن
يســتضيف مضمــار التســت دو بوش الفرنســي،
اليــوم األربعــاء ( ،)2022/07/06فعاليات مهرجان
ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان
للخيــول العربيــة األصيلــة ،الــذي يتألــف من ثالث
سباقات ،ينتظر ان تأتي حافلة باإلثارة والتشويق.
وتأتــي إقامــة ســباقات المهرجــان ،تنفيــذاً
لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديوان
الرئاســة ،وهــو حــدث دولي مهــم يجــري تنظيمه
فــي العديــد مــن البلــدان ،وذلــك بهــدف الترويــج
لســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم.
ويجتــذب ســباق مهرجــان منصــور بــن زايــد

السباق يجذب نخبة من الخيول حققت انتصارات في السباقات الكبرى المصنفة
للخيــول العربيــة ـ كريتريــوم للمهــرات واألفــراس
فــي ســن أربــع ســنوات فمــا فــوق للفئــة األولــى
لمســافة  1900متر ،البالــغ جائزته  40.000يورو،
نخبــة مــن الخيــول التــي حققــت انتصــارات فــي
الســباقات الكبــرى المصنفــة.
وتدفع ياس إلدارة سباقات الخيل العائدة لسمو
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان ،بكل من “تيما”
الفائــزة بالفئــة األولــى ،بقيــادة اورتيزمندزابــل،
و”ايــاف” الفائــزة بالفئــة الثالثــة بقيــادة انتونــي
كراســتوس ،وكالهمــا بإشــراف المــدرب تومــاس

دوميلو.
ومن أقوى المرشــحين للفوز “ليدي برنســيس”
بطلــة ســباق جوهــرة تــاج زايد بقيادة كريســتوف
ســوميو ،و”غــرة الزمــان” بطلــة ســباقات الفئــة
الثانيــة والثالثــة بقيــادة الكســاندر جافالن.
ويتنافــس فــي ســباق مهرجــان منصور بــن زايد
للخيول العربية ـ كوب دو ســود كويســت دو بور
ســانج للفئــة الثالثــة لمســافة  1900متــر ،البالــغ
جائزتــه  20.000يــورو )7( ،خيولفــي ســن أربــع
ســنوات فمــا فــوق ،يتصدرهــا “ابــن غديــر” لياس

إلدارة ســباقات الخيــل ،بإشــراف دي جوليميــن
وقيــادة انتونــي كراســتوس ،ورفيقــة اســطبله
“تامــاري” بإشــراف تومــاس دوميلــو ،وقيــادة
اورتيزمنزابــل.
ويســعي “حمــزة” ليــاس إلدارة ســباقات الخيل
بإشرافتوماس دوميلو ،وقيادةايملينريفولت ،ورفيقة
اســطبله “حنيــن” بإشــراف دي جوليميــن ،وقيادة
اورتيزمندزابل ،لحصد لقب سباق مهرجان منصور
بــن زايــد للخيــول العربيــة ـ بــري بنجالــي دالبريه
للخيــول عمــر ثالث ســنوات فقــط لمســافة 1400

متر،البالــغ جائزته  18.000يورو.
وينافس على اللقب “كريم” للخيالة الســلطانية
العمانــي ،بإشــراف شــارل جورديــن ،وقيــادة
اوليفييــه بيلييــه.
ويدعــم ويرعــى المهرجــان دائــرة الثقافــة
والســياحة ،ومجلس أبوظبي الرياضي ،واألرشــيف
الوطنــي الشــريك الرئيســي ،واتصــاالت الشــريك
الرسمي ،والوطنية لألعالف الشريك االستراتيجي،
وطيــران اإلمــارات الناقــل الرســمي ،ويرعــي أيضاً
المســعود ـ نيســان ،وأريــج األميــرات ،وعميــر بن
يوســف للســفريات ،وقناة ياس ،واالتحاد النسائي
العــام ،والمجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة،
وشــركة فيوال ،ونادي أبوظبي للفروسية ،وجمعية
اإلمــارات للخيــول العربيــة األصيلة.

نادي دبي لسباق الخيل :منافسات قوية بمضمار «ميدان»
 4نوفمبر المقبل مع بدء الموسم الجديد

أعلن نادي دبي لسباق الخيل ،أن “ميدان” ،المضمار
األبرز لسباقات الخيل في دولة اإلمارات ،سيستضيف
أول باقة من  21حفالً للسباقات في الرابع من نوفمبر
المقبل ضمن الموسم الجديد  ،2023-2022والذي أعلنته
مؤخراً هيئة اإلمارات لسباقات الخيل.
وكشف النادي أن نسخة العام  2023من “كأس دبي
العالمي” ،الحدث األبرز واألهم عالمياً في مجال سباقات
الخيل ،والذي يعد من أهم العوامل التي تؤكد مكانة
دبي مركزا رئيسا على خارطة رياضات الخيل العالمية،
سيقام يوم السبت الموافق  25مارس المقبل ضمن أمسية
ُ
تبلغ جوائزها المالية  30.5مليون دوالر.
وبهذه المناسبة ،أعرب الشيخ راشد بن دلموك آل
مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل
عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة
رئيس هيئة اإلمارات لسباق الخيل لما يوليه سموه من
دعم وتشجيع لهذه الرياضة العريقة بما لها من ارتباط
“نثمن لسمو الشيخ
بتاريخ وثقافة دولة اإلمارات ،وقالّ :
منصور بن زايد آل نهيان ،توجيهاته السديدة ومتابعته
طوراً لموسم سباقات
المستمرة التي أثمرت برنامجاً ُم ّ
الخيل  2023-2022ونشيد بجهود فريق هيئة اإلمارات
لسباق الخيل ،وما يقدمونه من إسهامات تثري من
فعاليات هذا البرنامج المتميز”.
وأضاف“ :يسعدنا أن نعلن عن برنامج “ميدان” و
الذي يأتي في شكل جديد متضمناً عدداً من اإلضافات
والتحسينات ،وال شك أن برنامج الموسم الجديد سيوفر
فرصاً أكبر للخيول الدولية للمنافسة خالل كرنفال كأس
دبي العالمي”.
ونوه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالروابط
ّ
الوثيقة التي تجمع دبي بمجتمع سباقات الخيل حول
العالم ،وقال“ :ال يفوتنا أن نؤكد تقديرنا للدعم الكبير
المّلك والمدربين والفرسان المحليين ،وكذلك رواد
من ُ
السباقات ،ونتطلع للترحيب بهم في أيقونة السباقات
العالمية مضمار ميدان ،في مستهل موسم “السباقات
في دبي” في  4نوفمبر القادم”.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن
دبي تواصل تطوير منظومة سباقات الخيل التي تجرى
على أرضها في ضوء الخبرة الطويلة التي تتمتع بها في
مجال تنظيم سباقات الخيول والتي تمتد ألكثر من 40
عاماً ،حيث يعود تاريخ انطالق أول سباق للخيل في
دبي إلى أكتوبر من العام  ،1981إذ تتضافر الجهود في
ترسيخ مكانة دولة اإلمارات وجهة رئيسية لسباقات
الخيل عالمياً ،وتأكيد موقع دبي كأحد أهم مدن العالم
المعنية بها على مستوى العالم.
وتبدأ السباقات المحلية بمضمار ميدان في الرابع من
نوفمبر ،وترتفع اإلثارة إلى مستوى أعلى مع انطالق النسخة
 20من كرنفال كأس دبي العالمي ،الحدث االجتماعي
والرياضي األبرز في دبي ،والذي يرحب بالمالك والخيول
والمدربين والفرسان من مختلف أرجاء العالم ،وسيفتتح
الحفل األول من الكرنفال يوم الجمعة  6يناير .2023
وستكون النسخة القادمة من كرنفال كأس دبي العالمي
أكثر قوة وجذباً وستتضمن جوائز مالية يتجاوز مجموعها
 7.5ماليين دوالر ،وتختتم سباقات الكرنفال بحفل سوبر
ساترداي يوم السبت  4مارس.
وسيشهد كرنفال “كأس دبي العالمي” الذي انطلق
ألول مرة في العام  ،2004في نسخة العام  2023إضافة
سباقات جديدة من بينها تحدي ثندر سنو لمسافة 2000
متر على األرضية الرملية ،وتبلغ جوائزه  150,000دوالر
ويأتي السباق تكريماً للجواد الفائز بنسختين من كأس
دبي العالمي “ثندر سنو” ويمكن أن يشكل السباق مؤشراً
لقدرات الخيول المتنافسة في الكأس.
ومن ضمن السباقات الجديدة ايبي تومبي ستيكس،
للمهرات واألفراس على مسافة  1400متر على األرضية
العشبية ،بجوائز تبلغ  150,000دوالر ،ويأتي السباق

نسخة  2023من
«كأس دبي العالمي»
تقام السبت  25مارس
المقبل ضمن أمسية
تبلغ جوائزها المالية
 30.5مليون دوالر
الم َنتجة في زيمبابوي والفائزة بسباق
تكريماً للفرس ُ
السوق الحرة دبي في .2003
ويضم كرنفال كأس دبي العالمي  21من سباقات الفئات
للخيول المهجنة األصيلة ،فيما تحتفظ الخيول العربية
األصيلة بنصيبها في الكرنفال الذي يطرح لها سباقات
جديدة أيضاً من بينها بطولة االمارات للسرعة  -للخيول
العربية في الحفل الثاني ،باإلضافة إلى الجوالت الثالث
لتحدي آل مكتوم للخيول العربية األصيلة من الفئة األولى.
وسيقدم كرنفال كأس دبي العالمي في العام ،2023
فرصاً واسعة لخيول سباقات الهانديكاب باشتماله على 20
سباقاً للهانديكاب موزعة على المسارين الرملي والعشبي،
بجوائز قيمة ال تقل عن  75,000دوالر للشوط الواحد،
كما تعود سباقات جميرا تيرف لخيول السنوات الثالث
للموسم الثاني علماً بأن الفائز الموسم الماضي بالسباق
“نيشنس برايد” شارك في سباق الداربي االنجليزي من
الفئة األولى هذا العام.وام
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منتخبنا الوطني للجوجيتسو يكثف استعداداته لدورة األلعاب العالمية بالواليات المتحدة
أبوظبي  -الوطن
يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته
الجــادة لــدورة األلعــاب العالميــة ،التــي تنطلــق
خــال الفتــرة مــن  7إلــى  17يوليو الجــاري ،حيث
دخــل الفريــق فــي المرحلــة األخيــرة والحاســمة
مــن اإلعــداد فــي معســكره الخارجــي بالواليــات
المتحــدة فــي ظــل آمال كبيــرة في التتويــج مجددا
بعــد اإلنجــاز الكبيــر فــي دورة وارســو عــام .2017
وتســتضيف مدينــة برمنجهــام بواليــة أالبامــا
األمريكيــة فعاليــات النســخة الـــ 11مــن البطولــة
بمشــاركة  3600رياضيــا ورياضيــة مــن  100دولــة
مــن جميع أنحاء العالم ،يتنافســون في  36رياضة.
وتقــام دورة األلعــاب العالميــة كل  4ســنوات
بتنظيــم الرابطــة الدوليــة لأللعــاب العالميــة ،التــي
تأسســت عــام  ،1980وهي منظمــة تضم  37اتحاداً
رياضيـاً دوليـاً باعتمــاد مــن قبــل اللجنــة األولمبيــة
الدولية.
وتضــم قائمــة المنتخــب الوطنــي للجوجيتســو
المشــارك فــي هــذه الــدورة كل من فيصــل الكتبي
فــي (وزن  85كجــم) ،ومحمــد العمــري (وزن 77
ـما
كجــم) ،ومحمــد الســويدي (وزن  69كجم) ،وشـ ّ
الكلبانــي (وزن  63كجــم).
ويقــول رامون ليموس المــدرب األول للمنتخب
الوطنــي إن الوصــول المبكــر لبعثــة المنتخــب إلى
الواليات المتحدة األمريكية وإقامة معسكر تدريبي
أقرهــا
هنــاك يأتــي ضمــن خطــة اإلعــداد التــي ّ
االتحــاد ،لضمــان جاهزيــة وتركيز العبــي المنتخب
اســتعدادا للبطولة.
وأوضــح« :يحظــى العبو المنتخــب بثقة االتحاد
والجهــاز الفنــي ،وجميعهــم يتمتعــون بإمكانــات
تؤهلهــم لتجــاوز أفضــل الالعبيــن العالميين .وعلى
رأس أولويــات الجهــاز الفني مســاعدة الالعبين في
الحفــاظ علــى الطاقــة اإليجابيــة والحالــة الذهنيــة
المتوازنــة لتحقيــق التميز”.
وحــول آليــة تأهــل الالعبيــن األربعة للمشــاركة
فــي البطولــة أ ّكــد ليموس أن اآلليــة تخضع لمعايير
صارمــة تســتند إلــى اإلنجــازات التــي حققهــا
الالعبــون فــي أبــرز البطــوالت العالميــة والقاريــة
خــال الفتــرة مــن  2019إلــى  ،2021لذلــك فــإن
المشــاركة في األلعــاب العالمية تقتصر على كوكبة
مــن أفضــل وأقــوى العبــي العالــم المصنفيــن فــي
كل وزن ،والذيــن حصلــوا علــى النقــاط التأهيليــة
فــي البطــوالت المختلفــة لــكل العــب فــي وزنــه،
وبذلــك فــإن البطولــة تشــكل اختبــارا قويــا لنخبــة
مــن العبــي المنتخــب الوطنــي ،أصحــاب الخبــرة
والكفــاءة ،وأنــا علــى ثقــة كاملــة بقدرتهــم علــى
اعتــاء منصــة التتويــج.
ويعكــس تواجــد أربــع العبيــن مــن المنتخــب
الوطنــي للجوجيتســو فــي دورة األلعــاب العالميــة
مــدى التطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتســو
فــي اإلمــارات ،ال ســيما أن المشــاركة فــي البطولة
تســتند إلــى مرحلــة تأهيليــة تعتمد علــى إنجازات
وتصنيــف الالعبيــن ،وبالنظــر إلــى الفئــات الوزنية
الخاصــة بالمنافســات فــإن كال منهــا يضــم نحــو 6
العبيــن فقــط من بيــن األفضل في العالــم بإجمالي
 96العبــا والعبــة فقــط مــن جميــع أنحــاء العالــم
يفســر
فــي مختلــف الفئــات الوزنيــة ،وهــو مــا ّ
األهميــة االســتثنائية التــي تحظــى بهــا البطولــة.
ووفقــا لتصنيــف االتحــاد الدولــي للجوجيتســو،
نجــح البطــل فيصــل الكتبــي الــذي ينافــس فــي
وزن  85كجــم فــي تصــدر التصنيــف الدولــي العام
بعــد أن حقــق فضيــة بطولــة العالــم للجوجيتســو
أبوظبــي  ،2021وذهبيــة بطولــة آســيا فــي منغوليا
 ،2019وذهبيــة بطولــة جائــزة نــور ســلطان فــي
كازاخســتان .2019
مــن ناحيتــه تمكن محمــد العمري الــذي ينافس
فــي وزن  77كجــم مــن حجــز مقعــده فــي البطولة
بعــد احتاللــه المركــز الرابــع فــي التصنيــف العــام
المعتمــد من االتحاد الدولي بعدد من المشــاركات
فــي البطــوالت التأهيليــة وتحقيقــه لذهبيــة بطولة
ألمانيا المفتوحة للجوجيتســو .2019
بــدوره نجــح محمد الســويدي الــذي ينافس في
فئــة  69كجــم مــن التأهــل إلــى األلعــاب العالميــة
بعــد احتاللــه المركــز الرابع فــي التصنيــف ،بفضل
تراكــم نقاطــه التأهيليــة فــي عــدد مــن البطــوالت
وتحقيقه لبرونزية بطولة آســيا في أبوظبي ،2021
وبرونزيــة بطولــة آســيا فــي منغوليا .2019
ـما الكلبانــي ،الالعبــة االماراتيــة
أمــا الالعبــة شـ ّ
األولــى التــي تشــارك فــي هــذه الــدورة ،والتــي
تنافــس فــي فئــة  63كجــم فقــد تأهلــت إلــى

األلعــاب العالميــة بعــد احتاللهــا المركــز الســادس
فــي التصنيــف الدولــي وتحقيقهــا لبرونزيــة بطولة
آســيا فــي أبوظبــي عــام .2021
وأشــار ليموس إلــى أن المنتخب يخضع لبرنامج
تدريبــي وغذائــي دقيــق ومكثــف لتعزيــز جاهزيــة
الالعبيــن ،ورفــع قدراتهــم لتحديــد نقــاط قوتهــم
وتحليــل مواطــن ضعــف المنافســين مــا يســهم
فــي تقديــم أفضــل أداء علــى بســاط المنافســات.
وأوضــح أن عاملي التركيــز والثقة بالنفس من أهم
المهــارات التــي تعزز كفاءة وجــودة أداء الالعبين.
وقــال الالعب محمد العمري إن تمثيل اإلمارات
فــي هــذا الحــدث الكبير شــرف يتمنــاه كل العب،
وأضــاف« :أدخــل وزمالئــي بســاط المنافســات
حامليــن معنــا أمانــة كبيــرة ولدينــا إصــرار علــى
تقديــم أداء يليــق بمكانــة الجوجيتســو فــي الدولة
وعلى المســتوى العالمي ،وإســعاد شعب اإلمارات
الذيــن يعلــق علينــا آمــال كبيــرة للوصــول إلــى
منصــات التتويــج”.

رامون ليموس :لدينا
جيل من الالعبين اعتاد
على تحقيق اإلنجازات
محمد العمري :تمثيل
اإلمارات في الحدث
الكبير شرف كل العب

منتخب الجودو يصل المجر اليوم للمشاركة في جراند سالم بودابست

تصــل بعثــة منتخبنــا الوطنــي األول
للجــودو اليــوم األربعــاء إلــى العاصمــة
المجرية بودابست ،استعدادا للمشاركة
فــي بطولــة بودابســت جرانــد ســام،
والتــي تقــام خالل الفتــرة من  8إلى 10
يوليــو الحالــي ضمــن  463العبــا والعبة
مــن  66دولــة ،مــن بينهــا  6دول عربية
هــي اإلمــارات والبحريــن والســعودية،
وقطــر وتونــس ولبنان.
ويتــرأس بعثــة منتخبنــا األول ناصــر
التميمــي أميــن الســر العــام باتحــاد
اإلمــارات امين صنــدوق االتحاد الدولي
للجــودو ،ومعــه المــدرب فيكتــور
ســيكتروف و 4العبين هم :جور شغيلي
الــذي سيشــارك فــي منافســات الــوزن
الخفيف تحت  66كجم ،وتاتانورغزاري
فــي وزن تحــت  81كجــم ،وجريجــور
ارام فــي وزن تحــت  90كجــم ،وماجــو
معــروف فــي وزن فــوق  100كجــم.
وتلقــت البعثــة اتصــاال هاتفيــا
مســاء أمــس مــن ســعادة محمــد
بــن ثعلــوب الدرعــي رئيــس اتحــاد
اإلمــارات للمصارعــة والجــودو حيــث
أشــاد بالمشــاركة اإليجابيــة فــي بطولــة
أوروبــا المفتوحة التــي اختتمت مؤخرا
فــي رومانيــا ،آمــا مواصلــة الجهــد في
بطولــة بودابســت جرانــد ســام ،ومــن
بعدهــا بطولــة زغرب جراند بــري التي
تســتضيفها كرواتيــا خــال الفتــرة مــن
 15إلــى  17يوليــو الحالــي بمشــاركة
 71دولــة قامــت بالتســجيل حتــى اآلن،
والتي يشــارك فيهــا منتخبنا بـ  4العبين
حيــث يتواصل بعدهــا برنامج المنتخب
األول حســب الخطــة الموضوعــة حتــى
اســتضافت اإلمــارات لبطولــة أبوظبــي
جرانــد ســام خــال الفترة مــن  21الى
 23أكتوبــر المقبــل.وام

التشنج الحراري لدى األطفال من المتاعب الصحية الشائعة

قالــت الرابطــة األلمانيــة ألطبــاء األطفــال والمراهقيــن إن التشــنج الحــراري يعــد
مــن المتاعــب الصحيــة الشــائعة لــدى األطفــال ،ال ســيما الذيــن تتــراوح أعمارهــم
مــن  6شــهور إلــى  5ســنوات.
وأوضحــت الرابطــة أن التشــنج الحــراري لــدى األطفــال لــه أســباب عــدة تتمثل في
عــدوى الجهــاز الهضمــي وعــدوى الجهــاز التنفســي العلــوي واإلنفلونــزا أو مــا يعــرف
باســم «حمــى الثالثــة أيــام».
وإلــى جانــب التشــنجات ،يعانــي الطفــل أيضـاً مــن حمــى (درجــة حــرارة الجســم
أعلــى مــن 5ر 38درجــة) وانقــاب العيــن وتحــول لــون الجلــد إلــى اللــون األزرق
واإلعيــاء الشــديد وفقــدان الوعــي.
وتســتمر نوبــة التشــنج الحــراري البســيطة نحــو  15دقيقــة علــى أقصــى تقديــر،
وغالب ـاً مــا تكــون غيــر مؤذيــة .وعــادة مــا يتعافــى الطفــل فــي غضــون ســاعة إلــى
ســاعتين بعــد اســتعمال الكمــادات البــاردة واألدويــة الخافضــة للحــرارة.
وفــي حالــة اســتمرار نوبــة التشــنج الحــراري لمــدة أطــول مــن ذلــك ،فينبغــي
حينئــذ اســتدعاء اإلســعاف علــى وجــه الســرعة ،حيــث ينــذر التشــنج الحــراري حينئــذ
باإلصابــة بالتهــاب الســحايا الخطيــر ،الــذي قــد تترتــب عليــه عواقــب وخيمــة مثــل
تلفيــات مســتديمة بالمــخ.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

الحــروق الشمـسـيـة ترفــع خطــر اإلصـــابة بســرطـان الجلـــد

حذرت الرابطة األلمانية ألطباء األمراض الجلدية من
أن كثرة اإلصابة بحروق شمسية ترفع خطر اإلصابة
بسرطان الجلد ،فضالً عن أنها تترك ندبات وبقع على
عجل بشيخوختها .وأوضحت الرابطة أنه
البشرة وُت ّ
يمكن مواجهة الحروق الشمسية البسيطة من خالل
الكمادات الباردة ومستحضرات العناية المحتوية على

مواد مهدئة للجلد مثل األلوفيرا وديكسبانثينول.
أما الحروق الشمسية الشديدة ،والتي يمكن
االستدالل عليها من خالل ظهور بثور ،فتستلزم
حينئذ استشارة الطبيب .ويمكن مواجهة هذه الحروق
بواسطة األدوية المحتوية على الكوتيزون لتثبيط
االلتهابات ،وكذلك بواسطة مسكنات األلم.وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣785األربعاء  ٧ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق  ٦يوليو ٢٠٢٢م

اللحــوم الدهــنية تضـــر بالبشـرة
بحسـب أطـباء الجلــدية

تؤسس سلسلة مطاعم ناجحة بفضل
بيع البطاطس المخبوزة

حدد أطباء األمراض الجلدية قائمة بأطعمة شائعة قالوا
إنها يمكن أن تسبب االلتهاب وحب الشباب والتجاعيد
وتسريع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ،ما يؤدي إلى
شيخوخة البشرة .تقول دكتورة األمراض الجلدية والتجميل
ميشيل غرين« :نعلم جميعا أن البيئة والجينات وإجراءات
العناية بالبشرة لدينا يمكن أن تؤثر على مظهر بشرتنا.
واألمر األقل شهرة هو أن الطعام الذي نتناوله يلعب دورا
في مظهر بشرتنا وملمسها أيضا».
وتضيف« :عندما نلقي نظرة فاحصة على العالقة بين
صحة الجلد والنظام الغذائي ،يتضح أن هناك بعض األطعمة
التي قد تسبب ضررا أكثر مما قد ندرك» ،على ما نقل موقع
 ،Eat This, Not Thatالمتخصص في الشؤون الصحية
والغذائية“ .األطعمة السريعة ومنتجات األلبان والسكريات
والشوكوالتة واألطعمة المقلية جميعها لديها القدرة على
المساهمة في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحب
الشباب وتفاوت لون البشرة” ،بحسب غرين .أطعمة شائعة
ينصح أطباء الجلد باالبتعاد عنها إذا كنت تريد أن تبدو
بشرتك شابة وصحية ومتألقة قدر اإلمكان:
“اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون
المشبعة والنترات التي تؤدي إلى االلتهابات .وتشمل األمثلة
النقانق ولحم الخنزير المقدد والبيبروني” ،يقول طبيب
األمراض الجلدية يورام هارث .تقول الدكتورة غرين« :إن
تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون
المشبعة يمكن أن يساهم في تكوين حب الشباب هذا ألن
قطع اللحم الدهنية ترتبط بتركيزات عالية من عامل النمو
الشبيه باألنسولين الذي يحفز إنتاج الهرمونات الجنسية
(األندروجينات) التي تؤدي إلى انتعاش في إنتاج الدهون،
وفي النهاية تكوين حب الشباب».وكاالت

كشفت سلسلة مطاعم “مستر بوتاتو” أنها ستفتتح فرعاً
جديداً لها في سيدني في شارع كينج ستريت في نيوتاون
في الشهر المقبل مما يجعله الفرع العاشر الذي يتم افتتاحه
في غضون أربع سنوات.
يشتهر المتجر بإبداع لمسة عصرية على البطاطس المخبوزة
التقليدية حيث يتمتع عشاق الطعام بالقدرة على صنع
البطاطس المحملة كما يحلو لهم أو االختيار من قائمة موجودة
مسب ًقا .من المفارقات بأن مطاعم “مستر بوتاتو” بدأ من قبل
عاما ،التي تركت
عارضة األزياء الدولية جيس ديفيسً 32 ،
عاما
عشر
خمسة
الدراسة في المرحلة الثانوية ،وأمضت
ً
في رفض تناول أي كربوهيدرات خو ًفا من تدمير شخصيتها.
بدأت ديفيس مشروع البطاطس المخبوزة مع صديقها
تايسون هوفمان في عام  ،2018على الرغم من عدم وجود
خبرة لديهما في هذا المجال .وكانت ديفيس التي تعيش في
ادياليد ،في الخامسة عشرة من عمرها عندما تركت المدرسة،
لكن افتقارها للتعليم الرسمي لم يقف في طريق نجاحها.
عندما بدأت بمشروعها فوجئت ديفيس باإلقبال الشديد
على وجبات البطاطس المخبوزة التي تقدمها حيث وصلها
 100طلب في أول يوم ،ونفذت جميع الوجبات من المطعم.
وبعد تزايد اإلقبال على مطعمها ،قررت ديفيس أن
تستخدم المزيد من الموظفين حيث قامت بتعيين أكثر
من  50عامالً .وتقول ديفيس إن فكرة المطعم تعود لصديقها
تايسون الذي ساندها وعمل معها بجد حتى وصلت إلى هذه
المرحلة من النجاح.
تأكل جيس ديفيس اآلن البطاطس المخبوزة كل يوم
وتقول إنها تعوض ما فاتها بعد تجنب الكربوهيدرات لمدة
عاما ،حيث كانت تعتقد بأن الكربوهيدرات هي العدو
ً 15
األول إلنقاص الوزن.وكاالت

#هذه_أبوظبي  ..جزيرة الريم بعدسة عيسى بن داوود المردود

يخت مدهش على شكل سمكة قرش وبميزات تشمل مهبطاً للمروحيات

كشــف مصممون من مجموعة “ســتيت أوف
كرافــت” الكنديــة عــن يخــت فاخــر بتصميــم
مســتوحى مــن شــكل ســمكة قــرش ماكــو التــي
تعتبــر أســرع أنــواع أســماك القرش فــي العالم.
إضافــة إلــى شــكله الفريد ،يتميــز يخت ماكو
بســرعته التــي تصــل إلــى  75كيلــو متــر فــي
الســاعة ،وطولــه الــذي يبلــغ  120متــراً .ضمــن
التصميــم الشــامل ،هنــاك ميــزة الفتــة للنظــر
وهــي منصــة طائــرات الهليكوبتــر علــى مقدمــة
الســفينة ،والتــي يمكــن إنزالها لتعمل كمســاحة
لتخزيــن الطائــرات.
كمــا تعمــل المقدمــة بمثابة حوض للســباحة
يوفــر مناظــر خالبــة تمتــد عبــر اليخــت بأكمله.
فــي وســط اليخــت يوجــد االســتوديو ،والــذي
يوصــف بأنــه مســاحة مزدوجــة االرتفــاع مليئة
بالضــوء مــع مناظــر متواصلــة.
باالنتقــال إلــى الطابق الســفلي ،ســتجد غرفة
القيــادة فــي مقدمــة الســفينة ،باإلضافــة إلــى
أماكــن إقامــة واســعة ومرنــة للضيــوف وطاقــم

العمــل ،وتتكــون مــن ســتة أجنحــة .أمــا الجناح
الرئيســي فيشــغل الســطح العلــوي لليخــت.
كمــا يحتــوي اليخــت علــى غرفــة محميــة
بشاشــات منزلقــة ،يمكــن اســتخدامها كمرصــد
للســماء فــي الليــل ،أو صالــة بانوراميــة ،أو
اســتوديو للياقــة البدنيــة ،أو مســاحة لممارســة
اليوغــا التأمليــة.
ولالســتمتاع بإطــاالت علــى البحــر ،يمكــن
للمســافرين شــق طريقهم إلى الســطح الخلفي،
حيث توجد منطقة جلوس توفر مشــاهد بزاوية
أيضــا منصــة نــادي شــاطئية
 270درجــة .هنــاك ً
واســعة ،للــركاب لالســتمتاع بالرياضــات المائية
علــى حافــة الماء.
تــم تصميــم اليخــت ليكــون صديق ـاً للبيئــة،
حيث يســتخدم نظام دفع يشــتمل على خزانات
الهيدروجيــن وخاليــا وقــود تنتــج الكهربــاء عبــر
التفاعــل الكيميائــي ،جنبـاً إلــى جنــب مــع نظام
تخزيــن البطاريــة واأللــواح الشمســية ،وفــق مــا
أوردت صحيفــة ديلــي ميــل البريطانية.وكاالت

«جزر كايمان» تتصدر أفضل أماكن الغوص في العالم

يستمتع الكثير من األشخاص بممارسة نشاطاتهم
المفضلة أثناء السفر ،ويعد الغوص أحد هذه النشاطات
التي يبحث عنها الكثير من محبي المغامرات في
أعماق البحار والمحيطات.
والختيار أماكن مثالية لممارسة الغوص تحت
الماء ،أوردت صحيفة تايمز اوف انديا قائمة بأفضل
أماكن الغوص حول العالم ،على النحو التالي:
وهي تعتبر المكان المفضل للغواصين وواحدة
من أكثر جزر البحر الكاريبي غرابة .على مدار العام،
يظل متوسطدرجة الحرارة هناك حوالي 28-26
درجة مئوية وتوفر جزر كايمان مرافق الغوص
األكثر أما ًنا .تحتوي هذه الجزر على أكثر من 365
موقع غوص تقدم تجربة رائعة ومغامرة كاملة.
نظرا ألن درجة الحرارة تظل معتدلة طوال العام،
ً
يمكن زيارة هذا الموقع في أي وقت من السنة.
تقع سيبادان في ماليزيا وهي واحدة من أفضل

أنواعا
وجهات الغوص .في بقعة الغوص هذه ،ستجد ً
نادرة من الحيوانات البحرية مع بعض النباتات
والحيوانات المتنوعة ،بما في ذلك السالحف البحرية
وأسماك القرش والدالفين والشعاب المرجانية وعناقيد
الطحالب وغيرها الكثير .أفضل وقت للزيارة لممارسة
الغوص هو من أبريل إلى ديسمبر.
يقع بلو هول في بليز ،وهو أحد مواقع الغوص
المثيرة لالهتمام في منطقة البحر الكاريبي وهو
عبارة عن حفرة بحرية يبلغ قطرها  300متر .يمكن
للمرء أن يجد مجموعة متنوعة من أسماك القرش
هناك ،مثل النمور ذات الرأس األسود وأسماك
القرش الزرقاء وغيرها الكثير .بالقرب من قاع هذه
الحفرة ،هناك العديد من التكوينات الصخرية .على
الرغم من أن درجة الحرارة تظل مرغوبة طوال
العام ،إال أن أفضل وقت للغوص هنا هو بين أبريل
ويونيو.وكاالت

أسماك في أنتاركتيكا تعاني من أورام
جلدية بشعة بسبب التغير المناخي

اكتشفت دراسة جديدة وجود عدد كبير من
أسماك أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) مصابة
بأورام جلدية بشعة.
ويعتقد الباحثون في جامعة أوهايو األمريكية
أن المرض الطفيلي ينتشر بين األسماك نتيجة
لتغير المناخ ،وتشمل الظروف المتغيرة ارتفاع
درجات حرارة الهواء ،وذوبان األنهار الجليدية.
والحظ العلماء ظهور األورام الجلدية البشعة في
مجموعة فريدة من األسماك تسمى «نوتوثينيودز».
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة «،”iScience
فإن األورام الجلدية الطارئة على الكائنات الحية
“شاحبة ووردية ومرتفعة وخشنة ،وظهرت في
أماكن مختلفة على الجذع والرأس ،وفي بعض
الحاالت تغطي أكثر من ثلث سطح الجسم”.
وقال كبير العلماء خالل البعثة البحثية في
عام  2018والمؤلف الرئيسي للدراسة ،توماس
ديسفينيس ،تعقيبا على االكتشاف« :عندما تصبح
ظروف الحياة صعبة ،تصبح الحيوانات أكثر
عرضة لإلصابة باألمراض».
وأوضح معدو الدراسة أن «مياه المحيط
الجنوبي كانت مستقرة بيئيا وباردة بشكل
مزمن ،وتحوم بالقرب من نقطة التجمد على
مدار  20-15مليون عاما الماضية ،ومع ذلك،
فإن المناخ في القارة القطبية الجنوبية يتغير
بسرعة ،مع ارتفاع درجات حرارة الهواء وذوبان
األنهار الجليدية ،األمر الذي يساهم في مياه
قاع أكثر دفئا ونقاء».
يعدون حاليا مقترحات
وأكد العلماء أنهم ّ
مشاريع للذهاب إلى القارة القطبية الجنوبية
مرة أخرى من أجل دراسة هذا التفشي المحدد،
وكيف تطور منذ عام  ،2018واستكشاف المناطق
المجاورة ،لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانهم
اكتشاف العامل الممرض في مكان آخر وفي
األسماك األخرى.وكاالت

«التانغو» ..تعطي أمالً لمرضى
غسل الكلى في أوروغواي

عندما علمت أولغا دياس بإصابتها بفشل كلوي،
بدأ الشعور باليأس يتملك هذه األوروغوانية البالغة
 85عاماً؛ لكن في العيادة حيث تتلقى عالجها في
مونتيفيديو ،وجدت دياس «إرادة للعيش» بفضل
عروض «التانغو» و«الميلونغا» الحية.
قالت دياس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من عيادة
ديافيروم في مونتيفيديو« :هذا أكثر من دواء».
وهي تجلس مع  20مريضاً على كراسي بذراعين
في العيادة ،وكلهم موصولون بـ«كلى صناعية» تنقي
دماءهم .وفجأة ،يخفت صوت اآلالت وثرثرة
الممرضات أمام صدح موسيقى «باندونيون»
ومقطوعة «التانغو» الكالسيكية «نارانخو إن فلور».
ترتسم ابتسامات على وجوه المرضى ،بمن فيهم
دياس التي تزور العيادة  3مرات أسبوعياً ،حيث
تمضي  4ساعات متصلة بجهاز.
وقالت« :دخلت في نمط روتيني .وكنت أفعل
أشياء بال حماس؛ لكن الموسيقى أنعشت روحي
ووهبتني اإلرادة للعيش والفرح والحماسة ،تلك
األمور التي كانت تتالشى» .ويتفق مرضى آخرون
حسنت
على أن هذه الحفالت الموسيقية الصغيرة ّ
نوعية حياتهم .وقال رافايل غوتيريس ( 46عاماً)
إن الموسيقى «تجعل الوقت يمر بشكل أسرع»،
وتجعل غسل الكلى عملية «أكثر قابلة للتحمل».
ويستمر العرض  40دقيقة ولكل مريض مقعد في
الصف األمامي .وتظهر بحوث علمية أن االستماع
إلى الموسيقى يقلل من القلق والتوتر ويثبت ضربات
القلب والنبض ،كما يؤثر على مناطق الدماغ المرتبطة
بالمتعة عن طريق زيادة هرمون الدوبامين .وأوضح
المتخصص في أمراض الكلى خيراردو بيريس ،أن
الفوائد العالجية للموسيقى «أثبتت ذلك بوضوح»،
مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية توصي «منذ سنوات»
بدمج الفن والثقافة في األنظمة الصحية.وكاالت

اكتشاف زنابق مائية عمالقة في «حدائق كيو» اللندنية

أعلن الخبراء في «حدائق كيو» (كيو غاردنز) بالعاصمة
البريطانية لندن ،أمس األول (االثنين) ،أنهم اكتشفوا
نوعاً جديداً من الزنبق المائي العمالق منذ منتصف
القرن التاسع عشر ،بعدما كان يعتقد أنه نوع آخر،
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
عينات هذا النوع الجديد من الزنبق غير
وبقيت ّ
مكتشفة في «حدائق كيو» لمدة  177عاماً ،وفي
المعشبة الوطنية في بوليفيا لمدة  34عاماً.
وكان يظن أن هذه الزنابق هي من نوع «فيكتوريا
أمازونيكا» ،أحد النوعين المعروفين من الزنابق المائية
العمالقة التي سمي جنسها تيمناً بالملكة فيكتوريا
لكن نوعها الفعلي اكتشف بعدما عمل
عام ّ .1852
خبراء في كيو مع فريق من بوليفيا إلثبات أنها كانت
في الواقع نوعاً ثالثاً .وباإلضافة إلى أنها أحدث أنواع
الزنابق المائية العمالقة ،فإن «فيكتوريا بوليفيانا»
التي تنمو أوراقها حتى ثالثة أمتار في البرية ،هي
أيضاً األكبر في العالم.
و ورقة بحث تفصيلية عن سنوات العمل االستقصائي،
في مجلة «فرونتيرز إن بالنت ساينسز».
وكانت حديقة «سانتا كروس دي ال سييرا» ،وحدائق

تبرعتا ببذور هذا النوع
«ال رينكونادا» في بوليفيا ّ
الثالث من الزنابق المائية.
وقالت لوسي سميث ،الفنانة التي ترسم النبات،
إنها كانت تنمو من دون تصنيف ،في بيت زجاجي
في «حدائق كيو» على مدار السنوات األربع الماضية.
وأضافت سميث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»« :سأل
ِم تبدو هذه مختلفة جداً
عدد قليل من األشخاص ،ل َ
عن غيرها؟ لكن كان علينا القول ،حسناً ،نعتقد أنها
مشابهة لهذا النوع أو ذاك».
من جانبه ،وصف كارلوس ماغدالينا ،الباحث
المتخصص في إنقاذ األنواع النباتية التي على وشك
االنقراض ،هذا الزنبق المائي بأنه «إحدى العجائب
النباتية في العالم» .وتتفتح الزنابق المائية العمالقة
في الليل وتتحول من األبيض إلى الزهري.
وسميت «فكتوريا بوليفيانا» تكريماً للشركاء البوليفيين
ّ
في الفريق البحثي والنظام البيئي الطبيعي للنبات.
و«كيو غاردنز» هو المكان الوحيد في العالم،
حيث يمكن رؤية األنواع الثالثة من زنابق فيكتوريا:
«أمازونيكا» ،و«كروزيانا» ،واآلن «بوليفيانا» ،جنباً
إلى جنب.وكاالت

مهرجان جرش األردني ينطلق في  28يوليو

تنطلق في  28يوليو الجاري الدورة السادسة
والثالثون لمهرجان جرش للثقافات والفنون بمشاركة
مغنّين وفرق موسيقية محلية وأجنبية ،على ما أعلن
المنظمون أمس اإلثنين .ويقام المهرجان بشكل رئيسي
على مسارح مدينة جرش األثرية ( 51كيلومتراً شمال
عمان) من  28يوليو إلى  6أغسطس المقبل ،وفق ما
أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي .وتتخلل
البرنامج حفالت لمغنّين عرب بينهم عاصي الحالني
ومروان خوري وزياد برجي من لبنان وتامر حسني
من مصر وفايا يونان من سوريا ومحمود التركي من
العراق وماجد الرسالني ورابح صقر من السعودية.
وستشارك نحو  80فرقة شعبية وفلكلورية أردنية
وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة
في الساحة الرئيسية للمهرجان.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار
في مؤتمر صحافي إن برنامج المهرجان لهذا العام

يحتوي على نحو  250فعالية فنية وثقافية وحرفية،
يشارك فيها حوالى  1500مثقف وفنان وفنانة من
األردن ودول عربية وأجنبية ،وعروض لـ 25فرقة
فنية تقام على الساحة الرئيسية.
ويشارك في المهرجان أيضاً أكثر من  50شاعراً
وشاعرة عربية وأكثر من  15قاصاً وحوالى  40فناناً
تشكيليا من رابطة التشكيليين األردنيين.
وكان مهرجان جرش انطلق عام  ،1981واستمر
حتى العام  2007ليحل محله مهرجان األردن في
عمان ،إال أنه استؤنف مجدداً عام .2011
وألغي المهرجان عام  2021بسبب جائحة كورونا.
وتعتبر جرش من أهم المدن األثرية في األردن،
إذ يعود تاريخها إلى عهد االسكندر الكبير في القرن
الرابع قبل الميالد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها
ّ
وساحاتها ومعابدها وكنائسها ،وهي من أبرز الجهات
السياحية في المملكة.وكاالت

