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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس االنتقالي رئيس تشاد بذكرى استقالل بالده

ص«»3

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء
البريطاني العالقات الثنائية وسبل تعزيزها
محمد بن زايد وبوريس جونسون
يستعرضان عدداً من القضايا اإلقليمية
والدولية محل االهتمام المشترك
سموه ورئيس الوزراء البريطاني يتبادالن
وجهات النظر حول التداعيات الدولية
الناتجة عن أزمة أوكرانيا
محمد بن زايد وبوريس جونسون يؤكدان
أهمية العمل لتعزيز أسس السالم واالستقرار
على المستويين اإلقليمي والعالمي
بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» ،ومعالــي بوريــس جونســون رئيس
وزراء بريطانيــا خــال اتصــال هاتفــي
جــرى أمــس ،العالقــات الثنائيــة وســبل

تعزيزهــا ودفعهــا إلى األمام في مختلف
المجــاالت ،وعدداً مــن القضايا اإلقليمية
والدوليــة محــل االهتمام المشــترك.
وتبــادل الجانبــان خــال االتصــال
وجهــات النظر حــول التداعيــات الدولية

الناتجــة عــن أزمــة أوكرانيــا ،خاصة فيما
يتعلــق بأمــن الطاقــة والغــذاء ،مؤكدين
أهميــة العمل على تعزيز أســس الســام
واالســتقرار علــى المســتويين اإلقليمــي
والعالمــي .ص«»٢

محمد بن راشد يعتمد تعيين ذياب بن محمد بن زايد
رئيساً لمركز الشباب العربي

اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،تعييــن
ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد
بــن زايــد آل نهيــان رئيســا لمركــز
الشباب العربي ،وذلك بالتزامن مع
فعاليــات اليــوم العالمي للشــباب.
وسيواصل مركز الشباب العربي،
الــذي أنشــئ عــام  2017بقــرار من
مجلــس الــوزراء ،مســار التمكيــن
الــذي بــدأه المركــز فــي العمــل
الشــبابي العربــي وواصلــه علــى
مدى خمس سنوات من المبادرات
واإلنجازات التي تهدف إلى تمكين
الشباب في المنطقة العربية وصقل
قدراتهــم وبنــاء مهاراتهــم وتعزيــز
مشــاركتهم وإســهاماتهم التنمويــة
وفقاً للنموذج اإلماراتي لالســتثمار
فــي طاقة الشــباب .ص«»٣

ضمن توجيهات رئيس الدولة ..باخرة مساعدات
متضرري الجفاف
إماراتية تصل مقديشو لدعم ّ
ص«»2

اإلمارات تحتفل بـ«اليوم الدولي للشباب»
تحتفــل اإلمــارات اليــوم الجمعــة بـ«اليــوم الدولــي
للشــباب» الــذي يمثــل مناســبة ســنوية لحشــد الجهــود من
أجــل تمكين الشــباب حول العالم واالســتفادة من طاقاتهم
وإمكاناتهــم بوصفهــم أداة التغييــر والتطويــر األساســية في
المجتمــع المعاصر.
ويتنــاول «اليــوم الدولــي للشــباب» هــذا العــام موضوع
«التضامــن بيــن األجيــال» مــن أجــل مــد جســور التواصــل
وخلــق مجتمــع قادر على احتواء الجميــع من كافة األعمار.
وتعــد المناســبة فرصــة لتســليط الضــوء علــى فرصــة علــى
تجربــة اإلمــارات الرائــدة عالمياً في مجال تمكين الشــباب،
حيث يخصص مجلس الوزراء منصباً لوزير الدولة للشــباب،
كمــا يشــغل حاليـاً مــا يزيــد عن  600شــاب وشــابة مناصب
قياديــة فــي مختلــف الجهــات الحكوميــة االتحاديــة ،فيمــا
تعــد اإلمــارات مــن أوائل الــدول التي عملت على مأسســة
عمليــة تمكيــن الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم الفاعلــة فــي
كافــة المســارات التنمويــة للدولة.
واتخــذت اإلمــارات خــال الســنوات الماضيــة مجموعــة
من الخطوات لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة
لديهــم وفــي مقدمتهــا اعتمــاد مجلــس الــوزراء فــي عــام

سوق أبوظبي لألوراق المالية يواصل
الصعود لمستويات تاريخية
رأس المال السوقي
لألسهم المحلية يتجاوز
 2.7تريليون درهم
عززت أســواق األسهم المحلية مكاسبها
فــي ختام جلســة أمــس ،وتجاوز رأســمالها
الســوقي حاجــز  2.7تريليــون درهــم مــع
اســتمرار صعــود ســوق أبوظبــي نحــو
مســتويات قياســية هي األعلــى في تاريخه
علــي اإلطالق.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم
المدرجــة مــن  2.698تريليــون درهــم في
نهايــة جلســة أمــس إلــى  2.711تريليــون
درهــم بنهاية جلســة أمــس ،موزعة بواقع
 2.145تريليــون درهــم لألســهم المدرجــة
في سوق أبوظبي لألوراق المالية و565.4
مليــار درهــم لألســهم المدرجة في ســوق
دبــي المالي.
وصعــد مؤشــر ســوق أبوظبــي بنســبة
 %1.04مغلقـاً عنــد  10345.78نقطــة وهو
أعلــى مســتوى فــي تاريــخ الســوق ،فيمــا
وصــل مؤشــر ســوق دبــي المالــي إلــى
مســتوى  3385.6نقطــة .ص«»١٦

 600شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف
الجهات الحكومية االتحادية بالدولة
اإلمارات من أوائل الدول في مأسسة تمكين الشباب
وتعزيز مشاركتهم بكافة المسارات التنموية للدولة
 2016إنشــاء مجلــس اإلمــارات للشــباب وإنشــاء المؤسســة
االتحادية للشــباب التي تقوم بالتنســيق مع مجالس الشباب
المحليــة فــي وضــع أجنــدة ســنوية لألنشــطة والفعاليــات
الشــبابية فــي الدولة.
ويختص المجلس بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق
مــع التوجهــات المســتقبلية للدولــة ويعمــل علــى إعــداد
دراســات لــدور الشــباب فــي تنميــة المجتمــع مــن خــال
فتــح كافــة القنوات لالســتماع إلى آراء الشــباب والتحديات

التــي يواجهونهــا مــن أجــل تقديم الحلــول الالزمــة لتفعيل
المشــاركة اإليجابية لهم في مختلف القطاعات في الدولة.
وبعــد إعــان تشــكيل مجلــس اإلمــارات للشــباب تــم
إعالن تشــكيل ســبع مجالس محلية للشــباب على مستوى
اإلمارات السبع لتكون صوتاً للشباب على مستوى اإلمارات
كمــا تــم إطــاق المجالــس المؤسســية التي تعمــل كأذرع
تمثيليــة للشــباب فــي كافــة مؤسســات القطــاع الخــاص
والعــام في الدولــة .ص«»٥

إصدار الجيل الجديد من جواز السفر
اإلماراتي بدءاً من سبتمبر

أعلنت الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك
وأمــن المنافــذ عــن إصــدار الجيــل الجديــد مــن جواز
الســفر اإلماراتــي بــدءاً مــن ســبتمبر المقبــل ،وذلــك
ضمــن المرحلــة األخيــرة مــن مشــروع تطويــر الجيــل
الجديــد مــن جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة الــذي
جــرى إطالقــه فــي يونيــو  2021فــي إطــار تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية للهيئــة وضمــن مســار تعزيــز
المســتهدفات الوطنيــة ورفدهــا بالتنافســية الدولية.

وقــال معالــي علــي محمد الشامســي رئيــس الهيئة
االتحادية للهوية والجنســية والجمــارك وأمن المنافذ،
إن الجيــل الجديــد مــن جــواز الســفر اإلماراتــي يأتــي
فــي إطــار تحقيــق رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات
لترســيخ الهويــة اإلماراتيــة ومواكبــة أحــدث التقنيات
فــي مجــال إصدار جــوازات الســفر ،وتقديــم خدمات
مبتكــرة للتعريــف بالهويــة الشــخصية وفــق أحــدث
المعاييــر الدوليــة .ص«»٣

في تقرير االستقرار المالي لعام 2021

المصرف المركزي يؤكد قوة النظام
المالي في دعم اقتصاد الدولة
مؤشر سوق أبوظبي يصعد بـ  %1.04مغلقاً عند 10345.78
نقطة ومؤشر سوق دبي المالي يصل إلى مستوى  3385.6نقطة

أصــدر مصرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي،
أمــس ،تقريــر االســتقرار المالــي لعــام  ،2021والــذي
يســتعرض اإلجراءات التــي اتخذها المصــرف المركزي
لدعم االقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة «كوفيد»19
وحمايــة اســتقرار النظام المالــي للدولة.
ويســلط التقريــر الضــوء علــى اســتراتيجية الخــروج
ُ
التدريجــي من خطة الدعم االقتصادي الشــاملة الموجهة
مــع بــدء التعافــي االقتصــادي لدولــة اإلمــارات ،واكتمال
المرحلة األولى للخطة نهاية عام  ،2021وانتهاء المرحلة

الثانيــة نهاية يونيو من العــام الجاري ،مع إبقاء المصرف
المركــزي علــى المرحلــة الثالثــة واألخيــرة مــن خطــة
الدعــم حتــى نهايــة النصــف الثانــي من عــام .2022
كمــا قام المصــرف المركزي بإجــراءات رقابية مبنية
علــى أســاس المخاطــر ،واختبــارات المخاطــر للمــاءة
الماليــة ،والســيولة لتقييــم نقــاط الضعــف المحتملــة،
حيــث أشــارت هــذه االختبــارات بشــكل عــام إلــى أن
النظــام المصرفــي اإلماراتي لديه ما يكفي من الســيولة
واالحتياطــي لــرأس المــال لتحمل األزمــات .ص«»١٦
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رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع
رئيس الوزراء البريطاني العالقات
الثنائية وسبل تعزيزها
¢
¢
¢

محمد بن زايد وبوريس جونسون يستعرضان عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك
سموه ورئيس الوزراء البريطاني يتبادالن وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا
الجانبان يؤكدان على أهمية العمل على تعزيز أسس السالم واالستقرار على المستويين اإلقليمي والعالمي

بحــث صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،ومعالــي بوريــس جونســون رئيــس وزراء
بريطانيــا خــال اتصــال هاتفــي جــرى أمــس ،العالقــات الثنائيــة
وســبل تعزيزهــا ودفعهــا إلــى األمــام فــي مختلــف المجــاالت،
وعــدداً من القضايــا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشــترك.

وتبــادل الجانبــان خــال االتصــال وجهــات النظــر حــول
التداعيــات الدوليــة الناتجــة عــن أزمــة أوكرانيــا ،خاصــة فيما
يتعلــق بأمــن الطاقــة والغــذاء ،مؤكديــن أهميــة العمــل
علــى تعزيــز أســس الســام واالســتقرار علــى المســتويين
اإلقليمــي والعالمــي.وام

متضرري الجفاف
ضمن توجيهات رئيس الدولة ..باخرة مساعدات إماراتية تصل مقديشو لدعم ّ

وصلــت إلــى ميناء مقديشــو في الصومــال باخرة
مســاعدات إماراتيــة تحمــل أكثــر مــن ألــف طــن
مــن المــواد الغذائيــة واإلغاثيــة المتنوعــة ،لتوفيــر
االحتياجــات الضروريــة لحوالــي  2.5مليــون شــخص
ـرروا مــن موجــة الجفــاف فــي الصومــال
ممــن تضـ ّ
ودعــم أوضاعهــم اإلنســانية.
وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن توجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس

الدولــة «حفظــه اهلل» بتقديــم كافــة اشــكال الدعــم
االنســاني للشــعب الصومالــي الشــقيق فــي مواجهة
موجــة الجفاف.تــم تســيير هــذه الشــحنة بالتعــاون
والتنســيق بيــن هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي
ومؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال
الخيريــة واإلنســانية ومؤسســة خليفــة بــن زايــد
لألعمــال اإلنســانية ،لتلبيــة احتياجــات األشــقاء فــي
المتضررين مــن الجفاف والحد
الصومــال ومســاعدة
ّ

المبادرة لتقديم كافة أشكال الدعم اإلنساني للشعب الصومالي الشقيق في مواجهة موجة الجفاف

مــن حجــم المعانــاة اإلنســانية.
وباشــرت الجهــات المعنيــة توزيــع المســاعدات
اإلغاثيــة علــى األهالــي والنازحيــن فــي مناطــق
ومخيماتهــم.
تواجدهــم
ّ
وتبــذل دولــة اإلمــارات جهــوداً كبيــرة إليصــال

المســاعدات اإلغاثيــة إلــى األقاليــم الصوماليــة التي
تأثّرت بموجة الجفاف التي تسـ ّـبب بها شــح األمطار
لثالثــة مواســم متتالية.
يأتــي اهتمــام دولة اإلمــارات باألوضاع اإلنســانية
للشــعب الصومالي في إطار حرص القيادة الرشــيدة

على مساعدة كافة الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز
قدراتهــا فــي مواجهة األزمــات اإلنســانية والتخفيف
مــن التداعيــات الناتجــة عنهــا .ويعتبــر الصومــال من
أكثــر دول القــرن األفريقــي تأثــراً بالجفــاف الــذي
المتضررين .وام
يتسـ ّـبب بمعاناة قاســية آلالف
ّ

وزير العدل :شباب اإلمارات رهان المستقبل وتمكينهم
يتصدر أولوية قيادتنا واستراتيجياتنا الوطنية
¢

مجلس شباب العدل :اإلمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تمكين الشباب لكونهم أساس النهضة

أبوظبي  -الوطن
تشــارك وزارة العــدل العالــم االحتفــاء
بـ«اليــوم العالمــي للشــباب» الــذي يصــادف
الثاني عشــر من شــهر أغسطس من كل عام،
وذلــك عبــر تســليطها الضــوء علــى جهودهــا
الكبيــرة والمتميــزة المبذولــة فــي مجــاالت
تمكيــن الشــباب والنهــوض بهــم بمــا يصنــع
منهــم أداة قويــة لتحقيــق خطــط التنميــة
المســتدامة لدولــة اإلمــارات.
وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة ،فقــد
شــرعت الــوزارة في إصدار قــرارات وإطالق
حزمــة مبادرات متكاملة في مجاالت تمكين
الشــباب ،إيمانــاً منهــا بأهميــة الطاقــات
الشــبابية ،ودورهــم الفاعــل فــي مســيرة
التطــور واالزدهــار.
كان مــن بينهــا إصدار معالــي وزير العدل
قــرار بوجــود الشــباب ضمــن اللجــان وفــرق
العمــل بالــوزارة ،ورفــع نســب اســتقطاب
الشــباب للعمــل ضمــن الــكادر الوظيفــي
بالــوزارة ،بحيــث أصبحــوا يشــكلون اليــوم
أكثــر مــن  %44مــن إجمالــي عــدد العاملين،
بواقــع  220شــاب و 213شــابة جميعهــم من
حملــة الشــهادات الجامعيــة مــن بينهــم 56
شــاب وشــبابة من حملة شــهادة الماجســتير
والدكتوراه.
أمــا علــى مســتوى العمــل القضائــي ،فقد
عكفــت الــوزارة علــى إلحاق  61شــاباً ضمن
أعضاء السلطة القضائية من بينهم  8شابات.
وتؤكد االنجازات التي حققتها وزارة العدل
خــال الفترة الماضية على الــدور الذي تقوم
به الوزارة كشــريك مســاهم في تحقيق رؤية
اإلمارات في مجال تمكين الشــباب ،واعتماد
المبــادرات المبتكــرة كممارســة يومية ونهج
يرســخ ثقافة التطوير المؤسسي ويساهم في
جعــل الدولــة فــي مصــاف الــدول المتقدمة،
وحرصا من القيادة على تأمين حلول ترســي
االمن والعدل للمستفيدين من قطاع العدالة
في دولــة اإلمارات.
وأكــد معالــي عبــداهلل ســلطان بــن عــواد
النعيمــي وزيــر العــدل ،أن دولــة اإلمــارات،
بقيادة ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظه
اهلل» ،حريصــة علــى توفيــر الدعــم لشــبابها
وتمكينهــم إلطــاق طاقاتهــم وقدراتهــم
والمســاهمة بفاعليــة فــي خدمــة الوطــن
والمجتمــع ،مضيفـاً بأن «الشــباب هم ثروة
اإلمــارات ،وان االســتثمار في تنمية قدراتهم
ومهاراتهــم وتمكينهــم مــن شــغل المناصــب
القيادية يعتبر أولوية وطنية لمواصلة مسيرة
التنميــة المســتدامة التــي تشــهدها الدولة».
وأوضــح بــأن دولــة اإلمــارات كانــت وال
تــزال ســباقة فــي إعــداد أجيال شــابة مؤهلة
وقــادرة علــى ابتــكار الحلــول الفعالة لجميع
القضايــا والتحديــات التــي تواجــه المجتمع،
مــن خالل توظيف قدراتهم بالشــكل االمثل،
وتســخير إبداعاتهــم وافكارهــم في مختلف
المجاالت ،بما يتماشى مع التوجه المستقبلي
لحكومــة دولــة اإلمــارات ورؤيــة قيادتهــا
الحكيمــة ،التــي تؤمــن بــأن الشــباب هــم
العمــود الفقري والركيزة األساســية لنهضتها
وصناعة مســتقبلها ،باعتبارهــم المورد الذي
ال ينضــب أبــداً ،والمحــرك األساســي لعجلــة
التطويــر والبنــاء والتقدم.
وأفاد معاليه بأن دمج الشــباب واشراكهم
فــي عمليــة صنــع القــرار يمثــل نهــج راســخ

عبداهلل النعيمي :اإلمارات سباقة في إعداد أجيال
قادرة على ابتكار الحلول لجميع القضايا والتحديات
•  %44من العاملين بوزارة العدل شباب
•  61شاباً وشابة ضمن السلطة القضائية
• قرار بوجود الشباب ضمن جميع اللجان العليا والفرعية وفرق العمل بالوزارة

سالم الزعابي :الدولة
باتت نموذجاً عالمياً
يحتذى به في دعم
وتمكين الشباب
واستثمار طاقاتهم

سعود بوهندي :ترأس
الشباب للعديد من
اإلدارات بوزارة العدل
ركيزة مهمة في بناء
مستقبل اإلمارات

أحمد عبدالرحمن
الشميري :االهتمام
بشباب اإلمارات
وطموحاتهم جوهر
أولويات القيادة الرشيدة

مريم الكتبي :الشباب
امتداد ألجيال حققت
إنجازات عظيمة نستلهم
منها الدروس والعبر في
القيادة والريادة

أرســى دعائمــه القائد المؤســس المغفور له
«طيــب
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ّ
اهلل ثــراه» ،الــذي حــرص علــى رعايــة ثــروة
الوطن من الشباب ،ومتابعة جهود القيادات
الشــابة في كل القطاعــات ،وتبني قضاياهم،
وكان يقــول «إن العمــل الوطنــي ال يتوقــف
عنــد حــد والمســؤولية تقــع اآلن عليكــم يــا
لتحولــوا الفــرص
شــباب اإلمــارات وشــاباتها ّ
التــي أتيحــت لكم إلــى نقاط انطــاق لمزيد
مــن العطاء لوطنكم وشــعبكم» ،موضحاً في
الوقــت نفســه بــأن تجربــة االعتمــاد علــى
شــباب الوطــن أثبتت ،نجاحاً كبيــراً في كافة
القطاعــات ،وأكــدت أن هــذه الثقــة جــاءت
فــي موضعهــا الصحيح.
امــا فيمــا يتعلــق بخطــط وزارة العــدل
لتطويــر مجلــس شــبابها ،فقــال معاليــه :
نحــن حريصون علــى إثراء تجربــة المجلس،
عبــر تزويــد الشــباب بالخبــرات والسياســات
واالســتراتيجيات والمبــادرات التــي نمتلكهــا
لتفعيــل دورهــم البنــاء فــي اســتدامة نهضــة
اإلمــارات ،ولتمكيــن كل األعضــاء من إيصال
أصواتهــم وآرائهــم بفاعليــة للمســاهمة معاً
فــي خدمــة الوطــن وبنــاء مســتقبل أفضــل

للشــباب فــي الدولــة ،داعيـاً أعضــاء مجلــس
شــباب الــوزارة إلــى بــذل الجهــد وتوظيــف
قدراتهم البتكار آليات ترقى بالعمل وتسهم
فــي تعزيــز مســيرة التميــز.
وأكــد المستشــار ســالم الزعابــي القائــم
بأعمــال رئيــس نيابــة الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث بالنيابــة العامــة للدولــة ،رئيــس
مجلس شباب وزارة العدل ،أن دولة اإلمارات
باتــت نموذجـاً عالميـاً يحتــذى بــه فــي دعم
وتمكيــن الشــباب واســتثمار طاقاتهم،وذلــك
بفضــل جهــود وتوجيهــات قيادتنا الرشــيدة،
التــي أولت الشــباب جل اهتمامهــا ورعايتها
ودعمــت مشــاركتهم ومســاهمتهم فــي بناء
دولــة اإلمــارات ،انطالقـاً مــن إيمانهــا بفئــة
الشباب ،باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن،
والطاقة المستدامة في رحلة البناء والتطور،
والشــركاء األساســيين في صناعة المســتقبل
المزدهــر للدولــة ،موضحـاً بــأن قيــادة دولة
اإلمــارات إلــى جانــب حرصهــا علــى تمكيــن
الشــباب وتوفيــر البيئــة الداعمــة لهــم ،فقــد
ســعت إلى غرس أســس مبادئ وقيم االبتكار
والتحــدي والقيــادة فــي نفــوس الشــباب ،ما
شــكل حافــزاً مهم ـاً لهــم مــن أجــل العمــل

برؤيــة مســتقبلية واعــدة لمواجهــة جميــع
التحديــات وتحقيــق اإلنجــازات فــي كافــة
المجــاالت واالرتقــاء بالمجتمع اإلنســاني.
وأضــاف أن مســيرة تمكيــن الشــباب فــي
دولــة اإلمــارات تمت وفق برامــج ومبادرات
مبتكــرة واســتراتيجيات عمــل تنمويــة
رائدة،مشــكلة رؤيــة جديــدة ومنهجـاً ملهماً
في استثمار قدارتهم ،وتحفيزهم على اإلنتاج
واإلبــداع ، ،لتجني دولة اإلمارات ثمرة هذه
الجهــود ،إذ غــدا الشــباب اإلماراتــي نمــوذج
ملهم للشباب في جميع دول العالم ،وتمكن
مــن تــرك بصمته فــي العديد مــن اإلنجازات
التــي تحققــت خــال الفتــرة الماضيــة فــي
دولة اإلمارات ،متجســدة في إطالق مســبار
األمل وتدشــين عصر الطاقــة النووية بافتتاح
محطــة براكــة ،واإلعــان مؤخــراً عــن إطالق
مهمــة فضائيــة جديــدة طويلــة األمــد إلــى
محطــة الفضــاء الدوليــة ،كما يعكــس تعامل
دولــة االمــارات مــع التحديات التــي فرضتها
جائحــة «كورونا» عبر إنشــاء نيابــة الطوارئ
واألزمــات ،والتــي تشــكل الشــباب فيهــا مــا
نســبته  %80مــن إجمالــي العامليــن فيهــا،
الثقة بقــدرات وطاقات الشــباب وإمكاناتهم

الكبير في التعامل مع التحديات ،األمر الذي
انعكــس فــي أن تكــون الدولــة بيــن أفضــل
دول العالــم فــي التعامل مع الجائحة وحفظ
صحــة وســامة كافــة مواطنيهــا والمقيميــن
علــى أرضهــا وحتــى الزائريــن إليها.
ومن جانبه أكد المستشار سعود بوهندي،
نائب رئيس مجلس شــباب وزارة العدل ،ان
ترأس الشباب للعديد من اإلدارات وتواجدهم
فــي جميــع اللجــان والفــرق بــوزارة العدل،
يمثــل ركيــزة مهمــة فــي بناء مســتقبل دولة
اإلمــارات ،وجــزء أساســي لــرد الجميــل لهذا
الوطن الغالي.
وأضــاف“ :تعكــس مقولة صاحب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولة ،رئيس مجلــس الوزراء ،حاكم
دبي «رعاه اهلل» ،إن «الحكومات ال تستطيع
بنــاء تنميــة راســخة لشــعوبها دون شــراكة
حقيقيــة مــع شــبابها» ،مــدى حــرص القيادة
الرشــيدة علــى إشــراك فئة الشــباب فــي بناء
الوطن  ،و هذا ما نسعى الى ترجمته عملياً
فــي وزارة العــدل بفضل دعــم و تمكين من
معالــي وزيــر العــدل ليكون لشــباب الــوزارة
دور فعــال فــي صنــع القــرار فــي الــوزارة

و المشــاركة فــي تطوير منظومــة العمل”.
وتابــع“ :إن دولــة اإلمارات بفضل قيادتها
الرشــيدة ،تعتبــر مــن أكثــر الدول اســتعدادا
وجاهزية في مجاالت استشــراف المســتقبل
مــن الناحيــة القضائيــة والتشــريعية ،وكان
لشــباب االمــارات الــدور الفاعــل فــي وضــع
منظومــة مــن القوانين الحديثــة التي تواكب
تطورات العصر المتسارعة” ،مضيفاً أن وزارة
العدل تعمل دائماً على تأهيل كوادر قضائية
قانونيــة شــابة مــن خــال ألحاقهــم ببرامــج
تدريبيــة متخصصــة فــي معهــد التدريــب
القضائــي في الــوزارة.
وأضــاف“ :وأســهم مجلــس وزارة العــدل
منــذ تدشــينه في عــام 2019علــى توفير بيئة
حاضنة إلبداعات الشباب ،وتطوير المبادرات
والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب في
الــوزارة والمتعلقة بتعزيز مشــاركة الشــباب
فــي الفعاليــات المحليــة والدوليــة ،وكان لي
الشــرف وبنــاء علــى دعــم قيــادات الــوزارة
والمؤسســة االتحاديــة للشــباب تمكيننــا من
المشــاركة فــي برلمــان الشــباب العربــي في
األردن عــام  2019وانتخابــي رئيــس اللجنــة
التشــريعية والقانونيــة وحقوق اإلنســان في
البرلمان”.
وأفاد أحمد عبدالرحمن الشميري ،مدقق
رئيســي بمكافحــة غســل األمــوال فــي وزارة
العدل« :تعلمنا من القيادة الرشيدة أن أكبر
إنجــاز حققتــه دولــة اإلمــارات هــو تمكيــن
الشــباب وبنــاء قيــادات شــابة قــادرة علــى
صنــع التغييــر واالبتــكار وتحقيــق اإلنجازات
وتخطــي األزمــات ،وتجســيداً لذلــك نجد أن
نخبــة مــن شــباب وزارة العــدل مشــاركاً في
الفريق الفني الوطني لمواجهة غسل األموال
ومكافحة تمويل اإلرهاب ويســهم في إعداد
ملــف تقييــم الدولــة ،وتمثيــل الدولــة أمــام
المحافــل الدوليــة ذات الصلــة كمجموعــة
العمــل المالــي (فاتف)”.
وقال“ :منذ تأســيس دولتنا ،كان االهتمام
بشباب اإلمارات وطموحاتهم جوهر أولويات
القيــادة الرشــيدة ،كونهــم ركيــزة الوطــن،
وطاقته المتجددة ،فراهنت عليهم ،وأولتهم
ثقتهــا فكانــوا أهـاً للثقــة ،واحتلــوا صــدارة
أجندة الدولة ،حتى نشــأ جيل مشــبع بالقيم
الوطنيــة ومبــادئ التســامح واإليثــار ،إيمانـاً
مــن القيــادة الحكيمــة أن الشــباب المتســلح
باالنتمــاء والعلــم هــو القــادر علــى تحمــل
المسؤولية”.
واســتعرضت مريــم الكتبــي ،مســؤولة
تنفيــذ وتنســيق ومتابعــة مكتــب وزيــر
العــدل ،اهــم اإلنجــازات والمكتســبات التي
حققهــا الشــباب فــي الــوزارة ،ودور القيــادة
الرشــيدة في دعم الشــباب حيث وفرت لهم
الفــرص المناســبة لتأهيلهــم للمشــاركة فــي
اتخــاذ القــرارات وتمكينهــم من لعــب أدوار
قياديــة فــي مســيرة االزدهار والتطــور ،عبر
ضــخ دمــاء جديــدة فــي مختلــف الوظائــف
والمناصــب القياديــة.
وأضافــت« :الشــباب هــم امتــداد ألجيال
حققــت إنجــازات عظيمــة ،أجيــال نســتلهم
منهــم الــدروس والعبر في القيــادة والريادة،
ولكوننــا سنســتلم الرايــة منهــم ،فــإن ذلــك
يضــع على عاتقنا مســؤولية الوصول للكفاءة
العاليــة التــي تضعنــا فــي أعلى مســتوى من
الجاهزيــة ،والتــي تؤهلنــا للحفــاظ علــى
إنجــازات األجيــال العظيمــة التــي ســبقتنا
واالرتقــاء بهــا».

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

03

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس االنتقالي
رئيس تشاد بذكرى استقالل بالده
بعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس
الدولــة «حفظه اهلل» برقية تهنئة
إلــى فخامة محمــد إدريس ديبي
إنتــو رئيــس المجلــس االنتقالــي
رئيس جمهورية تشــاد ،بمناســبة
ذكــرى اســتقالل بالده .
كمــا بعــث صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي
«رعــاه اهلل» برقيــة تهنئــة مماثلة
إلــى فخامة محمــد إدريس ديبي
إنتــو رئيــس المجلــس االنتقالــي
رئيــس جمهوريــة تشــاد.
وبعــث صاحب الســمو الشــيخ
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبي «رعــاه اهلل»
برقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى معالي
باهيمــي باداكــي ألبــرت رئيــس
وزراء جمهوريــة تشــاد .وام

محمد بن راشد :شباب اإلمارات وقود نهضتنا
دبي  -الوطن
أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيس

مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل»،
أمــس الخميــس.
وقــال ســموه ،على حســابه الرســمي على
موقــع «تويتــر» ،بمناســبة اليــوم العالمــي

للشــباب «شــباب اإلمــارات وقــود نهضتنــا..
شــباب اإلمــارات ضمــان مســتقبلنا ..شــباب
اإلمــارات حمــاة دارنــا ..مــن يراهــن علــى
غيرهم خاسر ..ومن يحتزم بهم هو الرابح».

«الهوية» و«واجب» توقعان مذكرة تفاهم لترسيخ مفاهيم التطوع
وقعــت الهيئــة االتحاديــة للهويــة
والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ،
مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة واجــب
التطوعيــة ،لترســيخ مفاهيــم التطــوع
مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف
والمشــاركات التطوعيــة.
وتســلّم الشــيخ طحنــون بــن خليفــة
بــن محمــد بــن خالــد آل نهيــان ،رئيــس
اللجنــة التنفيذيــة فــي جمعيــة واجــب
التطوعيــة ،مــن ســعادة اللــواء خميــس
محمــد الكعبــي ،مديــر عــام الخدمــات
المســاندة فــي الهيئــة ،بطاقــة عضويــة
فريــق «بصمــة التطــوع» التابــع للهيئــة،
وذلــك علــى هامــش االتفاقيــة.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية،
رواد فــي
أن دولــة اإلمــارات تحتضــن ّ
العمــل التطوعــي ،الجاهزيــن والراغبيــن
فــي البــذل والمســاعدة ،مشــيراً إلــى أن
جمعيــة واجــب التطوعيــة علــى أتــم
االســتعداد لتنســيق الجهــود ،وتقديــم
خبراتهــا ،ليكــون العمــل التطوعي مؤثراً،
والعطــاء مســتداماً.
وثمــن القائميــن علــى هــذه المبــادرة
ّ
فــي الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية
والجمــارك وأمــن المنافذ ،على جهودهم
لمأسســة العمــل التطوعــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الفت ـاً إلــى
أهميــة المذكــرة التــي تأتــي فــي إطــار
ترســيخ وبنــاء عالقات الشــراكة والتكامل
بيــن القطــاع الحكومــي وجمعيــات النفع
العام.
وقــع المذكــرة فــي مقــر الهيئــة،
أمــس األول ،ســعادة اللــواء خميــس

طحنون بن خليفة بن محمد وخميس الكعبي خالل توقيع المذكرة
محمــد الكعبــي ،مديــر عــام الخدمــات
المســاندة فــي الهيئــة ،وســعادة منصــور
إســحاق ســليمان ،عضــو مجلــس إدارة
الجمعيــة ،رئيــس لجنــة الشــؤون
اإلداريــة والماليــة وشــؤون المتطوعيــن.
وتهــدف المذكــرة إلــى صياغــة مرتكزات
المنظــم ،وتعزيــز ُســبل
العمــل التطوعــي ّ
التعــاون إليجــاد بيئــة تطوعيــة مشــجعة
وآمنة ومحفزة تجسيداً لمبدأ التشاركية،
وبنــاء مهــارات التطــوع ،وتنميــة روح
المواطنــة الفاعلــة مــن خــال االندمــاج
باألعمــال التطوعيــة ،وتنفيــذ نشــاطات
لخدمــة المجتمــع المحلــي.
ونصــت االتفاقيــة ،علــى نشــر ثقافــة
ّ
العمل التطوعي ،وتشجيع موظفي الهيئة
علــى االنخــراط فــي األنشــطة التطوعية،
والتأكيــد علــى أهميــة دورهــم فــي دعم
الجهــود المجتمعيــة وتعزيــز منــاخ األمن

واالســتقرار فــي المجتمع.
كما ركزت على تنفيذ برامج مشــتركة
من شــأنها إثــراء المعرفــة وتعزيز الوعي
بثقافــة التطــوع ،وإعــداد الدراســات
والبحوث المشــتركة ،وتنظيم المؤتمرات
والنــدوات والبرامــج التدريبيــة ومجالس
التوعيــة ،فضــاً عــن تبــادل الخبــرات
والمعلومــات والتجــارب التخصصيــة
فيمــا تبــادل الطرفــان دروعـاً تذكاريــة.
حضر مراسم توقيع المذكرة من طرف
الهيئــة ،العميــد طــارق ســالم بــن ربيعــة،
مديــر إدارة المــوارد الماليــة ،والنقيــب
محمــد حســن ســعيد الحمــادي ،رئيــس
قســم االســتراتيجية والمســتقبل ،وعــدد
مــن الضباط والمنتســبين من المتطوعين،
ومــن طــرف الجمعيــة ،مريــم األحمــدي،
رئيســة لجنــة التخطيــط االســتراتيجي،
وأحمــد الحميــدة ،المديــر التنفيــذي .وام

«االتحادية للهوية والجنسية» تصدر الجيل الجديد
من جواز السفر اإلماراتي بدءاً من سبتمبر
أعلنت الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
والجمــارك وأمــن المنافذ عن إصدار الجيل
الجديــد من جــواز الســفر اإلماراتي ،وذلك
ضمن المرحلة األخيرة من مشــروع تطوير
الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات
الهويــة الذي جــرى إطالقه في يونيو 2021
فــي إطــار تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للهيئــة وضمــن مســار تعزيز المســتهدفات
الوطنية ورفدها بالتنافســية الدولية.
وقــال معالــي علــي محمــد الشامســي
رئيــس الهيئــة االتحاديــة للهوية والجنســية
والجمــارك وأمــن المنافــذ ،إن الجيــل
الجديــد مــن جــواز الســفر اإلماراتــي
يأتــي فــي إطــار تحقيــق رؤيــة حكومــة
دولــة اإلمــارات لترســيخ الهويــة اإلماراتيــة
ومواكبة أحــدث التقنيات في مجال إصدار
جــوازات الســفر ،وتقديم خدمــات مبتكرة
للتعريــف بالهويــة الشــخصية وفــق أحدث
المعايير الدولية ،مشــيراً إلى أن المشــروع
يســتهدف تعزيــز مرونــة ممارســة األعمال
المتصلــة باألفراد ضمن مختلف مؤسســات
الدولــة ،بمــا يرفــع مســتوى جــودة حيــاة
المواطنيــن ويو ّفر تجربة ســفر تعزز مكانة
الدولــة وريادتهــا ،وأكد حــرص الهيئة على
تطويــر خدماتهــا المســتقبلية تماشــياً مــع
التوجهــات المســتقبلية للحكومــات علــى
مســتوى العالــم.
وســيبدأ العمل على إصدار جواز الســفر
اإلماراتــي الجديــد انطالقــا مــن األول مــن
ســبتمبر  ،2022بمــا يمثــل قفــزة تقنيــة
جديــدة تتماشــى مــع توجهــات القيــادة
الحكيمــة بتعزيــز المســيرة نحــو الحكومــة
الذكيــة لتعظيــم المكانــة الحضاريــة لدولة
اإلمــارات العربيــة المتحدة ضمــن مختلف
الخدمات الحكومية المقدمة وتلبي ًة ألحدث
المتطلبات األمنية والتكنولوجية في إثبات
الهوية الشــخصية.

علي محمد الشامسي :تطوير جواز السفر اإلماراتي لمواكبة
التطورات التقنية واألمنية وتوفير تجربة سفر مريحة للمواطنين
ويتمتع اإلصدار الجديد من جواز السفر
فنيــة غيــر مســبوقة
اإلماراتــي بخصائــص ّ
ومواصفــات أمنيــة بالغــة التعقيــد للحــد
مــن محــاوالت التزييــف أو التزويــر ،كمــا
يتميــز بطباعــة الصفحــة التعريفيــة لحامله
ّ
باســتخدام مــادة البولــي  -كربونــات بــدالً
مــن الــورق ممــا يرفع مــن كفــاءة الطباعة
التخصصيــة المدعمــة بالصــور والعالمــات
األمنيــة التــي ال تــرى بالعيــن المجــردة ال
ســيما وأنهــا تتســم بســماكتها ممــا يحــول
دون إمكانيــة إتالفهــا إلــى جانــب ســهولة
معالجتها باســتخدام القارئات لدى المنافذ،
فضـ ًا عــن انفــراد الجيل الجديــد من جواز
الســفر اإلماراتــي بجــودة عاليــة وســرعة
عنــد الطباعــة عبــر اســتخدام تقنيــة الليــزر
وبعناصــر محسوســة ثالثيــة األبعــاد.
كمــا يعــد رفــع المعاييــر األمنيــة لجــواز
السفر اإلماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية
الرائــدة فــي مجــال الســفر خطو ًة أساســية
تعــزز المســاعي الحثيثة التــي تبذلها الهيئة
لتحقيــق مختلــف متطلبــات األمــن واألمان
عنــد التنقــل أو العبــور عبــر نقــاط الســفر
الدوليــة ،ودعــم جهود الدبلوماســية لدولة

اإلمــارات ،والتــي نجحــت فــي إبــراز قــوة
جواز الســفر اإلماراتي على مدى الســنوات
عالمياً.
الماضيــة ليصبــح الجواز األقــوى ّ
وتعتبــر جــوازات الســفر مــن الجيــل
الســابق ســارية المفعــول ويمكــن لحامليها
اســتخدامها فــي الســفر ،وذلــك إلــى حيــن
اقتــراب موعد انتهاء مــدة صالحية الجواز،
فيما يمكن التقدم بطلب التجديد للحصول
علــى الجيــل الجديــد عنــد الدخــول ضمــن
فتــرة اســتحقاق التجديــد والمحــددة بـــ6
أشــهر قبــل تاريــخ االنتهــاء المــدون فــي
الوثيقة ،حيث يعتبر الجواز الجديد امتداداً
للجواز الســابق دون أي تغيير في الرســوم
المقــررة أو القنــوات المخصصــة لتقديــم
خدمــات إصــدار أو تجديد جوازات الســفر
مــن خــال الموقع اإللكترونــي www.icp.
 gov.aeأو التطبيق الذكي للهيئة .UAEICP
يذكــر أنــه على حاملــي جوازات الســفر
التحقــق مــن ســريان وثائقهم بمــدة ال تقل
عــن  6أشــهر قبيــل توجههــم للســفر ،فــي
حيــن يمكنهــم إصدار جوازات الســفر أثناء
الوجــود فــي الخــارج ،وذلــك عبر ســفارات
الدولــة والقنصليات التابعــة لها .وام

بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب

محمد بن راشد يعتمد تعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمركز الشباب العربي
ذياب بن محمد بن زايد:
الشباب ثروة المنطقة
وقادرون على المساهمة
في بناء المجتمعات
وتسريع مسارات التنمية
سموه :سنواصل
جهودنا في مركز
الشباب العربي وفقاً
للرؤية االستراتيجية
لقيادتنا الرشيدة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،تعيين
سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان
رئيسا لمركز الشباب العربي ،وذلك بالتزامن
مع فعاليات اليوم العالمي للشباب.
وسيواصل مركز الشباب العربي ،الذي أنشئ
عام  2017بقرار من مجلس الوزراء ،مسار
التمكين الذي بدأه المركز في العمل الشبابي
العربي وواصله على مدى خمس سنوات
من المبادرات واإلنجازات التي تهدف إلى
تمكين الشباب في المنطقة العربية وصقل
قدراتهم وبناء مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم
وإسهاماتهم التنموية وفقاً للنموذج اإلماراتي
لالستثمار في طاقة الشباب.
وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن
زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي
أواله إياها مجلس الوزراء الموقر ،مؤكداً السير
على نفس النهج في تمكين الشباب والذي
يعتمد على االستثمار في اإلنسان كأولوية،
وعلى توفير مقومات النجاح واإلنجاز للشباب
في دولة اإلمارات والبالد العربية.
وأكد سموه أن الشباب هم ثروة المنطقة؛
وهم القادرون على المساهمة بشكل أساسي
في بناء المجتمعات وتسريع مسارات التنمية،
ونحن سنواصل جهودنا في مركز الشباب العربي
وفقاً للرؤية االستراتيجية لقيادتنا الرشيدة،
لتمكين اإلنسان والبناء على المكتسبات التي
حققها على مدار السنوات الماضية.
وقال سموه« :المرحلة المقبلة ستشهد
المزيد من المبادرات والبرامج والمشاريع
النوعية التي تركز على تحقيق األثر اإليجابي
المضاعف ،كما سيعزز المركز شراكاته مع
وزارات الشباب العربي ووزرائه ومؤسسات
العمل الشبابي والشباب أنفسهم للعمل على

المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والبرامج والمشاريع
النوعية التي تركز على تحقيق األثر اإليجابي المضاعف
تطوير قدراتهم في مجاالت التكنولوجيا واإلعالم
وصناعة المحتوى والدبلوماسية ،إضافة إلى
العمل معهم في ميادين البحث العلمي
واالستدامة وتعزيز مساهمتهم في ملفات
والتغير المناخي».
االستدامة
ّ
وتأسس مركز الشباب العربي عام 2017
استجابة لتطلعات الشباب العربي وبهدف
تمكينهم في أوطانهم وتعزيز العمل الشبابي
العربي المشترك ،وهو يوفر حزمة متكاملة
من المبادرات والبرامج لتمكين الشباب؛ في
مقدمتها برنامج مبعوثي الشباب للتنمية في
المنطقة العربية ،ومجلس الشباب العربي
للتغير المناخي ،وبرنامج القيادات اإلعالمية

العربية الشابة ،وبرنامج الزمالة التقنية للشباب
العربي ،ومنصة أبحاث الشباب العربي ،ومبادرة
حلول شبابية ،وبرنامج القيادات الدبلوماسية
العربية الشابة.
وكان المركز قد نظم مطلع هذا العام
فعاليات االجتماع العربي للقيادات الشابة
ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات
في دبي بالشراكة مع جامعة الدول العربية
ومشاركة  15من وزراء الشباب وأكثر من
 50من قادة ومدراء مؤسسات التمكين
الشبابي في المنطقة العربية ونحو 120
من الشباب الريادي في مختلف مجاالت
العمل الشبابي .وام

سفير الدولة يلتقي وزير التجارة والصناعة الكويتي
التقــى ســعادة الدكتــور مطــر حامــد
النيــادي ســفير الدولــة لــدى دولــة الكويــت
الشقيقة ،معالي فهد الشريعان وزير التجارة
والصناعة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية الكويتي.
وأكد ســعادة الســفير النيادي خالل اللقاء
حــرص دولــة اإلمــارات علــى توطيــد أواصر
التعــاون المشــترك ،وتعزيــز العالقــات بمــا
يحقــق طموحــات قيادتــي وشــعبي البلدين
الشقيقين.
مــن جهتــه أشــاد معالــي وزيــر التجــارة
والصناعة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية الكويتي بالعالقات الثنائية الوطيدة
والمتجــذرة ،والتعــاون البنــاء علــى كافــة
األصعــدة والمجــاالت .جــرى خــال اللقــاء،
اســتعراض العالقــات القائمــة بيــن البلديــن
الشــقيقين ،وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا في
شتى المجاالت ،وبحث عدد من الموضوعات
ذات االهتمام المشــترك .وام

خالل اللقاء
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عمار النعيمي يشيد بمشاركة شرطة أبوظبي في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل محمد الشرقي يستقبل مدير هيئة البيئة بالفجيرة ويطلع
على مشاريع العمل في محمية وادي الوريعة الوطنية

محمد الشرقي خالل استقباله علي الحمودي بحضور أصيلة المعال
عمار النعيمي خالل تسلمه عدداً من اإلصدارات القيمة ونسخة من العدد األول لمجلة الشرطة
أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان بالمشاركة المتميزة للقيادة
العامة لشرطة أبوظبي الراعي الفضي لمهرجان
ليوا عجمان للرطب والعسل واهتمامها بالحفاظ
على تاريخ الشرطة .
جاء ذلك خالل تسلم سموه عدداً من
اإلصدارات القيمة ونسخة من العدد األول
لمجلة الشرطة .
وقدم أعضاء قسم الموروث الشرطي
شرحاً لسموه حول أول سيارة رياضية من
نوع بورش استخدمتها الشرطة ضمن مهام
عملها في العام  1979وهي واحدة من ضمن

مجموعة من السيارات الكالسيكية التي تتبع
لشرطة أبوظبي.
وأكد العميد سيف الشامسي مدير إدارة
المراسم والعالقات العامة أن مشاركة شرطة
أبوظبي في المهرجان تعكس جهودها في
النشاطات والفعاليات التي ترسخ الهوية الوطنية
وتعريف الجمهور بخدماتها ضمن اهتمامها
بمواكبة التطورات واستشراف المستقبل في
إسعاد المتعاملين .
وكان قسم الموروث الشرطي عرض خالل
المشاركة صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه» تجسد

بدايات تأسيس االتحاد ومجموعة من الصور
واالصدارات والمجالت ذات األعداد األولى،
إلى جانب عدد من دوريات الشرطة القديمة
التي تحكي مراحل مهمة في تاريخ شرطة
أبوظبي والزي الشرطي القديم .
وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي
معزوفات شعبية ووطنية ،وعرضت لوحات
وتشكيالت فنية متنوعة تم اختيارها لتجسد
المهارة التي يتمتع بها أفراد الفرقة كما وشارك
قطاع أمن المجتمع ممثالً بإدارة المؤسسة
العقابية واإلصالحية بالوثبة تحت شعار «األيدي
المبدعة» .وام

أ ّكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة أهمية المشاريع البحثية
والبيئيــة فــي مجــال المحميــات الطبيعية..
مشــيراً إلــى دعــم صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة الســتثمار أفضــل
التقنيــات واالســتراتيجيات لتطويــر العمــل
البيئــي فــي إمــارة الفجيــرة بما يتــواءم مع
رؤيــة الدولــة فــي هــذا المجــال المهم.
جاء ذلك خالل اســتقبال ســمو ولي عهد
الفجيــرة ،فــي مكتبــه بالديــوان األميــري،

رئيــس محميــة وادي الوريعــة الوطنيــة
الدكتــور علــي الحمــودي ،بحضــور ســعادة
أصيلــة المعــا مدير هيئة البيئــة بالفجيرة.
واطلــع ســموه خــال اللقــاء ،علــى
عــدد مــن الدراســات البيئيــة القائمــة
فــي المحميــة ،ومقتــرح حــول الشــراكات
المســتقبلية مع الجهــات ذات العالقة في
القطاعيــن العــام والخــاص ،كمــا اســتمع
ـرح تفصيلي حول أســاليب
ســموه إلــى شـ ٍ
الحمايــة الحديثــة المتبعــة فــي محميــة
وادي الوريعة الوطنية ودورها في حماية

البيئــة فــي دولــة اإلمــارات والمشــاريع
البيئيــة التــي تعمــل عليهــا ضمــن خططها
االســتراتيجية.
وأشــاد ســموه بجهــود هيئــة البيئــة
بالفجيــرة وفريــق محميــة وادي الوريعــة
الوطنيــة نحــو الحفــاظ علــى البيئــة
الحيــة وتنميتهــا بمــا يســهم
ومواردهــا ّ
فــي تحقيــق التــوازن البيئي ورفــع الوعي
المجتمعــي تجــاه البيئــة .حضــر اللقــاء
ســعادة ســالم الزحمي مدير مكتب ســمو
ولــي عهــد الفجيــرة .وام

المشاركات شملت  152دولة فيما يعد رقماً قياسياً في أعداد الدول المشاركة

النائب العام للدولة :دعم وتمكين الشباب نهج اإلمارات «زايد لالستدامة» تستقبل أكثر من  4500طلب مشاركة في دورتها لـ2023
المستدام ورؤيتها الستشراف المستقبل وصناعته
سلطان الجابر :الجائزة أسهمت في
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي
النائب العام للدولة أن دعم الشباب وتمكينهم
في دولة اإلمارات هو نهج ثابت يرتكز على
خطط استراتيجية مبتكرة واقتناع يبلغ اليقين
بأن االستثمار األمثل للدولة هو االستثمار في
قدرات الشباب وأفكارهم وإبداعاتهم وتحويل
طاقاتهم إلى قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعهم.
وقال المستشار الدكتور الشامسي  -في
كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي
يصادف  12أغسطس من كل عام  -إن احتفالنا
باليوم العالمي للشباب ،وجه من احتفالنا
بالنموذج الرائد الذي تكرسه دولة اإلمارات
في دعم وتمكين الشباب وترسيخ دورهم
المحوري في عملية التنمية المستدامة ،بفضل
القيادة الرشيدة التي أولت شباب الوطن جل
اهتمامها ،ودعمت مشاركتهم في مسيرة
البناء والتطوير ،وفي استشراف المستقبل
وصناعته ،مشيراً إلى أن الشباب اإلماراتي
أثبت جدارته وقدرته على تحقيق اآلمال
والطموحات ،عبر تاريخ مشرف من العطاء

وتحقيق اإلنجازات ،واستطاع أن يترك بصمته
في العديد من المشاريع المحلية والعالمية،
حتى بات مثاال يحتذى لشباب العالم ،ومحط
أنظارهم ،يتطلع العالم إلى ريادتهم وتفوقهم
وقدرتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية
والنهوض بها على أكمل الوجوه.

ونوه إلى المشاريع والمبادرات التي
أطلقتها الدولة إلى جانب توفير اإلمكانات
والوسائل التي تمكنهم من مواصلة مسيرة
النجاحات والبناء عليها ،بما يدعم المكتسبات
التي حققتها اإلمارات خالل الخمسين عاما
الماضية ،والمضي قدما في مسيرة اإلنجازات،
بطموح ال حدود له ،للخمسين عاماً المقبلة،
انسجاماً مع أهداف مئوية اإلمارات 2071
لجعل دولة اإلمارات أفضل دولة في العالم.
وأكد النائب العام للدولة أن النيابة العامة
تولي أهمية بالغة للشباب وتعمل على تمكينهم
وإشراكهم في عملية البناء والتطوير ،وفق
استراتيجيات متكاملة ،تقوم على تحفيز شبابها،
وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز النظام
القضائي ،في إطار سعيها المتواصل لتحقيق
أهدافها المتمثلة في استشراف المستقبل
وإيجاد الحلول الممكنة ،بقدرات إماراتية
شابة واعدة ،تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة
لدولة اإلمارات على صعيد سيادة القانون
وتحقيق العدالة .وام

نظمت ورشة عمل تفاعلية لتطوير مهارات العمل الجماعي

«المباركة» :اإلمارات قدمت نموذجاً رائداً في إعداد الشباب للمستقبل
أبوظبي  -الوطن
أكدت مؤسسة المباركة على أهمية
االحتفاء بيوم الشباب العالمي والذي يوافق
الثاني عشر من أغسطس كل عام مشيرة
إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة
نموذجاً قدمت نموذجاً رائداً في إعداد
الشباب للمستقبل وإكسابهم المهارات
التي تمكنهم من اإلبداع والريادة من خالل
التنمية الوطنية .
ونظمت مؤسسة المباركة ورشة عمل
تفاعلية لتطوير مهارات المشاركين من النشء
والمراهقين في العمل الجماعي ،التفكير
النقدي وحل المشكالت .
وقدمت الورشة كل من الدكتورة ريم
الكندي مستشار مجلس الشباب بمؤسسة
المباركة وشيماء الهاجري عضو مجلس شباب
مؤسسة المباركة .
وفي بداية الورشة أكدت الدكتورة
ريم الكندي على اهتمام مؤسسة المباركة
بترسيخ الوعي لدى فئات النشء والمراهقين
والشباب ولمختلف فئات المجتمع بصورة
عامة  ،وذلك انطالقاً من دورها في تعزيز
البناء المعرفي لهذه الفئات  ،ومن هنا تأتي
أهمية ورشة العمل هذه التي تستند إلى
ثالثة محاور تفاعلية حول تطوير مهارات
التواصل ،والعمل الجماعي والتفكير النقدي،
وحل المشكالت.
وأشارت خالل الورشة إلى أهمية تكامل
األدوار بين األسرة والمدرسة ومؤسسات
التنمية االجتماعية لالرتقاء بالبناء المعرفي
لهذه الفئات خاصة في مرحلة عمرية مبكرة
بحيث يتسنى للفرد التعرف على أفضل
الممارسات التطبيقية التي تمكنه من إتقان
هذه المهارات وتقديمها بصورة جيدة في
حياته العلمية والعملية .
ومن جانبها تطرقت شيماء الهاجري إلى

خالل ورشة العمل التفاعلية حول مهارات التواصل والتفكير النقدي
عدد من األدوات العملية التي تمكن المشارك
من اتقان مهارات التواصل والعمل الجماعي
والتفكير النقدي وكذلك آلية توظيف هذه
المهارات في إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت
التي قد تواجه المشاركين.
وتضمنت الورشة نماذج تطبيقية يتعرف
من خاللها المشارك على طرق التفكير النقدي
وحل المشكالت وتوظيف األساليب العلمية
في هذا الصدد .
ومن جانبهم أعرب المشاركون في الورشة
عن استفادتهم من المحاور التي تتناولها
الورشة والطرق التطبيقية المقدمة لهم في
تعزيز مهارات التفكير النقدي والتواصل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6892 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم (  ) 001030والصادر
عن بنك اإلمارات دبي الوطني بقيمة ( ) 57600درهم ليكون إجمالي
مبلغ المطالبة شامال الرسوم والمصاريف مبلغ( )59,267درهم( .تسعه
وخمسون الف ومائتين وسبعه وستون فقط الغير) .
طالب التنفيذ بنك االمارات دبي الوطني
عنوانه محله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب  1110تليفون رقم 065505677
فاكس  0655057789هاتف متحرك  0502231224صندوق البريد 29210
المطلوب إعالنه  -1بانيكا فيتيل كويا شيهاب الدين صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  59267درهم 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.

الفعال وغير من المهارات التي تطرقت
إليها الورشة بطريقة علمية مبتكرة.
ومن جانبها قالت نور عبد الحميد« :لقد
سعدت بالمشاركة في هذه الورشة واستفدت
كثيراً من المعلومات والمحتوى المعرفي
خاصة بما يتعلق بآليات التواصل الفعال
وتوظيف األساليب العلمية في هذا الصدد».
وقال علي الهاشمي« :هذه الورشة قدمت
لي وللمشاركين الكثير من المعلومات
والمحتوى المعرفي الذي أكسبني مهارات
كثيرة تتعلق بالتفكير النقدي وربط المقدمات
بالنتائج باإلضافة إلى توظيف األساليب العلمية
في مواجهة التحديات» .

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3137 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/2842
تجاري جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 95966درهم ) ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ السعيد للمطابخ و األخشاب عنوانه اإلمارات  -أمارة رأس
الخيمة  -منطقة الجزيره الحمراء  -شارع أم القوين  -مستودع 108
المطلوب إعالنه  -1محمد وحيد محمد حسين صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  95966درهم 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.

تحسين الظروف المعيشية لنحو 370
مليون شخص في  151دولة

نتطلع إلى التعرف على مختلف المشاريع
المبتكرة المشاركة في هذه الدورة
والحلول واإلمكانات التي تقدمها
اســتقبلت جائزة زايد لالستدامة ،الجائزة
العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة اإلمارات
لتكريم حلول االســتدامة المبتكرة ،أكثر من
 4500طلــب مشــاركة ضمن فئاتهــا الخمس
«الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس
الثانوية العالمية» ،وذلك عقب انتهاء مرحلة
تقديم الطلبات التي اســتمرت أربعة أشــهر،
وإغــاق بــاب المشــاركة فــي دورتهــا لعــام
 ،2023وشــملت المشــاركات هذا العام 152
دولــة فيمــا يعــد رقم ـاً قياســياً فــي أعــداد
الدول المشاركة.
وســيتم اإلعــان عــن الفائزيــن بالجائــزة
لــدورة عام  2023ضمن حفل توزيع الجوائز
الــذي يقام خالل أســبوع أبوظبي لالســتدامة
فــي  16يناير .2023
وشــهدت الجائــزة تحقيــق زيــادة كبيــرة
فــي أعــداد الطلبــات المقدمــة وصلــت إلــى
 % 13مقارنــة مــع العــام الماضــي مــن قبــل
الشــركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات
غيــر الربحيــة والمــدارس الثانوية.
وشــهد إجمالــي الطلبــات المقدمــة مــن
قبــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة زيادة
واضحــة في جميع الفئات مما يعكس اتجاه
هــذه الشــركات بشــكل متزايــد إلــى وضــع
االســتدامة علــى رأس اهتماماتها.
وقــال معالــي الدكتور ســلطان بــن أحمد
الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
مديــر عــام جائزة زايد لالســتدامة« :تماشــياً
مع توجيهات القيادة الرشيدة ،تواصل جائزة
زايد لالستدامة دورها في ترسيخ إرث الوالد
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان «طيب اهلل ثراه» ،وذلك من خالل
تحفيز وتشــجيع تطوير حلول عملية تســهم
فــي مواجهــة التحديــات العالميــة وإحــداث
تأثيــر ايجابــي في المجتمعات حــول العالم،
مشــيراً إلــى أن الجائــزة أســهمت حتى اآلن
في تحســين الظــروف المعيشــية لنحو 370
مليون شــخص في  151دولة ،وشــهدت هذا
العــام تســلم طلبات مشــاركة من عــدد غير
مســبوق مــن الــدول ضمــن كافــة فئاتهــا،
مــن الصحــة إلــى الغــذاء والطاقــة والميــاه
والمــدارس الثانوية العالمية».
وأضاف معاليه« :نتطلع إلى التعرف على
مختلــف المشــاريع المبتكرة المشــاركة في
هذه الدورة من الجائزة والحلول واإلمكانات
التــي تقدمهــا ،خاصــة في ضوء اســتعدادات
دولــة اإلمــارات الســتضافة الــدورة الثامنــة
والعشــرين مــن مؤتمر األطــراف في اتفاقية
األمــم المتحــدة اإلطارية بشــأن تغير المناخ
«كــوب  »28العــام المقبــل ،الــذي نريده أن
يكــون منصــة عالميــة إليجــاد حلــول عملية
ومجديــة تجاريــا وتشــمل الجميــع ،ونحــن
علــى ثقــة بقــدرة الجائــزة علــى المســاهمة
فــي تعزيز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية
عبــر تقديم حلول فعالة لــكل من القطاعين
العــام والخــاص وكذلك الشــركات الصغيرة،
إلى جانب تعزيز دور ومشاركة جيل الشباب
فــي هــذه الحلــول التــي ستســاعدهم علــى
بناء مســتقبل مستدام».
وكانــت طلبــات المشــاركة المقدمة لهذا
العــام هــي األكثــر تنوعـاً على مدى مســيرة
الجائــزة ،حيــث أظهــرت حجم تأثيــر التغير
المناخــي علــى مختلــف الــدول والقــارات،
وعكســت الوعــي المتزايــد بأهميــة تطبيــق
اإلجراءات المناخية العاجلة لتحقيق أهداف
الحيــاد المناخــي العالميــة بحلــول منتصــف
القــرن الحالي.
كمــا اســتقبلت الجائــزة فــي دورة هــذا
العــام مزيــدا من الطلبات مــن الدول النامية
فــي مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب
آســيا وشرق آســيا وأمريكا الالتينية والشرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،وهو مؤشــر مهم
علــى المشــاركة المتزايــدة للبلــدان الناميــة
فــي مكافحة مشــكلة تغيــر المناخ.

وشــملت قائمــة دول الصــدارة من حيث
أعــداد المشــاركات كالً مــن كينيــا والهنــد
والصين ومصر والبرازيل والواليات المتحدة
األمريكية ،ويعكس استقطاب مشاركات من
مناطق واسعة من العالم مدى تطور الجائزة
وتنامي انتشارها العالمي ودورها الرائد في
التحفيــز على تطوير حلــول مبتكرة وملهمة
وقــادرة علــى إحــداث تأثيــر ايجابــي ودفــع
عجلــة التنميــة المســتدامة ودعــم الجهــود
اإلنسانية.
واســتحوذت فئتــا الغــذاء والصحــة علــى
أعلى النســب بواقــع  1426طلبا لألولى 946
طلبـاً للثانيــة ،فيمــا اســتقبلت فئــة الطاقــة
 736طلب ـاً ،وفئــة الميــاه  601طلــب ،أمــا
بالنســبة لفئــة المــدارس الثانويــة العالميــة
فقــد تــم اســتقبال  829طلبـاً.
وشــهدت فئــة الغــذاء تحقيــق زيــادة في
أعــداد الطلبات المقدمــة بلغت نحو  20في
المائــة مقارنــة بالعــام الماضــي ،وشــملت
العديــد مــن الحلــول التــي تركــز علــى إنتاج
الغــذاء وفــق أســس مســتدامة مــن أجــل
مواجهــة تفاقــم مشــكلة األمــن الغذائــي
وســوء التغذيــة فــي عالمنــا الــذي تهــدده
ظاهــرة التغيــر المناخــي وتبعاتها الســلبية.
في حين شــهدت فئة الصحــة العديد من
المشــاريع التــي تركــز علــى معالجــة نقــاط
الضعــف التــي ظهــرت فــي نظــم الرعايــة
الصحيــة بعــد تفشــي جائحــة «كوفيــد،»19
باإلضافــة إلــى تطويــر حلــول تســاهم فــي
توفيــر خدمــات رعايــة صحيــة مســتدامة
وأكثــر مرونــة وشــمولية للمجتمعــات التــي
هــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا.
وحــول فئــة الطاقــة ،ركــز عــدد مــن
المشــاريع المقدمــة علــى تعزيــز إمكانيــة
الحصــول علــى طاقــة مســتدامة فــي
المجتمعــات المتضــررة ،بمــا يدعــم تحقيق
الهــدف الســابع من أهــداف األمــم المتحدة

للتنميــة المســتدامة والمتمثــل فــي توفيــر
طاقــة نظيفــة ومعقولــة التكلفــة للجميــع،
ودعــم الجهــود الراميــة إلــى التحــول فــي
قطاع الطاقــة نحو نظم منخفضة االنبعاثات
الكربونيــة.
وركــزت العديــد مــن الطلبــات المقدمــة
ضمــن فئــة الميــاه علــى تقديــم حلــول
تعالــج مشــكالت مثــل إنتــاج الميــاه
النظيفــة ،والتغيــر المناخــي ،والتحديــات
التــي تواجــه العالــم فيمــا يتعلــق بــإدارة
مــوارد الميــاه ،ســيما فــي البلــدان الناميــة.
وشــهدت فئــة المــدارس الثانويــة العالميــة
زيــادة فــي طلبات المشــاركة بلغت نســبتها
 55فــي المائــة مقارنــة بالعــام الماضــي،
مــا يعكــس تنامــي وعــي الشــباب بطبيعــة
التحديــات والمخاطــر التــي تفرضهــا أزمــة
التغيــر المناخي ،والفــرص المتاحة من أجل
تعزيــز التنميــة المســتدامة.
واقترحت العديد من المشــاريع المقدمة
ضمــن هــذه الفئــة حلــوال تتعلــق بــإدارة
النفايات ،ونظم الطاقة النظيفة ،ونظم الغذاء
مثــل نظــم الزراعــة المائيــة ونظــم الزراعــة
وتربيــة الحيوانــات المائيــة ،وهــو ما يعكس
التفكيــر الخــاق لــدى الطلبــة واهتمامهــم
بتطوير مشــاريع تخدم مجتمعاتهم المحلية.
وعقــب إغــاق بــاب تقديــم طلبــات
المشــاركة ،تبدأ مرحلة التقييم ،حيث تقوم
إحــدى شــركات البحــث والتحليــل الدوليــة
المرموقة بدراســة الطلبــات المقدمة للتأكد
مــن اســتيفائها لشــروط ومعايير المشــاركة.
ومــن ثــم تقــوم لجنــة االختيــار ،المؤلفة
من مجموعــة من الخبراء العالميين ،بتقييم
المشاريع ضمن القائمة القصيرة لتختار منها
القائمــة النهائية للمرشــحين ،وفــي المرحلة
األخيــرة ،يجتمــع أعضــاء لجنــة التحكيم في
شــهر أكتوبر الختيــار الفائزيــن بالجائزة عن
كل فئة .وام
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اإلمارات تحتفل بـ«اليوم الدولي للشباب»
تحتفل اإلمارات اليوم الجمعة بـ»اليوم الدولي
للشباب» الذي يمثل مناسبة سنوية لحشد الجهود
من أجل تمكين الشباب حول العالم واالستفادة
من طاقاتهم وإمكاناتهم بوصفهم أداة التغيير
والتطوير األساسية في المجتمع المعاصر.
ويتناول «اليوم الدولي للشباب» هذا
العام موضوع «التضامن بين األجيال» من
أجل مد جسور التواصل وخلق مجتمع
قادر على احتواء الجميع من كافة األعمار.
وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء على فرصة
على تجربة اإلمارات الرائدة عالمياً في مجال
تمكين الشباب ،حيث يخصص مجلس الوزراء
منصباً لوزير الدولة للشباب ،كما يشغل حالياً
ما يزيد عن  600شاب وشابة مناصب قيادية
في مختلف الجهات الحكومية االتحادية ،فيما
تعد اإلمارات من أوائل الدول التي عملت على
مأسسة عملية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم
الفاعلة في كافة المسارات التنموية للدولة.
واتخذت اإلمارات خالل السنوات الماضية
مجموعة من الخطوات لتفعيل مشاركة الشباب
وتعزيز روح القيادة لديهم وفي مقدمتها اعتماد
مجلس الوزراء في عام  2016إنشاء مجلس
اإلمارات للشباب وإنشاء المؤسسة االتحادية
للشباب التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب
المحلية في وضع أجندة سنوية لألنشطة والفعاليات
الشبابية في الدولة.
ويختص المجلس بوضع استراتيجية للشباب بما
يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة ويعمل
على إعداد دراسات لدور الشباب في تنمية
المجتمع من خالل فتح كافة القنوات لالستماع
إلى آراء الشباب والتحديات التي يواجهونها من
أجل تقديم الحلول الالزمة لتفعيل المشاركة
اإليجابية لهم في مختلف القطاعات في الدولة.
وبعد إعالن تشكيل مجلس اإلمارات للشباب
تم إعالن تشكيل سبع مجالس محلية للشباب
على مستوى اإلمارات السبع لتكون صوتاً للشباب
على مستوى اإلمارات كما تم إطالق المجالس
المؤسسية التي تعمل كأذرع تمثيلية للشباب في
كافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في الدولة.
واعتمدت حكومة دولة اإلمارات في عام 2018
إنشاء المؤسسة االتحادية للشباب التي تضطلع
بمهمة التنسيق مع مجالس الشباب المحلية
بهدف وضع أجندة سنوية لألنشطة والفعاليات
الشبابية في الدولة وضمان توافق أهداف
وخطط واستراتيجيات وأنشطة تلك المجالس
مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب.
وتتولى المؤسسة مهام إنشاء المراكز واألندية
الشبابية في الدولة وإدارتها وتنظيم الفعاليات
وورش العمل واألنشطة فيها وإنشاء قاعدة
بيانات للمجالس الشبابية وتوثيق بياناتها
وأنشطتها وفعالياتها بالتنسيق مع تلك المجالس.
وتبرز المؤسسة االتحادية للشباب ،ومنصة فرص
الشباب اإلماراتي ،والمختبر التفاعلي للشباب
كنوافذ رسمية للشباب اإلماراتي لتعزيز حضورهم
ومشاركتهم ،حيث تتيح منصة فرص الشباب
اإلماراتي الوصول للفرص الخدمية ،والجوائز،
والمسابقات ،والمنح ،والحاضنات ،والبرامج
التطويرية ،من خالل منصة واحدة ،فيما يعنى
المختبر التفاعلي للشباب بتفعيل دور الشباب،

 600شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية
في مختلف الجهات الحكومية االتحادية
اإلمارات من أوائل الدول التي عملت على مأسسة تمكين
الشباب وتعزيز مشاركتهم بكافة المسارات التنموية للدولة
واستثمار قدراتهم وطاقاتهم اإلبداعية في اكتشاف
وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات
الحكومية وعمل قطاع الحكومة الرقمية في دولة
اإلمارات ووضعهم ضمن عملية اتخاذ القرارات
وتطوير السياسات ،بطريقة تفاعلية تقوم على
طرح إشكالية أو قضية معينة ،تليها عملية عصف
ذهبي ،يقدم فيها مجموعة من الشباب حلولهم
وأفكارهم ،ليصوتوا بعدها على األفكار األفضل.
وتعزيزاً لحضور الشباب في المنطقة والعالم
أطلقت االمارات االستراتيجية الوطنية للشباب
التي تستند إلى خمس تحوالت رئيسية يمر بها
الشباب خالل الفترة العمرية من  15إلى 35
سنة لتشمل مراحل التعليم ،العمل ،إتباع نمط
حياة صحي وآمن ،والبدء في تكوين أسرة،
وانتهاء بممارسة المواطنة والعمل الوطني.
وأصدر مجلس الوزراء في يونيو  ،2019قراراً
بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب اإلماراتي في
مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات
الحكومية ،بما ال يقل عن عضو واحد ،وممن ال
تتجاوز أعمارهم  30عاماً .كما أطلقت الحكومة
منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء إلتاحة
الفرصة للشباب اإلماراتي الراغب التسجيل
والتقديم عبر الموقع.
وفي  3فبراير  ،2020اعتمد مجلس
الوزراء اختيار  33من الشباب المتقدمين في
عضوية مجالس إدارات الجهات االتحادية،
وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير

حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية،
كما اعتمد المجلس في يونيو من ذات العام
سياسة توعية الشباب على أساسيات بناء
المسكن بهدف توعية الشباب وتزويدهم
بالمعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء
المسكن ،وتتضمن السياسة إلزام كافة الشباب
( 35-18سنة) المتقدمين بطلبات دعم سكني
من برامج اإلسكان االتحادية والمحلية في الدولة
على اكمال دورة عن اساسيات بناء المسكن
كشرط رئيسي من متطلبات الدعم السكني.
وأطلقت االمارات في ابريل الماضي «المسح
الوطني للشباب» ،الذي يهدف إلى قياس مستوى
النضج االجتماعي والسياسي واالقتصادي
والثقافي للشباب في الدولة ،إضافة إلى جمع
البيانات المتعلقة بفئة الشباب في مختلف
قطاعات الدولة ،ووضعها في متناول صناع
القرار والمعنين والباحثين؛ لمساعدتهم بشكل
تبني السياسات واالستراتيجيات
علمي على ّ
لالرتقاء بجودة حياة الشباب ودعم احتياجاتهم
وبناء قدراتهم واالستثمار في مهاراتهم.
ولم يقتصر اهتمام اإلمارات بالشباب على
الجانب المحلي ،بل تعداه إلى المستوى
العربي ففي 2017خالل أعمال القمة العالمية
للحكومات ،أعلنت اإلمارات عن إطالق مركز
الشباب العربي ،الذي يمثل مركزاً إقليمياً للشباب
في الدولة ويساعد على تطوير قدرات الشباب
ويدعم االبتكار واإلبداع في العالم العربي .وام

حضور فاعل لــ«تريندز» في برنامج معهد أوكسفورد الصيفي لتطوير المناهج

خالل إحدى فعاليات البرنامج
أبوظبي  -الوطن
أكد مركز تريندز للبحوث واالستشارات أن
االتفاقيات اإلبراهيمية تشكل ركيزة الحترام
اآلخر ،وتعترف بوجود تراث مشترك بين الدول
المو ّقعة عليها ،وهي الدول التالية :الواليات
المتحدة ،ودولة اإلمارات ،ومملكة البحرين،
ودولة إسرائيل ،والمملكة المغربية ،وجمهورية
السودان.
وقال الدكتور محمد عبداهلل العلي الرئيس
التنفيذي – تريندز للبحوث واالستشارات في
كلمة له بالجلسة الرئيسية ضمن برنامج معهد
أوكسفورد الصيفي لتطوير المناهج ،الذي بدأ
بكلية بيمبروك ،أوكسفورد بالمملكة المتحدة،
ويستمر  12يوماً ،أن هذا التراث المشترك هو
مدخل إلى التفاعل بين دول االتفاقيات وشعوبها،
والتعاون فيما بينها ،وليس التنافر والصراع.
وشدد في الجلسة التي حملت عنوان
«االتفاقيات اإلبراهيمية – آلية الحترام اآلخر»
على أن فكرة التراث اإلبراهيمي المشترك بين
الديانات السماوية الثالث ،والحضارات البشرية
التي تأسست عليها وفي ظلها ،هي فكرة مبدعة،
يمكن أن ُيبنى عليها مشروع ثقافي أوسع بين
شعوب الحضارتين العربية–اإلسالمية من جهة،
وشعوب الحضارة اليهودية–المسيحية من جهة
أخرى.
وذكر الدكتور العلي أن التراث اإلبراهيمي
لألخ َّوة بين شعوب الدول
المشترك هو تعزيز ُ
الموقعة ،وتأكيد على التنوع الثقافي بينها ،بوجود
ثقافات متنوعة ومختلفة في المنطقة ،يحترم
كل منها اختالفات اآلخرين ،وتجمعها الرغبة
في العيش المشترك ،وتتفاعل تأثيراً وتأثراً
فيما بينها .ويتضمن المفهوم كذلك االعتراف
بشرعية الثقافات األخرى ،سواء في المجتمع
أو اإلقليم أو العالم.
وأضاف أن االتفاقيات اإلبراهيمية تقدم إسهاماً
مهماً في الجدل السائد بين الدارسين والممارسين،
حول العالقة بين الحضارات والثقافات المختلفة
في العالم ،لمصلحة المدافعين عن التعددية
الثقافية والداعين الحترام التنوع الثقافي ،وضد
المروجين لصراع الثقافات ،والداعين إلى صدام
الحضارات.
وأشار إلى أن ثمة جانباً آخر أساسياً لالتفاقيات
اإلبراهيمية ،وهو تعزيزها للتسامح بين شعوب
المنطقة ،ويستند نموذج التسامح ،الذي تسعى
االتفاقيات إلى تأسيسه ،إلى صد الكراهية،

محمد العلي :االتفاقيات اإلبراهيمية ركيزة الحترام
اآلخر وتشكيل حقبة جديدة في الشرق األوسط
ومكافحة التمييز بين البشر سواء كان على
أساس الدين ،أو العرق ،أو النوع ،أو اللون،
أو المواطنة .كما يستند إلى التعايش السلمي
بين شعوب اإلقليم وأعراقه المختلفة ،مبيناً أن
االتفاقيات اإلبراهيمية ،تطرح منظوراً جديداً
للسالم ،يقوم على القبول باآلخر وضرورة تعايش
الجميع؛ من أجل تحقيق مصالح كل الشعوب،
واحترام حق الجميع في العيش بسالم ،والتطلع
إلى التنمية المستدامة.
وقال إن هذه االتفاقيات تطرح مشروعاً
للتعاون االستراتيجي في المنطقة ،ومنظوراً
تكاملياً ألقاليم الخليج والبحر المتوسط والبحر
األحمر والمحيط الهندي؛ ما من شأنه إعادة
هيكلة المنطقة ،وتشكيل العالقات بين دوله
وشعوبه .كما أن هذه االتفاقيات تتجاوز العالقة
بين الحكومات إلى السالم بين الشعوب والمجتمع
المدني والقطاع الخاص في منطقتنا.
وشدد الدكتور محمد العلي على أن ثمة ثالث
دوائر يجدر التركيز عليها في المستقبل ،لالستفادة
من الزخم الذي خلقته االتفاقيات اإلبراهيمية،
من أجل تشكيل ِحقبة جديدة في الشرق
األوسط؛ وهي أوالً :المنظور القاعدي للسالم،
الذي يقوم على تطوير العالقات االجتماعية
والثقافية ،وتعزيز المشتركات القيمية بين شعوب
المنطقة ،عبر الفعاليات الثقافية واالجتماعية
والرياضية والسياحية المختلفة ،أما الثاني فهو
منظمات المجتمع المدني والشباب ،حيث إن لها
دوراً فعاالً في نشر ثقافة قبول اآلخر والتفاعل
الثقافي والتسامح اإلنساني ،والثالث يتجسد في
التسوية السلمية المستدامة التي تقوم على
مد مظلة االتفاقيات اإلبراهيمية ،لتشمل سائر
دول اإلقليم وشعوبه ،وفي مقدمتهم الشعب
الفلسطيني على أساس حل الدولتين ،وتوطيد
العالقات بين إسرائيل ودول عربية ،ضمن فهم
جديد للمصالح المتبادلة ،ومواجهة التهديدات
المشتركة ،وبما ُيسهم في تحقيق تطلعات
الشعوب إلى االستقرار والتنمية المستدامة.
وفي الجلسة الثانية للبرنامج والتي
حملت عنوان «مراكز األبحاث واالتفاقيات
اإلبراهيمية ..دور ال غنى عنه» ،أكد الدكتور

محمد العلي أهمية دور مراكز الفكر واألبحاث
في خلق بيئة داعمة للسالم ،من خالل التعريف
بأهمية هذه االتفاقيات وبأهدافها التي تصب
في النهاية لصالح شعوب المنطقة ،التي عانت
كثيراً من جراء حالة عدم االستقرار التي
عاشتها على مدار عقود طويلة.
وبين أن مركز تريندز للبحوث واالستشارات
«عالمي التوجه والرؤية» أخذ على
بصفته
َّ
البناء انطالقاً من
الدور
بهذا
القيام
عاتقه
ّ
اهتمامه بأهمية نشر القيم التي تركز على
السالم واالستقرار والتسامح والتعايش بين
المجتمعات ،مشيراً إلى أن المركز بادر إلى
فتح مجاالت التعاون العلمي والبحثي مع
مراكز البحوث في الدول الموقعة على هذه
االتفاقيات ،وكان له السبق في أن يكون أول
مركز بحثي ،يقع مقره في الدول العربية ،ينظم
ندوة داخل إسرائيل بالتعاون مع مركز موشيه
ديان التابع لجامعة تل أبيب ،بمشاركة واسعة
من المفكرين في دول االتفاقيات اإلبراهيمية.
وأضاف أن مركز تريندز يسعى للتعريف بهذه
االتفاقيات وبأهميتها ،من خالل نشر األوراق
البحثية والعديد من الفعاليات التي شارك فيها
خبراء وباحثون وأكاديميون ومفكرون ناقشوا
تلك االتفاقيات وسلطوا الضوء عليها من مختلف
جوانبها ،إضافة الى توقيع شراكات البحثية مع
المراكز الفكرية في دول االتفاقيات وخاصة في
إسرائيل ،حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة بحثية
مع العديد من المؤسسات البحثية اإلسرائيلية؛
منها معهد القدس للدراسات االستراتيجية،
ومركز موشيه ديان ،وميتفيم وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي لمركز تريندز إلى
المبادرات المستقبلية ،حيث سيقوم المركز
بتنظيم مؤتمر مهم في سبتمبر المقبل بالتعاون
مع المجلس األطلسي في واشنطن ،باإلضافة
إلى تنظيم ندوة مهمة في الشهر نفسه بالتعاون
مع معهد جيجو للسالم في كوريا ،بمشاركة
نخبة من صناع القرار في دول االتفاقيات؛
إللقاء الضوء على محتوى هذه االتفاقيات،
واألسس التي قامت عليها ،والمنافع التي يمكن
أن تتحقق من ورائها.

سلطان بن طحنون :تجاوز حاجز المليون حالة «كوفيد»19
دليل الجاهزية للتعامل مع حاالت الطوارئ المستقبلية
أكــد معالي الشــيخ ســلطان بــن طحنون
آل نهيان ،رئيس مجلس إدارة مكتب فخر
الوطــن أن قيــادة دولــة اإلمــارات تمكنــت
المحكمــة فــي
مــن تنفيــذ اســتراتيجيتها ُ
التعامــل مــع جائحــة كوفيــد 19وإدارتهــا
وذلــك بفضــل االلتــزام الــذي أبــداه
الجميــع مــن مواطنيــن ومقيميــن باتبــاع
بروتوكــوالت الفحص والتباعــد االجتماعي
واســتخدام أقنعــة الوجــه والحجــر الصحي
عنــد الحاجــة ،إلــى جانــب االلتــزام بأخــذ
اللقاحــات والجرعــات الداعمــة.
واضــاف معاليــه أن هــذا االلتــزام أدى
تميــز الدولــة وبقائهــا فــي صفــوف
إلــى ّ
الــدول األقــل تأثــراً بمعــدالت العــدوى
والوفيــات بيــن دول العالــم– وهــو جوهر
رؤيــة الحكومــة وهدفهــا لحمايــة صحــة
الشــعب ورفــاه أفــراده.
وأوضح معاليه أن تجاوز دولة اإلمارات
حاجــز المليــون حالــة “كوفيــد ”19يؤكــد
الجاهزيــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ
المســتقبلية ومواصلة االزدهار االجتماعي
واالقتصــادي بالدولة.
وأشــار معاليــه إلــى أن دولــة اإلمــارات
تعتبــر واحــدة من أكثــر الــدول مرونة في
إدارة الجائحة والتعامل معها ،حيث ح ّققت
مراتب متقدمة في مجال الكفاءة الحكومية
وأنظمــة الحجــر الصحــي وإدارة الرعايــة
ـدالت التلقيــح وغيرهــا مــن
ومعـ ّ
الصحيــة ُ
ـدي للجائحة.
ـ
التص
ـي
ـ
ف
المهمة
الجوانــب
ّ
وقــال معالــي الشــيخ ســلطان بــن

طحنــون“ :مــن المتوقــع هــذا األســبوع
أن تتجــاوز دولــة اإلمــارات حاجــز 180
مليــون فحــص  PCRبينمــا نقترب ســريعاً
مــن الوصــول إلــى  52مليــون جرعــة مــن
لقــاح “كوفيــد ،”19مشــيرا إلــى أنــه هــذه
األرقــام تعكــس بوضــوح مســتوى الثقــة
بحكومــة الدولــة ،فقــد رســمت قيادتنــا
واضحــا لحمايــة الجميــع
ـارا
الحكيمــة مسـ ً
ً
خــال الجائحــة من خــال التحــرك بكفاءة
وســرعة من أجل تنفيذ بنية تحتية ضخمة
تدعــم نخبــة مــن الخبــراء والمتمرســين
فــي الصــف األول.
وأوضــح معاليه أن جميــع تلك العناصر
معــا فــي تعامــل دولــة
التــي تضافــرت ً
مهما
ـا
ـ
عام
مثل
ت
ـة،
ـ
الجائح
اإلمــارات مــع
ً
ُ
ً
فــي تمكيــن الدولــة مــن تحقيــق مرونــة

اقتصاديــة مذهلــة طــوال فتــرة األزمــة،
إذ ّبينــت التقاريــر الحديثــة أن االقتصــاد
نمو
اإلماراتــي ُم ّ
رشــح لإلعــان عــن أقــوى ٍ
ســنوي منــذ العــام  2011بعــد أن ح ّقــق
نمــوا قــدره  8.2بالمائــة خــال األشــهر
الثالثــة األولــى مــن العــام .2022
وأشار معالي الشيخ سلطان بن طحنون
إلــى أن تأســيس مكتــب فخــر الوطــن كان
واحــداً مــن جهــود قيادتنــا الحريصــة على
ـل نظــام
اســتمرار حمايــة الدولــة فــي ظـ ّ
صحــي بمســتوى عالمــي وشــبكة متينــة
مــن خبــراء الرعايــة الصحيــة العامليــن
فــي الصفــوف األماميــة ،ممــن ّيتســمون
بالمرونــة والجاهزيــة الدائمــة والمدربيــن
علــى أعلــى المســتويات للحمايــة مــن أية
طــوارئ مســتقبلية.
واختتــم معاليــه قائــا“ :قــد ال يكــون
رقما
اجتيــاز حاجــز مليــون حالة كوفيــدً 19
سببا للقلق ،لكنه دون
يدعونا لالحتفال وال ً
شــك يكشــف الكثيــر عــن دولــة اإلمــارات
ومســتقبلها المشــرق الواعد ..فتطبيقنا لما
تعلمنــاه مــن دروس خــال تلــك التجربــة
الفريــدة وخبرتنــا فــي الوصول إلــى األرقام
المتفوقة ،ســيؤثر بشكل مباشر على ضمان
تحديــات مســتقبلية
جاهزيــة الدولــة أليــة ّ
جميعا نثــق تمام الثقــة بقيادتنا
..كمــا أننــا ً
الرشيدة وقدرتها على رسم المسار الصحيح
لضمان جاهزية أجيال المســتقبل الستدامة
ومواصلــة اإلرث العظيــم لدولــة اإلمــارات
فــي الســنوات القادمة”.وام

تعاون مشترك بين جامعة زايد و«أبولونيا لطب أسنان األطفال»
وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع
مجموعة أبولونيا لطب أسنان األطفال،
وهي أحد أهم مراكز طب األسنان في
الدولة المختصة بطب أسنان األطفال،
لدعم أنشطة التعاون البحثي المشترك
وتزويد طلبة الجامعة بالخبرة العملية
الالزمة في بيئة مهنية وداعمة وذلك في
مجال صحة الفم واألسنان لدى األطفال.
وقع مذكرة التفاهم في حرم جامعة زايد
بأبوظبي األستاذ الدكتور كاليتون ماكنزي
نائب مدير الجامعة ورئيس الشؤون
األكاديمية بجامعة زايد  ،والدكتور ياسر
حاج حميد المدير التنفيذي والعضو المؤسس
لمجموعة أبولونيا ،وبحضور األستاذ الدكتور
فارس هواري ،عميد كلية العلوم الطبيعية
والصحية ،بجامعة زايد ،والدكتور وليد
السعدي ،استشاري طب أسنان األطفال
والمدير الطبي لمجموعة أبولونيا ،وعدد
من أطباء األسنان والمهتمين األكاديميين
في مجال الصحة وطب األسنان.
وأكد الدكتور كاليتون ماكنزي أهمية هذا
التعاون حيث تمتلك المؤسستان الخبرة
والقدرات التقنية الالزمة التي تساهم بال شك

في تحقيق نتائج إيجابية للطرفين ،ال سيما
في مجاالت التدريب والبحث األكاديمي،
مما سيعود بالفائدة على طالبنا والباحثين
األكاديميين والمجتمع».
من جانبه قال الدكتور فارس هواري
إن التعاون «سيتيح لنا الوصول إلى قاعدة
بيانات محلية للمعلومات حول صحة الفم
واألسنان ،حيث أجرت مراكز مجموعة
أبولونيا لطب األسنان العديد من الدراسات

االستقصائية حول التأثيرات االجتماعية
والنفسية لصحة الفم».
وأكد الدكتور ياسر حاج حميد أن أن
مذكرة التفاهم تعتبر خطوة علمية ومهنية
إلى األمام في طب األسنان ،وسيكون لهذا
التعاون تأثير كبير للغاية على مؤسستنا،
حيث سنكون قادرين على االستفادة من
الموارد العلمية لجامعة زايد والخبرة الكبيرة
في البحث العلمي والتعليمي» .وام

«دائرة الصحة» و«ملفي» تعتمدان الذكاء االصطناعي للتنبؤ
بالمخاطر الصحية المحتملة للمرضى بأبوظبي
أضافــت منصــة «ملفــي» (ملف عوامل
الخطورة الطبية للمريض) كخاصية جديدة
تتيح لجميع األطباء المصرح لهم بالوصول
إلــى المنصة إمكانية التنبؤ بمخاطر إصابة
الفــرد بأمــراض مزمنــة معينــة أو إمكانية
تعرضه لطارئ صحي خطير باالســتناد إلى
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وخوارزميات
تعلــم اآللــة تعمــل علــى تطويــر نمــاذج
مخاطــر تنبؤيــة تعتمــد علــى البيانــات
الديموغرافيــة والســريرية المتوفــرة عــن
ســكان إمــارة أبوظبــي فــي «ملفي”.
واســتطاعت أبوظبي أن ترســخ مكانتها
مــن بيــن وجهات الرعايــة الصحية الرائدة
عالميــاً وكحاضنــة لالبتــكار فــي علــوم
الحيــاة والصحــة الرقميــة علــى مســتوى
المنطقــة حيث تواصل اســتقطاب وتطوير
أحــدث االبتــكارات الواعــدة فــي الرعايــة
الصحية لضمان صحة وسالمة المجتمعات
ومواصلــة االرتقاء بمكانــة اإلمارة كوجهة
جاذبة للمستثمرين والكفاءات المتخصصة
فــي الرعايــة الصحية.
وشــهدت اآلونــة األخيــرة اســتخدام
نمــاذج التحليــات التنبؤيــة فــي العديــد
مــن القطاعات وتســهم في قطــاع الرعاية
الصحيــة تحديــداً علــى اتخــاذ قــرارات
ســريرية مدروســة وذات كفــاءة عاليــة
لتحســين جــودة الرعايــة الصحية وتحقيق
أفضــل النتائــج للمرضــى.
ويعــرض ملف عوامــل الخطورة الطبية
للمريــض فــي «ملفــي» درجــات المخاطر
لــكل مريــض مقابــل قائمــة األمــراض
المزمنــة الســائدة مثــل الســكري وفشــل
القلــب االحتقانــي ( )CHFومــرض الكلى
المزمــن ( )CKDوارتفــاع ضغــط الــدم
والحــاالت الصحيــة الحــادة مثــل النوبــة
القلبيــة والســكتة الدماغيــة وغيرهــا.
وتســاعد درجــات المخاطــر الفرديــة
األطبــاء علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة
والتدخــل إلدارة المــرض وحمايــة أفــراد
المجتمع مــن اإلصابة باألمراض المحتملة
أو دخــول المستشــفى.
وتســتخدم هذه الخاصية حالياً البيانات
الســريرية للمرضــى مــن خــال منصــة
«ملفي»  -بما في ذلك عمليات التشخيص
والحــاالت الصحيــة المزمنــة ونتائــج
الفحوصــات المخبريــة  -بغــرض تحديــد

المرضــى األكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة
وســتتم إضافــة المعلومــات الدوائيــة إلــى
اإلصدارات المستقبلية للتنبؤ بشكل أدق.
وتربــط منصــة «ملفــي» قطــاع الرعايــة
الصحيــة فــي أبوظبــي بأكملــه تقريبـاً بمــا
في ذلك جميع مستشفيات اإلمارة و2000
مــن مؤسســات الرعايــة الصحيــة العامــة
والخاصــة وتتيــح ألكثــر مــن  45ألــف
مســتخدم مصــرح لهــم الوصــول إلى 900
مليــون ســجل طبــي ألكثــر مــن  7مالييــن
مريــض وفــق أعلــى معاييــر الخصوصيــة
وأمــن المعلومــات.
وقــال ســعادة الدكتــور جمــال محمــد
الكعبــي وكيــل دائــرة الصحــة بأبوظبــي:
«نواصــل جهودنــا فــي تطويــر منظومــة
رعايــة صحيــة أصبحــت اليــوم مــن بيــن
النظم الرائدة واألكثر ابتكاراً على مستوى
العالــم من خالل االســتفادة مــن إمكانات
الذكاء االصطناعي وتطبيق أحدث التقنيات
الرقميــة لتحســين جودة الرعايــة الصحية
لســكان أبوظبي والمنطقة عموماً ويش ّكل
ملــف عوامــل الخطــورة الطبيــة للمريــض
خطــوة رئيســية إلــى مواصلــة االنتقــال
نحــو نهــج الرعايــة الصحيــة الوقائيــة
الــذي يســاهم بــدوره فــي االســتمرار
فــي الحفــاظ علــى صحــة وســامة أفــراد
المجتمــع والمضــي نحــو تحقيــق رؤيتنــا
«أبوظبــي مجتمــع معافــى”.
وقــال روبرت دينســون الرئيس التنفيذي

باإلنابــة فــي «ملفــي»« :ال ندخــر جهــداً
لتحســين وتوسيع إمكانات «ملفي» كمنصة
متقدمــة لتلبيــة احتياجــات خبــراء الرعايــة
الصحيــة والمرضــى فــي أبوظبــي ودعــم
الجهــود الحكوميــة الرامية لتحقيــق التحول
الرقمــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة وبعــد
ربــط جميع مؤسســات الرعايــة الصحية في
أبوظبــي تقريبـاً بــات بإمكاننــا اآلن تحقيــق
الفائدة القصوى من قاعدة البيانات السريرية
الضخمــة ومنصــة المخاطر الســكانية لدائرة
الصحــة بأبوظبــي لتوفيــر قيمــة إضافية إلى
مســتخدمي «ملفي»».
وعن أهمية الخاصية الجديدة ..قال الدكتور
بكر سعدون إسماعيل طبيب معلوماتية إدارة
العمليــات الصحيــة فــي الخدمــات العالجيــة
الخارجيــة فــي شــركة أبوظبــي للخدمــات
الصحيــة «صحــة» وعضو اللجنة االستشــارية
السريرية في «ملفي»« :تعتبر خاصية تقييم
مخاطــر المريض مــن المزايا الجديدة المهمة
فــي منصــة «ملفــي» حيــث تســاعد األطبــاء
علــى تقييــم مخاطــر المرضــى بكفــاءة عالية
واتخــاذ القرارات المتعلقة بالعــاج واألدوية
والمشــورة الخاصة بملفهم الطبي ،وتوفر لنا
هــذه الخاصيــة كأطباء أساسـاً قويـاً لمعالجة
مرضانــا وتحســين الرعايــة الصحيــة المقدمة
لهــم كونها تســتند إلــى بيانات موســعة على
مســتوى سكان اإلمارة مع توفير سجل شامل
للزيــارات الطبية للفرد في جميع مؤسســات
الرعايــة الصحية» .وام

المركز الوطني للبحث واإلنقاذ يسعف مصاباً آسيوياً أثناء احتراق صهريج وقود
نفــذ المركــز الوطنــي للبحــث واإلنقــاذ
بالتنســيق مــع عمليــات شــرطة الفجيــرة
أمــس مهمــة إنقــاذ وإخــاء طبــي لمصــاب
من الجنسية اآلسيوية تعرض لحروق متفرقة
اثــر احتراق صهريــج وقود في منطقة البثنة

فــي إمــارة الفجيرة.
وذكر المركز أنه تم التدقيق على الموقع
بواســطة األنظمــة العملياتية المســاعدة من
قبــل فريــق غرفــة العمليــات التابــع للمركز
الوطني للبحث واإلنقاذ ،وبقدرات وإمكانات

طائــرة البحث واإلنقاذ تمكــن فريق البحث
واإلنقــاذ مــن إخالء المصاب إلى مستشــفى
الفجيــرة لتلقــي العــاج الــازم مــع ضمــان
ومراعاة كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية
الخاصة بفيــروس «كورونا» .وام
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مدير عام وكالة أنباء اإلمارات« :الكونجرس العالمي لإلعالم» يحمل رسائل تسامح وسالم وتنمية
أكــد ســعادة محمــد جــال الريســي مديــر عــام وكالــة أنبــاء اإلمارات
«وام» أن الكونجــرس العالمــي لإلعــام الــذي يعقــد فــي أبوظبــي خالل
الفتــرة مــن  15إلــى  17نوفمبــر المقبــل يشــكل منصــة دوليــة جامعــة
وثرية ومبتكرة تستشــرف مســتقبل قطاع اإلعالم في المنطقة والعالم .
وأشــار إلــى أن تزامــن انعقــاد الحــدث العالمــي مــع اليــوم الدولــي
للتســامح الــذي يوافــق  16نوفمبر من كل عــام ..يأتي تأكيدا على أهمية
المضــي قدمــا في تطويــر قطاع اإلعــام باعتباره دعامة أساســية للتنمية
المســتدامة ونشــر وترســيخ قيم التعايش والتسامح والســام في العالم.
كمــا أكــد ســعادته فــي لقــاء مــع إذاعــة مونــت كارلــو مــن العاصمــة
الفرنســية باريــس علــى تميــز العالقــات اإلماراتيــة الفرنســية منوها إلى
فــرص التعــاون المشــترك فــي القطــاع اإلعالمــي حيــث تتطلــع وكالــة
أنبــاء اإلمــارات إلــى تعزيــز عالقاتهــا مع وســائل اإلعــام الفرنســية وبناء
شراكات مســتدامة.
وأوضــح ســعادته أن الكونجــرس العالمي لإلعالم ســيخصص حيزا من
نقاشــاته الســتعراض أهمية جعل اإلعالم أداة لتعزيز التســامح والتعايش
كما أنه يتفرد بمحتوى نوعي ومختلف بمشــاركة نخبة من المؤسســات
اإلعالميــة والشــركات المتخصصــة والخبــراء والمتخصصيــن والمؤثريــن
مــن مختلــف أنحــاء العالــم  ،ويزخــر بأجنــدة عمــل ثريــة حيــث يضــم
معرضــا متخصصا للمؤسســات والشــركات اإلعالمية اإلقليميــة والعالمية
يســتعرضون خاللهــا منتجاتهــم وأفكارهــم  ،وتتــاح للمــرة األولــى فــي
مثــل هــذا النــوع مــن الفعاليــات العالميــة المتخصصــة  ،منصــة لعــرض
االبتــكارات الجديــدة فــي قطــاع اإلعــام بمختلــف المجــاالت ســواء
الصحافــة أو اإلذاعــة أو التليفزيــون أو اإلعــام الجديــد  ،مشــيرا إلــى
أن كل شــخص يعمــل بهــذا المجــال يحتــاج إلــى التعــرف عــن قــرب
علــى أحــدث االبتــكارات بهــذا القطــاع بمــا يســهم فــي صقــل مهاراتــه
وتنميــة قدراته.
وأشــار ســعادته إلــى أن الكونجــرس العالمــي لإلعــام يشــهد أيضــا
عقــد مؤتمــر علــى مــدار  3أيــام يركــز فــي يومــه األول علــى محــور
«االســتثمار فــي اإلعــام» واليــوم الثانــي «محــور االبتــكار فــي اإلعالم»
والــذكاء االصطناعــي ودوره المهــم فــي هــذا القطــاع  ،واليــوم الثالــث
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إعالن

محمد جالل الريسي :منصة دولية جامعة
وثرية ومبتكرة تستشرف مستقبل
قطاع اإلعالم في المنطقة والعالم
تزامن الحدث مع اليوم الدولي للتسامح
تأكيد على أهمية تطوير اإلعالم باعتباره
دعامة أساسية ترسيخ قيم التعايش
محمد جالل الريسي خالل اللقاء
يركــز علــى محــور «االنســان فــي اإلعــام»  ،كمــا يوفــر أيضــا حلقــات
نقاشــية الســتعراض تطــور قطــاع اإلعــام فــي قــارات العالــم المختلفــة
مثــل أمريــكا الالتينيــة وآســيا وأوروبــا وأفريقيــا.
وأضــاف أن الكونجــرس العالمــي لإلعالم ســيكون زاخــرا بورش عمل
متخصصة وبرنامج مســؤولية مجتمعية يســتهدف الصحفيين واإلعالمين
الجــدد ويقــدم لهــم برامــج تدريــب ،كمــا يســتضيف أيضــا اجتماعــات
مشــتركة لمؤسســات وشــركات إعالمية عالمية.
وأشــار إلــى أن هــذا الحــدث األكبــر فــي قطــاع اإلعالم على مســتوى
العالــم خصــص فعاليــة «مختبــر اإلعــام» يتحــدث خاللهــا مســؤولون

فقدان شهادات أسهم
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فقدت شهادات أسهم صادرة عن شركة
أسماك لكالً من/
 -١علي سيف حمد سليمان العامري عدد
األسهم  ٣٠٠٠رقم الشهادة ،١٧٢٠٤٥٠
 -٢شيخه ناصر سليمان العامري عدد
األسهم  ٦٠٠٠رقم الشهادة ،١٧٧٧٣٨
 -٣محمد سيف حمد سليمان العامري
عدد األسهم  ٣٠٠٠رقم الشهادة ،١٧٧٧٤٥
على من يجدهم االتصال على رقم
٠٥٠٢٧٧٦٩٩٩

دوليــون بــارزون عن التحديات التي تواجــه القطاع والحلول والمبادرات
المقترحة.
وأكــد ســعادته أن العالــم يشــهد تغييــرات متســارعة و علــى قطــاع
اإلعــام أن يمتلــك رؤيــة استشــرافية فــي هــذا الصــدد حــول التوجهــات
المســتقبلية فــي مختلفــة القطاعــات يســتفيد منهــا الجمهــور فــا يجب
أن يقتصــر دور اإلعــام وحســب علــى نقــل المعلومــة وعرضهــا.
وقــال ســعادة محمــد جــال الريســي  ،إننا فــي دولة اإلمــارات نؤمن
بالتكامليــة وقطــاع اإلعــام مــن القطاعــات المهمــة والحيويــة ،فكلمــا
توفــرت فــرص للتعــاون فــي هــذا القطــاع كلمــا أبدعــت فيــه ،مشــيرا
إلــى أن الكونجــرس العالمــي لإلعــام يركــز أيضــا علــى مبــدأ التكامليــة
وتحقيق االســتفادة المتبادلة وترســيخ االبداع في قطاع اإلعالم العالمي.
وأكــد ســعادته أن قطــاع اإلعــام اإلماراتــي هــو جــزء مــن رؤيــة
دولــة اإلمــارات لتحقيــق الريــادة فــي كافــة القطاعــات ،وهنــاك حــرص
أن يواكــب هــذا القطــاع خطط الدولة االســتراتيجية ورؤيتها للمســتقبل
وأداء دوره المهــم كركيــزة للنمــو والتطــور المســتدام.

وتطــرق ســعادته فــي لقائــه مــع إذاعــة مونــت كارلــو ،إلــى خطــط
وكالــة أنبــاء اإلمــارات «وام» الفتتــاح مكاتب إقليمية فــي مختلف أنحاء
العالــم  ،مشــيرا إلــى أن اإلمــارات بمــا تزخــر بــه مــن تنوع ثقافــي ومع
تواجــد أكثــر مــن  200جنســية علــى أراضيهــا وفــي ظــل مــا تشــهده من
تطــور وتحققــه مــن انجــازات فــي المجــاالت كافــة ،..فإنــه يمكــن عبــر
هــذا التوســع اإلقليمــي والعالمــي فــي «وام» توفيــر محتــوى إعالمــي
متميــز لكافــة الجنســيات المقيمة في الدولة وبمختلــف اللغات  ،وأيضا
تعزيــز الســمعة العالميــة المتميــزة للدولــة وإبــراز إنجازاتها ومســاراتها
التنمويــة وقيمها اإلنســانية الســامية للعالــم أجمع.
ووجــه ســعادته دعــوة إلى كافــة المؤسســات اإلعالمية فــي المنطقة
والعالــم والعامليــن بهــذا القطــاع إلــى التواجد فــي الكونجــرس العالمي
لإلعــام والعمــل معــا مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع الحيــوي والمهــم
 ،وكذلــك التعــرف عــن قــرب علــى دولــة اإلمــارات ومــا تمتلكــه مــن
مســيرة حافلــة باإلنجــازات التــي ســطرتها علــى مــدار  50عامــا ومــا
تزخــر بــه مــن تنــوع ثقافــي ومنــاخ مثالــي للتســامح والتعايــش بيــن
جميــع الجنســيات.وام
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فقدان جواز سفر
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فقد جواز سفر باسم :مشاهد عدنان
مشتاق احمد ،جنسيته :باكستان ،ورقم
الجواز ، 1408062BJ :فالرجاء على من
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.
العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر
 ١١٩٢/٢٠٢٢/١١مدني جزئي

إلى المدعى عليهما  -١بالرام جايسى
 -٢الخبرة للتزويد بالعاملين تحت الطلب ش.ذ.م.م
مجهولي محل اإلقامة
بما أن المدعى ميديكلينيك مستشفى المدينة منطقة حرة ذ.م.م
ويمثله خالد عتيق علي مشوط المري
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الزام المدعى عليهما بأن يؤدو
للمدعية مبلغ وقدره  ٥٤٫٣٦٤٫٢٣درهم «أربعة وخمسون ألفاً وثالثة
مائة وأربعة وستون درهماً و ثالثة وعشرون فلساً) والفائدة القانونية
 ٪١٢من وقت المطالبة وحتى تمام السداد.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٢٠٢٢-٠٨-١٨الساعة ٠٩:٠٠
صباحاً في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إخطار عدلي رقم٢٠٢٢/٨٦٩٢
مقدم من المخطر :الحاج أحمد شيخ  -سنغالي الجنسية بصفتي وكيالً عن
المحامية /منى محمد سالم رشدان بموجب الوكالة رقم «»٢٠١٧/٢٧٨٠٩
بصفتها وكيلة عن السيد /رحمه محمد رحمه عمران الشامسي  -إماراتي
الجنسية بطاقة هوية رقم »٧٨٤-١٩٨٢-٩٤٠٧٥٨٥-٢« :بموجب الوكالة رقم
« .»٢٠٢١/١٦٦٩٢العنوان - :إمارة رأس الخيمة  -ابراج جلفار  -برج المكاتب
 الطابق « - »٢٠مكتب رقم « - »٢٠٠١هاتف رقم - ٠٠٩٧١٥٤٤٧٧٠٠٠٠البريد اإللكترونيmonarashdan.lawfirm@gmail.com :
ضد /المخطر إليه :أحمد علي كمبوشي الشحي  -إماراتي الجنسية هوية رقم
« »٧٨٤-١٩٦٥-٥٤٣٥٩٣٥-٤العنوان :إمارة رأس الخيمة  /الظيت  -رقم- :
 ٠٥٠٦٢٧٢٧٧٠البريد اإللكترونيalmumayiz@hotmail.com :
الموضوع :مطالبة مالية
 -1حيث ان موكلي أبرم معكم بتاريخ  ٢٠١٧/٠٧/٢٥عقد بيع حيث بعتم بموجبه
لموكلي البيت المكون من فيلتين في منطقة الرفاعة المبينة مواصفاتها كالتالي:
المنطقة
الرفاعة

رقم القسيمة
٧٤-٧٣

بلوك

٢٠

المساحة
٣٠٠٠٠

وذلك بقيمة« ٢٫٥٠٠٫٠٠٠درهم «مليونين وخمسمائة ألف درهم على أن
يقوم موكلي بسداد مبلغ مقدم وقدره  ١٫٥٠٠٫٠٠٠درهم وهو ماتم بالفعل
حيث سدد لكم موكلي مبلغ وقدره  ٢٠٠ألف درهم بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٥
«مرفق سند القبض» كما سدد لكم مبلغ وقدره  ١٫٠٠٠٫٠٠٠درهم «مليون
درهم» من خالل التحويل إلى حسابكم البنكي «مرفق سند التحويل» كما
سدد لكم موكلي مبلغ وقدره  ٣٠٠ألف درهم نقداً بتاريخ  ٢٠١٨/٠١/١١على
أن يقوم المخطر اليه وفقا لسند اإلقرار بالبيع الموقع من قبله ومزيل بتوقيع
الشاهدين «سالم صالح الزعابي وعلي رمضان علي» بإكمال البناء بالكامل
حسب المخططات مع تشطيب كامل وذلك في خالل  ١٠شهور من تاريخ
استالم المخطر اليه مبلغ  ١٫٥٠٠٫٠٠٠درهم وقد انتهت الفترة الزمنية المحددة
لتسليم الفيلتين منذ اربع سنوات ولم يقم المخطر اليه بإكمال األعمال وتسليم
الفيلتين حسب االتفاق وحسب اقراراه لموكلي.
 -٢طالب موكلي المخطر إليه مراراً وتكراراً بالطرق الودية بإنجاز األعمال
المطلوبة وتسليم الفيلتين بدل التمادي في االضرار به إال أن كل ذلك لم
يجد نفعاً حيث امتنع عن القيام بالمطلوب وفقا للعقد المبرم بينهما بدون
وجه حق فكان هذا االخطار.
التأصيل القانوني
حيث تنص المادة رقم « »٢٤٦من قانون المعامالت المدنية االتحادي تنص
بانه « -١يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما
يوجبه حسن النية».
 -٢وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو
من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف وكذلك نصت المادة
 ٢٧٢من قانون المعامالت المدنية على انه:
 -١في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه
بالعقد جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
 -٣ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى
وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.
لذلك ،،فإننا ننذركم بموجب هذا االخطار :بضرورة تسليم الفيلتين واالنتهاء
من األعمال المطلوبة فيها والتقيد بما أقرتم به في اإلقرار بالبيع المؤرخ في
 ٢٠١٨/٠١/١١أو فسخ العقد وتعويض موكلي عن األضرار المادية والمعنوية
المترتبة على عدم تنفيذ عقد البيع والفسخ والفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من
تاريخ امتناعكم عن استكمال األعمال والتسليم الواقع في  ٢٠١٨/١٠/١٥أي
بعد انقضاء  ١٠شهور من المهلة التي حددتموها واال سنضطر التخاذ كافة
االجراءات القانونية ضدكم.

المخطر /الحاج أحمد شيخ

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 7714 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ) 000103والصادر
عن  :محمد عبدالكريم محمود محمد امام -بصفته ضامن لشركة المدار
لتجارة األدوية البيطرية ش ذ م م بقيمة ( .)525,000.00
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني (ش.م.ع)
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي القصيص الثانية  -دبي
المطلوب إعالنهما  -1محمد عبدالكريم محمود محمد امام صفته :منفذ ضده
 -2المدار لتجارة األدوية البيطرية ش ذ م م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  525000الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة،
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل 15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6821 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )000302والصادر عن
بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة ( )617,376والمتبقي منه بعد توقف العميل
عن السداد مبلغ وقدرة ( ) 504,272درهم ليكون اجمالي مبلغ المطالبه
( )509,787درهم
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني
عنوانه محله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب  1110تليفون رقم  655056770فاكس
 065505677هاتف متحرك  0502231224صندوق البريد 29210
المطلوب إعالنهما  -1شركة سي اتش ايه ام لتجارة المالبس صفته :منفذ ضده
 -2وماماجيسفاري بريدهيفي كريشنامورتي بريدهيفي باالسوندرام صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  504272الى 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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 25 / 2021 / 222انابات مدنية

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع الدعوى إنابة من محكمة راس الخيمة في الدعوى رقم 2020 / 277
التنفيذ المدني
طالب التنفيذ النيابه العامه وآخرون
عنوانه دبي  .بر دبي  .بجوار مجمع محاكم دبي .
المطلوب إعالنه كرم صالح الدين عوني الصادق
عنوانه :اإلمارات  -إمارة دبي  -مدينة  :دبي  -أبوهيل  -ديره
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-08-24الساعة  05:00:00م
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن
 %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع
التقدم بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي
المواعيد المبينة بالمادة  301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن
المعروض والمصروفات خزينة المحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
نوع العقار :وحدة عقارية  -المنطقة :مرسى دبي  -رقم االرض - 106 :المساحة :
 134.35متر مربع  -رقم المبنى - 1 :اسم المبنى:ترايدنت جراند ريزيدنس  -رقم
الوحدة - 2201 :التقييم  2067960.30 :درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1يدفع المبلغ فورا

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر
 ١١٨٣/٢٠٢٢/١١مدني جزئي

إلى المدعى عليه  -١وسام محمد بلول
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى سمارت سكولرز للتجارة العامة ش.ذ.م.م
ويمثله جمال محمد عقيل السيد محمد القريشي
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الموضوع  /إلزام المدعى عليه برد
مبلغ وقدره « ٧٣٠٫٧٩٤درهم» سبعمائة وثالثون ألف وسبعمائة أربعة
وتسعون درهم  +الفائدة القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة القضائية
حتى تمام السداد مع الزامه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق  ٢٠٢٢-٠٨-١٧الساعة ٠٩:٠٠
صباحاً في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
االسد االسود للنقليات العامة
ب:
رخصةرقمCN-1099958 :قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة امل سعيد راشد
مطر البادى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف اسماء فاضل حمد
حميد البادى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
المؤسسة الحديثه للنقليات العامة
ب:
رخصةرقمCN-1114856:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة مازن عبدالعزيز حسن زيد
الكيالنى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف خميس محمد مبارك سيف الخييلى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /المؤسسة الحديثه للنقليات العامة
AL HADEETHA GENERAL TRANSPORTATION EST
إلى  /الحديثة للنقليات العامه  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL HADEETHA GENERAL TRANSPORTATION
- 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.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :البرج االزرق لالقمشة ذ م م
عنوان الشركة, :أبو ظبي  -شارع مدينة زايد  -بناية
مركز مدينة زايد التجاري
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1016406 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 08/08/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250018668
تاريخ التعديل 10/08/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ام اس اس كيك
رخصة رقم CN-2827420 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :شركة اليوتريد لاللمنيوم ـ ذ م م
عنوان الشركة :المصفح ,م  ,~ : 0 ,44مبنى ,السيد
سلطان محمد سالم صالح و اخرين
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1029129 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون
 ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 10/08/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205032100
تاريخ التعديل 11/08/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
فانتشر لتركيب المعدات الكهروميكانيكية
ب:
رخصةرقمCN-2481952:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة احمد مبارك سيف
على الصالحى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف درويش عثمان
درويش حسن الحوسنى
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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
النيروز للخياطة واالقمشة
ب:
رخصةرقمCN-1022981:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل وكيل خدمات  /حذف لطيفه سعيد صالح العامرى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى مؤسسة مهنية
تعديل إسم تجاري من /النيروز للخياطة واالقمشة
NEROZ TAILORING & TEXTILES
إلى  /النيروز للخياطة واألقمشة
NEROZ TAILORING & TEXTILES
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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قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
باب الوادي للصيانة ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-4452659:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /نياس الدين فاالبيل بوتيابوراييل
هاوس كونهيموسى من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /نياس الدين فاالبيل بوتيابوراييل هاوس
كونهيموسى من  %50إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف شانواس ابارامبيل احمد ابارامبيل
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /باب الوادي للصيانة ذ.م.م
BAB ALWADI MAINTENANCE L.L.C
إلى  /باب الوادي للصيانة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
BAB ALWADI MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بريتو كافيه
ب:
رخصةرقمCN-2550319:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عفراء سعيد صالح
القبيسى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عبداهلل صالح
فضل البريكى
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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
صالون سبارك للرجال
ب:
رخص ةرقمCN-1261860:ق دتقدمواإلينابطل 
تعديل وكيل خدمات  /حذف مبارك على مبارك
على القبيسى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى مؤسسة
مهنية
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة
غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
فريش اند مور لتجارة االسماك
رخصة رقم CN-1997889 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
اندور عصائر وكافيه
رخصة رقم CN-1130231 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
باى مها المزروعى
رخصة رقم CN-4124857 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
تضافر للخدمات اإلستشارية
ب:
رخصةرقمCN-1512028:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل وكيل خدمات  /حذف محمد يسلم كرامه عوض الكثيرى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /تضافر للخدمات اإلستشارية
TADAFUR CONSULTING SERVICES
إلى  /تظافر للخدمات األستشاريه  -شركة الشخص الواحد ذ م م
TADAFUR CONSULTING SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :سولف لتصليح السيارات ذ.م.م
عنوان الشركة :الوحده  ,4وحدة ,المالك محمد خلفان
محمد سيف المزروعى  /واخرون  g -مصفح ,م 43
 القطعه  - 31الطابقرقم القيد في السجل االقتصاديCN-1816732 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /مكتب دلتا لتدقيق الحسابات  ،كمصفي
قانوني للشركة بتاريخ 10/08/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205031912
تاريخ التعديل 10/08/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بوجاتي للنقليات و المقاوالت العامه
ب:
رخصةرقمCN-4048492:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عوض حسن فرحان
حسن البلوشى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف راشد نجم عبداهلل
سيار الحوسنى
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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ثري تايم ألستالم وتسليم المالبس
رخصة رقم CN-2730004 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
سييل كوفي
رخصة رقم CN-3740601 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن
إعالن
السادة:
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مركز دكتور سمير سامي للرجيم الياباني ذ.م.م
مطعم فيني ستار
ب:
رخصةرقمCN-2336423:قدتقدمواإلينابطل 
%100
ابراهيم
محمود
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة سمير محمد سامى
ب:
رخصةرقمCN-3725089:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف جاسم محمد جمعه حسن الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف سمير محمد سامى محمود ابراهيم تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عادل عبداهلل احمد
تعديل شكل
قانوني م /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خميس العامرى %100
الشخص الواحد ذ م
تعديل إسم تجاري من /مركز دكتور سمير سامي للرجيم الياباني ذ.م.م تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف ناصر منصور على
DR SAMIR SAMY FOR JAPANESE DIET CENTER L.L.C
إلى  /مركز دكتور سمير سامي للرجيم الياباني  -شركة الشخص ناصر النعيمى
الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
DR SAMIR SAMY FOR JAPANESE DIET CENTER
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
تالنت فيجن لالستشارات ودراسات ادارية
ب:
رخصةرقمCN-3910497:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل إسم تجاري من /تالنت فيجن لالستشارات ودراسات ادارية
TALENT VISION ADMINISTRATIVE
CONSULTANCY & STUDIES
إلى  /مؤسسة مهاراتي استشارات ودراسات ادارية
MAHARATY ADMINISTRATIVE CONSULTANCY
AND STUDIES ESTABLISHMENT
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.

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
جيوي كوكيز كافيه  -فرع
ب:
رخصةرقمCN-3965461:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة معضد صالح ميرز سعيد
الرميثى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف احمد محمد على محمد الرميثى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /جيوي كوكيز كافيه  -فرع
CHEWY COOKIES CAFE - BRANCH
إلى  /ويلديرنيس كافيه  -شركة الشخص الواحد ذ م م
WILDERNESS CAFE - 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.

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
كافتيريا سمراء حلب
ب:
رخصةرقمCN-1056159:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد سليم نور احمد %47.5
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبدالنصير كودونوتيل %52.5
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف حسن سالم احمد السباعى العامرى
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /كافتيريا سمراء حلب
ALEPPO SAMRA CAFETERIA
إلى  /كافتيريا سمراء حلب ذ.م.م
ALEPPO SAMRA CAFETERIA 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.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مؤسسة الخماسية لتجارة األدوات الصحية
ب:
رخصةرقمCN-1102195:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة غسان محمد تيسير محمد
شحاده %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف وسيم احمد شحاته
تعديل وكيل خدمات  /حذف يوسف سالم محمد على الجابرى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مؤسسة الخماسية لتجارة األدوات الصحية
AL KHOMASIA SANITARY WARE TRADING
إلى  /مؤسسة الخماسية لتجارة االدوات الصحية  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
AL KHOMASIA SANITARY WARE 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

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون ميرادور لتجميل السيدات

فوالة حفيت للوجبات الخفيفه

رخصة رقم CN-3838575 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3845251 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

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

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

رخصة رقم CN-3701816 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة  -٢تعيين الساده  /اكتيف دايريكتوري للتدقيق  -شركة الشخص
الواحد ذ م م  ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 09/08/2022
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مطعم كامبس الغربي
رخصة رقم CN-1796084 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مغسلة الحمراء
ب:
رخصةرقمCN-1030022:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة سيف على سيف
جديم المزروعى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عمر عبداهلل محمد
مبارك الحمادى
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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
نسيم الدار لتركيب الهوائيات
ب:
رخصةرقمCN-1029087:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل إسم تجاري من /نسيم الدار لتركيب الهوائيات
NASEEM AL DAR ANTENNA INSTALLATION
إلى  /صيام للطباعة واستوديو
SIAM TYPING AND STUDIO
تعديل نشاط  /إضافة خدمات الطباعة وتصوير المستندات ()8219001
تعديل نشاط  /إضافة التصوير الفوتوغرافي ()7420003
تعديل نشاط  /حذف تركيب واصالح اجهزة استقبال القنوات
التلفزيونية (الهوائيات) ()9521003
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  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
هايبرلوب لتكنولوجيا النقل ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-2292010:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل مدير  /إضافة اندريس دى ليون سيبريروس
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة هايبيرلوب ترانسبورتيشن تيكنولوجي ليمتد
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES LIMITED
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف الشيخ فالح بن زايد بن سلطان ال نهيان
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف هايبيرلوب ترانسبورتيشن تيكنولوجي ليمتد
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES LIMITED
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /هايبرلوب لتكنولوجيا النقل ذ.م.م
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES L.L.C
إلى  /هايبرلوب لتكنولوجيا النقل  -شركة الشخص الواحد ذ م م
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES
- 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  3816تاريخ 2022/08/12

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري :أفانت قاردي إلدارة المطاعم  -شركة
الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة :مدينة محمد بن زايد ,مدينة محمد بن
زايد شرق  ,~ : 0 ,2مبنى ,شركة تطوير كابيتال  -ذ م م
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-4211086 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /ام ايه بارتنرز محاسبون قانونيون ،
كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 01/08/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205029067
تاريخ التعديل 11/08/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
كافتريا يام جيك
رخصة رقم CN-4361858 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٥١

المخطرة :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :محمد هارون أيوب خان
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٣٤٥٠٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها
« »٥أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن
المخطرة سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إعالن

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2224001781
تاريخ التعديل 11/08/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة المصفى المعين خالل مدة  30يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

مزايا ويك للتجارة العامة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :مطعم قوت للبرامج الصحيه ذ م م ذ.م.م
عنوان الشركة :المصفح ,م  ,~ : 0 ,38مبنى ,السيد
سعيد احمد سعيد و اخرين
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2005199 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
سلفر سي ار للصيانة العامة
ب:
رخصةرقمCN-2739704:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل إسم تجاري من /سلفر سي ار للصيانة العامة
SLFAR C R GENERAL MAINTENANCE
إلى  /مارس للمعارض والمؤتمرات
MARS EXHIBITIONS AND CONFERENCES
تعديل نشاط  /إضافة تنظيم المعارض وادارتها ()8230001
تعديل نشاط  /إضافة تنظيم المؤتمرات والندوات وادارتها ()8230002
تعديل نشاط  /حذف صيانة المباني ()4329901
تعديل نشاط  /حذف صيانة أجهزة التكييف المركزي ()4329902
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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1290 / 2022 / 208تنفيذ مدني

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم 228
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2022/379
نزاع مدني  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  10343.11درهم
طالب التنفيذ :مجدل عنجر للشحن والتخليص ش.ذ.م.م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-ديرة  -دبي-شارع بورسعيد-مبنى
بناية قرية األعمال بلوك -Bشقة مكتب -513دوار برج الساعة
مكاني رقم 3148494432 :
المطلوب إعالنه  -1 :سيف سعيد سليمان محمد المزروعي
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  10343.11درهم الى
طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة  .وعليه فان المحكمة ستباشر
االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور
خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن بالنشر
 1443 / 2022 / 16تجاري جزئي

إلى المدعى عليه  _1 :بلو اوشن للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى بلو اوشن للتجارة العامة (ش ذ م م)
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى إلزام المدعى عليها األولي
برد مبلغ وقدره  50,566درهم (خمسون ألف وخمسمائة وست
وستون درهما) والفائدة القانونية بواقع  %9مع التعويض بمبلغ
50,000درهم(خمسون ألف درهما)جراء األضرار التي أصابت
المدعية وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  2022-08-16الساعة
 09:00صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم
ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة
أيام على االقل

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
خيمة زمان للتسوق  -شركة الشخص الواحد ذ م م
ب:
رخصةرقمCN-3696562:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة فاطمه سالم بخيت عمرو العامرى %20
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة صالح عمر سالم الغرابى %12.5
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محبوب عمر سالم الغرابى %17.5
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة الشيخ مسلم سالم مسلم بن حم
العامرى %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف الشيخ مسلم سالم مسلم بن
حم العامرى
تعديل شكل قانوني  /من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من /خيمة زمان للتسوق  -شركة الشخص الواحد ذ م م
KHIMAT ZAMAN SHOPPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى  /خيمة زمان للتسوق ذ.م.م
KHAIMAT ZAMAN SHOPPING 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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 723 / 2022 / 211تنفيذ عقاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ، 2020/1095بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره 1,366,820درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :كورنيليس كريستيان فان روسـمـالين عنوانه  :القانونيه و
الكائن في  ،إمارة دبي  ،بر دبي  ،شارع الشيخ زايد  ،دوار المركز التجاري
 ،فندق ذا أتش  ،مدخل المكاتب  ،الطابق رقم  29مكاني _ 2742091585
المطلوب إعالنهما  -1 :عادل حسن محمد علي النويس ،عن نفسه وبصفته
مالك استون بيرل للوساطه العقارية صفته :منفذ ضده
 -2رؤوف موخليسولين صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  1366820.00درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٢١

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :عبدالمنعم رحمه اهلل سراج الدين أحمد
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٥٤٤٣درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0004808الشيكات المرتجعة
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -مجوهرات الماس ذ م م
إلى المحكوم عليه :مجوهرات الماس ذ م م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
بنك أبوظبي األول بنك الخليج األول سابقاً  -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 والمصاريف ٢٠٥٥٩١٫٠ :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 عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  - AJCEXCILABMIN2021 /0002642عمالي «جزئي»
إلى المحكوم عليه :المعتز للمقاوالت الكهربائية والصحية وأنظمة
التكييف ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ موسرف حسين زين العابدين زين العابدين ،الجنسية بنجالديشي
 في القضية المشار إليها أعاله.وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٢٥٤٩٩٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك«م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCIREA2022/ 0005185مدني (جزئي)
اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية  -محكمة
التنفيذ المدنية  -عبدالمحسن احمد سيد احمد
الى :المحكوم عليه :عبدالمحسن احمد سيد احمد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ فيرست تشويس لتأجير السيارات  -في القضية
المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب
لتنفيذ الحكم المذكور ،و دفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم
المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف 13514.0 :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

09

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

بناء على طلب المحكوم له  /عبدالخالق حكيمي الجنسية  /أفغانستان
ً
إلى المحكوم عليه  /دوري كرزي الجنسية  /أفغانستان
ليكن معلوماً لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك حكماً
بتاريخ  ٢٠٢١-٠٤-١٢في القضية رقم  ٢٠٢١/٥٨مدني جزئي بإلزامك
بدفع مبلغ وقدره  ١٩٦٥١٫٠٠درهماً شامالً الرسوم والمصاريف،
وبما ان المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و سجل بالرقم
المشار أعاله ،فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله خالل  ١٥يوم التالي
للتبليغ و في حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك
االجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

قسم التنفيذ

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٢٥

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :باسم عبداهلل حماده
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ١٠٧٣٢درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها
« »٥أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن
المخطرة سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0004268الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0004175الشيكات المرتجعة

إخطار دفع في القضية
رقم  - SHCEXCICOMS2020 /0000061تجاري

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -وائل علي البشير أحمد
إلى المحكوم عليه :وائل علي البشير أحمد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
البنك العربي المتحد  -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 ٤٧٧٧٠٫٠ :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 االتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -محمد شاكر تيرو فانجادان إبراهيم
إلى المحكوم عليه :محمد شاكر تيرو فانجادان إبراهيم
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ سدرت خان غول داد ،الجنسية باكستاني  -في القضية المشار
إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف١٢٤٥٠٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية  -محكمة التنفيذ المدنية  -منهل
بدير نصراهلل ،شركة رويال كير م م ح

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية فى
الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0003284عمالي «جزئي»
إلى المدعى عليه :سماء الحمرية لمقاوالت التكسية واألرضيات
مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٨/٢٣أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
 مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم  »٨شخصياً أو بواسطةوكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله -
بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن

تعلن محكمة عجمان الشرعية أن السيد /حيدر حسن
حيدر عبدالقادر الجيالني  -إماراتي الجنسية يحمل بطاقة
الهوية اإلماراتية رقم  ٧٨٤١٩٨٤٣٨٦٣٧٩٥٥تقدم بطلب
رقم  T30036919241021بطلب تغيير اسمه األول من
«حيدر» إلى «سلطان» حيث يصبح اسمه بعد التغيير /
سلطان حسن حيدر عبدالقادر الجيالني ،فمن لديه أي
اعتراض على هذا الطلب الحضور إلى رئيس قلم األحوال
الشخصية خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.
القاضي

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

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني للمنفذ ضده «نشراً»
القضية التنفيذية رقم  ١٦٠٥لسنة ٢٠١٩

المنفذ ضدهم -١ /ابراهيم محمد علي عبدولي الزرعوني  -٢مطبعة جلف
الفنية التجارية  -٣مطبعة جلف الفنية ذ.م.م
لصالح طالب التنفيذ /شركة داينا غراف لصناعة الطباعة ذ.م.م
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 الخميس الموافق  ،٢٠٢٢/٠٨/٢٤وذلك لبيع
العقار العائدة ملكيته للمنفذ ضدهم وأوصاف العقار على النحو التالي- :
العقارقطعة رقم  ٨٨ملك بمنطقة الصناعية  ٥بإمارة الشارقة .بسعر التقييم
 ٥٫٤٧٠٫٠٠٠:درهم ،والعقار عبارة عن أرض صناعية مبنية
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك مصدق
بقيمة  ٪٢٠من 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 البيع.
وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززاً إياه بما يبرره من مستندات
قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة أيام على األقل.

رئيس قسم الحجوزات والبيوع

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر
 ٧٧٦/٢٠٢٢/٣٨تجاري مصارف جزئي

إلى المدعى عليه  -١سلطان محمد عوض بن حويرب المهيري
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى بنك دبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ
وقدره « ٢٢٧٫٠٥٦٫٠٠درهم» والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إلى المحكوم عليه :منهل بدير نصراهلل  ،العنوان :إمارة الشارقة ،التعاون ،بناية صالون المظهر
الجميل ،بجوار بناية تايجر ،الطابق  ٢٦شقة  ٤هاتف ٠٥٠٣٥٠٩٤٤٦ ٠٥٠٣٠٧٤٩٩٠ ٠٥٢٧١٠٩٢١

شركة رويال كير م م ح  ،العنوان :إمارة الشارقة ،التعاون ،بناية صالون المظهر الجميل،
بجوار بناية تايجر ،الطابق  ٢٦شقة  ٤هاتف ٠٥٠٣٥٠٩٤٤٦ ٠٥٠٣٠٧٤٩٩٠ ٠٥٢٧١٠٩٢١

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
وفاء نعيم سليم ،الجنسية سوري  -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 والمصاريف٥٣٥٦٦ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل «»١٥
يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار .وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن
المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إخطار دفع في القضية رقم
 - SHCEXCIBOUNCE2022 /0003165الشيكات المرتجعة

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  - AJCEXCIBOUNCE2022 /0001226الشيكات المرتجعة

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية  -محكمة التنفيذ
المدنية  -سوبر ماركت باب شرقي
إلى المحكوم عليه :سوبر ماركت باب شرقي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
باسل أسعد األسعد  -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 والمصاريف ٥١٣٥٠٫٠ :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.

إلى المحكوم عليه :شريف يوسف لمقاوالت البناء ذ م م ويمثلها بالتوقيع
شريف يوسف أبوالفتوح محمد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
مطر جمعه يوسف موسى البلوشي ،الجنسية اإلمارات العربية المتحدة
 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 والمصاريف١٢١٢٩٦٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك«م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إخطار دفع بالنشر
رقم الملف - ٢٠٢١/٢٤٣ :التنفيذ المدني

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١١٠

المخطرة :سمارت كارس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
ضد /المخطر إليه :مجتبى الخضر عمر الطاهر
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ١٣٤٥٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها
« »٥أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن
المخطرة سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

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

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر للمستأنف ضدها للحضور أمام مكتب
إدارة الدعوى فى االستئناف رقم٢٠٢٢/١٠٣٧ :

بناء على طلب المستأنف :أسامة ذيب عبدالعال ياغي
ً
المستأنف ضدهما -١ :خليفة عبيد علي القطي النعيمي -
إماراتي الجنسية
 -٢الحلم السعيد لالستثمار العقاري
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم «»٣
بمحكمة استئناف الشارقةشخصياً أو بواسطة وكيل معتمد
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات
وذلك في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢-٠٨-١٦م في الدعوى
المرقمة أعاله  -بوصفك مستأنف ضده.
مدير الدعوى

إجتماع خبرة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٢٠٢٢/١٢٩٧تجاري جزئي
ضد /المدعى عليها األولى :ايكس تراكت جلووبال لوجيستكس ش.ذ.م.م.
المقامة من  :ايكستراكت لوجستيكس المحدودة المسؤولية  -فرع إيطاليا
بما أن هناك دعوى مقامة ضدكم بمحكمة دبي االبتدائية تحت الدعوى
رقم  ٢٠٢٢/١٢٩٧تجاري جزئي ،وحيث أنه تم ندبنا خبيراً حسابياً في
الدعوى المذكورة أعاله فإننا وعمالً بأحكام قانون اإلثبات لسنة ١٩٩٢م

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

بخصوص أعمال الخبرة أمام المحاكم ،ندعوكم لحضور اجتماع الخبرة عن

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢٢-٠٨-١٦الساعة ٠٩:٠٠

ُبعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / SHCFICIPOR2022/ 0005249تجاري (جزئي)

إلــــــــــى المدعي عليه :سهيلة محمد علي سلمان المرزوقي
مجهول محل اإلقامة :
إلزام المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 416,216,00
درهم قيمة التسهيالت البنكية التي تحصلت عليها والرسوم والمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
االستحقاق الحاصل في  /2017 10/19وحتى السداد التام
أنت مكلف بالحضور بجلسة  2022/08/23أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه  -مكتب رقم
( مكتب مدير الدعوى رقم  ) 10شخصياً 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 االستئنافية
مكتب إدارة الدعوى

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر للمستأنف ضدها للحضور أمام مكتب
إدارة الدعوى فى االستئناف رقم٢٠٢٢/٨٢٦ :

بناء على طلب المستأنف :نيتن كومارديندايال ديدوانيا عن
ً
نفسه وبصفته مدير شركة هيزل ميركانتايل ليمتد
المستأنف ضدهما -١ :شركة أيه بي إم سي م م ح
 -٢بيتروكيميكال كوميرشل كومباني «بي سي سي إيران»
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم «»٣
بمحكمة استئناف الشارقةشخصياً أو بواسطة وكيل معتمد
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات
وذلك في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢-٠٨-١٦م في الدعوى
المرقمة أعاله  -بوصفك مستأنف ضده.
مدير الدعوى

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية فى
الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0004920عمالي «جزئي»

إلى المدعى عليه :الزهرة الحمراء لميكانيك وكهرباء وصبغ وسمكرة السيارات
مجهول محل اإلقامة
نعلمكم بأن المدعي /محمد معصود موال شمس موال الجنسية  :بنجالديش
في الدعوى رقم  ٢٠٢٢/٤٩٢٠دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
قد رفع الدعوى المذكورة أعاله يطالب فيها:
إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره  ٩٤٥٠درهم باإلضافة إلى الرسوم
والمصاريف.
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢٢/٠٨/٢٥أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية  -مكتب رقم «مكتب
مدير الدعوى رقم  »١٥شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها
أعاله  -بوصفك مدعى عليه.

صباحاً في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك

في تمام الساعة  ١١:٠٠صباحاً ،ويرجى منكم إرسال كافة المستندات
المؤيدة والمثبتة لدفاعكم قبل حضوركم لالجتماع.

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

الخبير الحسابي والمصرفي /محمد سعيد الشريف

مكتب الخدمات القضائية

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 8531 / 2020 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠١٩/2462تجاري
جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  431554درهم )  ،شام ًال للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ سامر احمد عالء الدين محمد احمد
عنوانه الشارقة منطقة الخان ،شارع الخان  ،بناية الشاطرة ،1امام سوبر
ماركت المدينة  ،الطابق االول شقة رقم 104؛ هاتف0581682031 -
بوكالة المحامي  /محمد صالح الهاجري
0581682031
info@mmaadvocates.ae
المطلوب إعالنه  -1صالح نوري خريبط صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  431554الى 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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3775 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 511 / 2022 / 60
امر أداء  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  61625درهم )  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ جون سعيد زكو
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة ،امارة دبي ,البرشاء األولى ,بناية بنون,
شقة رقم 802
المطلوب إعالنه  -1محمد عويس خان محمد زبير خان صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  61625درهم 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.

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 - 83 / 2022 / 39تجاري مصارف كلي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم 404
موضوع الدعوى دعوى مطالبة بمبلغ  85,960,561درهم خمسة وثمانون مليون
وتسعمائة وستون الفاً وخمسمائة وواحد وستون درهماً والفائدة القانونية
بواقع  %12سنوياً من تاريخ  2022/5/9وحتى السداد التام لكامل المديونية
المدعى بنك ملي ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-
مبنى سيتي باي مركز االعمال -شقة الرابع مكتب 407
ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا
المطلوب إعالنهما  -1موزاكو للتجارة العامة ش ذ م م صفته :مدعي عليه
 -2فدك انترناشونال م م ح صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بمبلغ 85,960,561
درهم خمسة وثمانون مليون وتسعمائة وستون الفاً وخمسمائة وواحد وستون
درهماً والفائدة القانونية بواقع  %12سنوياً من تاريخ  2022/5/9وحتى السداد
التام لكامل المديونية وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق 2022-08-17
الساعة  09:00صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م
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العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٥٢

المخطرة :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :كيسافان ساسي كومار
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٨٥٢٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4602 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3979 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4162 / 2021 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 207 / 2019 / 250بيع عقار مرهون

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة ارقام ( 000555
 - 000584 - 000583 - 000582 - 000617 - 000612 - 000502 ) 000616 - 000615 - 000614 - 000613 - 000585والمسحوبين عن
بنك االمارات االسالمي بقيمة (  479,044.78درهم اماراتي )
طالب التنفيذ :رابيد كول للصناعات ش.ذ.م.م .عنوانه  :ومحله المختار
مكتب عيسى سالم للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بإمارة الشارقة
القصباء بناية برج الهند الطابق العشرين مكتب رقم 2008
المطلوب إعالنه  -1 :عمرو عبدالحكيم إبراهيم علي درويش صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  479044,78درهم الى طالب التنفيذ او
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/433نزاع تجارى  ،بسداد المبلغ المنفذ
به وقدره  4,525,907درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ احمد سعيد علي الكندي
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القرهود  -ديره  -دبي-مبنى بناية بن خديا سنتر -شقة مكتب رقم
-304بجانب فندق لي ميريديان ويمثله عبداهلل خلفان محمد خلفان المدحاني
المطلوب إعالنه دمنيكو باترونو عنوانه :اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري  -دبي-شارع
شارع االبراج -مبنى برج إمباير هايتس (بلوك - )Bشقة مكتب رقم - 0508529530 - 2FB04
domenico.patruno@medisky-me.com
موضوع اإلعالن  :المنفذ ضده :كوسيمو باترونو
أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٨-24الساعة  0٥:00:00م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى
الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات
للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني  ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع
تأمين اليقل عن  %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم
بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة
 301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة
أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة
التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن
المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات  :وحدة عقارية  -األرض
رقم  - 903بمنطقة الثنية الخامسة  -رقم المبنى  - 1 :اسم المبنى :سويس تاور -رقم الوحدة :
- 401رقم البلدية  - 393-6067 :المساحة  176.97 :متر مربع  -التقييم 1.593.245.51 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار  ،الكائن بدبي البرشاء جنوب الخامسة،
قرية الجميرا ،فيال رقم  9 ، 20أو  ،رقم االرض  1086ومساحتها  620.89متر مربع ،دبي ،والحكم
لطالب التنفيذ بكافة طلباته في االئحة والرسوم والمصاريف واالتعاب
طالب التنفيذ بنك اتش اس بي سي الشرق االوسط المحدود فرع دبي
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي  -دبي ،مكتب االدارة الشرق االوسط ،مدينة دبي لالنترنت ،ص
ب  ،66دبي  ،االمارات العربية المتحدة ويمثله حليمة مرتضى محمد مختار المرزوقي
المطلوب إعالنه راميندير كاير بهي عنوانه :اإلمارات-إمارة دبي-البرشاء جنوب الخامسة  ،فيال رقم
 ،20البلوك  ،9شارع دي  ،42دبي  ،االمارات العربية المتحدة ramin@eim.ae - 0552192932 -
موضوع اإلعالن  :المنفذ ضده :جوجيندر سينج بهي
أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٨-24الساعة  0٥:00:00م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى
الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات
للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني  ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع
تأمين اليقل عن  %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم
بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة
 301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة
أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة
التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن
المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة  .وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
ارض و ما عليها من بناء  -المنطقة  :البرشاء جنوب الخامسة  -رقم االرض  - 1086 :المساحة :
 620.89متر مربع  -المقدره بــ( )2,600,000درهم
مالحظات  -1 :يدفع المبلغ فورا

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3289 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5701 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2589 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  191/2022نزاع
تجاري  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  152983.10درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :فندق الريتز كارلتون  -مركز دبي المالي العالمي
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي  -دبي-مبنى مركز دبي المالي العالمي-
جي بي-بناية ملك هوسبيتاليتي مانجمنت  -رقم مكاني 523-6542232
المطلوب إعالنه  -1 :الفا للسياحة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )152983/10درهم الى طالب التنفيذأو
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/3027
نزاع تجارى بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  100647.66درهم  ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :كيو كون للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي  -دبي-شارع المركز المالي -مبنى
فندق ام مليينوم سنترال -شقة  -603رقم مكاني 2525587660 :
المطلوب إعالنه  -1 :انسباير العمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 100647.66درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم (& 000014
 )000015والصادرين عن بنك دبي التجارى بقيمة ( 1100000درهم).
طالب التنفيذ :امير عالقبند
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-ديرة  -دبي -المرقبات  -مركز حمر
عين -مدخل رقم  - 9الدور االول
المطلوب إعالنه  -1 :فريد الدين حسن احمدى صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )1100000درهم الى طالب
التنفيذأو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ()000001
والصادر عن سيتي بنك بقيمة ( 23040درهم).
طالب التنفيذ :ايهاب فتحي ابو زيد احمد عنوانه  :اماره دبي  -بر
دبي  -بجوار محطه برجمان مخرج رقم  -1بنايه الصفا  -نفس بنايه
بوليود  -مكتب رقم  -105رقم مكاني 2932994210
المطلوب إعالنه  -1 :ايديتا جاالنج ماليس صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  24016الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4507 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6991 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٥٣

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5612 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )296165والصادر
عن  /راجيفا سامبات جاياواردانا هيتي اراشيشيجي بقيمة ( 89785درهم) .
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  606هاتف  042525270:فاكس
 042525273بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني3143194981 :
المطلوب إعالنه  -1 :راجيفا سامبات جاياواردانا هيتي اراشيشيجي
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  87500الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ()089729
والصادر عن جاي مارسلين كابيرتي تالي بقيمة (.)156271.82
طالب التنفيذ :بنك رأس الخيمة الوطني «ش.م.ع»
عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق
السادس مكتب  606هاتف  042525270:فاكس 042525273
بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني3143194981 :
ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه  -1 :جاي مارسلين كابيرتي تالي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  156271.82درهم
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المخطرة :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :جاسم شمس شمس دين
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧٤٨٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ  :المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )747745والصادر عن بنك
راس الخيمة الوطني بقيمة (.)1478784
المطالبة بمبلغ ( )911,797.80درهم المبلغ المتبقي الغير مسدد من قيمة الشيك
المرتجع رقم ( )747745والصادر عن /شاري السياحة ذ.م.م و غالم رضا محمد
رضا عربي بالتضمان والتكافل ،،حيث ان هذا المبلغ هو المبلغ الذي تبقى في
ذمة المنفذ ضدهما بعد ان قام بسداد جزء من قيمة الشيك .
طالب التنفيذ :بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور
سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  606هاتف 042525270:
فاكس  042525273بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني3143194981 :
المطلوب إعالنه  -1 :غالم رضا محمد رضا عربي صفته :منفذ ضده
 -2شاري السياحة ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره ( )917312.8درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام
بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
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اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 61 / 2022 / 140احوال مال المسلمين

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 735 / 2022 / 38تجاري مصارف جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 7863 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1453 / 2022 / 208تنفيذ مدني

المنظورة في دائرة األسرة أحوال مال الثالثة رقم 75
موضوع الدعوى  :إلغاء والية وتعيين ولي
المدعي :هناء محمود محمد حسن
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل  -ديره  -دبي-مبنى بناية
الخالفي -شقة الدور االول ? 102
المطلوب إعالنه  -1 :سيد حسن محمد حسن مرسى صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها إلغاء والية وتعيين ولي
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  2022-08-16الساعة 08:30
صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد في مبنى األحوال الشخصية في
منطقة القرهود & BUILDING_DESCلذا 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 إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 859
موضوع الدعوى  :مطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمصرف المدعى مبلغاً وقدر 428,520.10
درهم (اربعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون درهم وعشرة فلس) قيمة المديونية
المستحقة كما في تاريخ  2022 /05/30والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ االستحقاق
وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .
المدعي :دبي في اي بي ليمو لتأجير السيارات ذ.م.م عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد
 ديره  -دبي  -بناية رقم  303-129ويمثله أحمد صالح عبداهلل خميس الرمسيالمطلوب إعالنه  -1 :توب كارس (ش.ذ.م.م) صفته :الخصم المدخل
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي
للمصرف المدعى مبلغاً وقدر  428,520.10درهم (اربعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة
وعشرون درهم وعشرة فلس) قيمة المديونية المستحقة كما في تاريخ  2022 /05/30والفوائد
القانونية بواقع  %12من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى
وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
بال كفالة  .وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  2022-08-17الساعة  09:00صباحا 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 & BUILDING_DESCلذا 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 بمبلغ ( )74,820.84درهم المبلغ المتبقي
الغير مسدد من قيمة الشيك  80000المرتجع رقم ( )1317654والصادر
عن (كبير احمد سيد علوي كاالتيل)
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري
عنوانه  :إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق
السادس مكتب  606هاتف  042525270:فاكس 042525273
بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني3143194981 :
المطلوب إعالنه  -1 :كبير احمد سيد علوي كاالتيل صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  74820.84درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم 227
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/3003مدني
جزئي بعد أن أصبح الحكم قابالً للتنفيذ الجبري وملزم للمنفذ ضده
طالب التنفيذ :كيشور كومار رامافتار عنوانه  :اإلمارات-إمارة الشارقة-
الخان  -برج الهند -الطابق  20مكتب -2008القصباء
المطلوب إعالنهم  -1 :اكشاي رانا سومبال سينغ رانا صفته :منفذ ضده
 -2اجيكومار كوتا بال جيتيار فيناييل كوتابانجيتيار صفته :منفذ ضده
 -3سليمان سيليك صفته :منفذ ضده
 -4شوبا لالنشاءات ش.ذ.م.م (حالياً)  -شركة شوبا هارتالند للمقاوالت
ذ.ذ.م (سابقاً) صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  198520.50الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
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اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 4093 / 2022 / 13عمالي جزئي

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 3072 / 2020 / 16تجاري جزئي

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 633 / 2022 / 465نزاع تجاري

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 950 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

المنظورة في الدائرة العمالية الجزئية الخامسة عشر رقم 180
موضوع الدعوى  :المطالبة بمستحقات عماليه قدرها بمبلغ إجمالي 40000
درهم باإلضافة إلى تذكرة العودة  2000درهم أو مايقابلها عينا وإلزامها
بالرسوم والمصاريف ،رقم الشكوى MB995720706AE
المدعي :انباالجان راميش راميش
عنوانه  :االمارات :امارة دبي  ،المنطقة المدينة العالمية  ،شارع جريس اسم
البناية جريس  ,الطابق  ،3شقة رقم  308قريب من السوق الصيني،
رقم مكاني3988583240 :
المطلوب إعالنه  -1 :بيفر جلف للمقاوالت (ش.ذ.م.م) صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه
قدرها بمبلغ إجمالي  40000درهم باإلضافة إلى تذكرة العودة  2000درهم أو
مايقابلها عينا وإلزامها بالرسوم والمصاريف ،رقم الشكوى MB995720706AE
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-08-15الساعة  11:00صباحا في
قاعة التقاضي عن ُبعد & BUILDING_DESCلذا 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 الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم 12
موضوع الدعوى  :المطالبه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ
 89,601.58درهم (تسعة وثمانون الف وستمائة وواحد درهم وستة وثمانية
وخمسون فلس) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ المطالبة وحتى تمام
السداد إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي :موارد للتمويل عنوانه  :إمارة دبي  -شارع الشيخ زايد/بحيرات
جميرا  -برج بالديوم بلوك سي  -بجانب كارفور ماركت  -الطابق الثالث
المطلوب إعالنه  -1 :جاورافكومار روهيداس باجلي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 2021-01-10بمثابة حضوري بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ
 89,601,58درهم (تسعة و ثمانين الف و ستمائة و واحد درهم و ثمانية و
خمسين فلس) و الفائدة  %9اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 2020/8/30
و حتى تمام السداد و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف و مبلغ ثالثمائة درهم
مقابل اتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
موضوع المنازعة  :دعوى مطالبة بمبلغ مائة و أربعة و ستون ألف و ثالثمائة
و ثالثة و ستون درهما و  11فلسا  164،363.11درهم مع فائدة  %12من
تاريخ  2021/10/25تاريخ االخطار القانوني.
المتنازع  :سنام لتأجير السيارات (ش.ذ.م.م)
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي  -دبي-شارع شارع الشيخ زايد -مبنى
برج الصقر لألعمال-شقة مكتب رقم  402و - 403بجوار أبراج اإلمارات
ويمثله  :إبراهيم محمد إبراهيم عبداهلل البناء
المطلوب إعالنه  -1 :كيو بي جي للخدمات مؤسسة فردية لمالكها /عبدالعزيز
بن أحمد بن سلطان الحوسني صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بمبلغ مائة و
أربعة و ستون ألف و ثالثمائة و ثالثة و ستون درهما و  11فلسا 164،363.11
درهم مع فائدة  %12من تاريخ  2021/10/25تاريخ االخطار القانوني.
قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقاً لنص المادة  54من الالئحة
التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية ،وقررت بمثابة الحضوري بإلزام المتنازع
ضده مبلغ  164،363.11درهم والفائدة  %5من تاريخ المطالبة وحتى السداد
التام ،وألزمته الرسوم والمصاريف ومبلغ  500درهم أتعاب المحاماة.

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم 761
موضوع المنازعة  :المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره  28.064درهم
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة  % 12من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع  :سارة دغش ملوح محمد العجمي عنوانه  :اإلمارات-إمارة الشارقة-
المجاز  -الشارقة-شارع الخان-مبنى مركز الغانم-شقة 1005
المطلوب إعالنهما  -1 :نور الملوك إلدارة المرافق صفته :متنازع ضده
 -2احمد المتولي علي زيادة صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي
عليـه بمبلغ وقدره  28.064درهم و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة
و الفائدة  % 12من تاريخ المطالبةوحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-08-18الساعة  09:00صباحا
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بـثالثة أيام على االقل.
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إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٢٠

المخطرة :انفنتي لتأجير السيارات
ضد /المخطر إليه :بيرناند كوم
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ١١٢٤٥درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها
« »٥أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن
المخطرة سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر
 766/٢٠٢٢/38تجاري مصارف جزئي

إلى المدعى عليهما بيفر جلف للمقاوالت ش.ذ.م.م  -٢راجيش كومار كريشنا
مجهولي محل اإلقامة
بما أن المدعي :بيشة لصناعة الحديد «ش.ذ.م.م»
ويمثله إسماعيل حسن إبراهيم الصفار
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بمبلغ وقدره /١٫٧٧٩٫٢٤٧٫٢/
درهم «مليون وسبعمائة وتسع وسبعون ألفاً ومائتان وسبع وأربعون
درهماً و ٢فلس» مع الفائدة القانونية بنسبة  ٪٩من تاريخ االستحقاق
وحتى تاريخ السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢٢/٠٨/١٥الساعة  ٠٩٫٠٠صباحاً
ضدكم ويقتضي حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية «الثانية عشر»
بقاعة التقاضي عن ُبعد التي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم
دبي اإللكتروني  -خدماتنا اإللكترونية العامة  -جداول جلسات القضايا
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  - 6605 / 2021 / 60امر أداء

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203
موضوع الدعوى  :المطالبة بإلزام المطلوب ضده بسداد مبلغ وقدره ()140000
درهم  ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اإلستحقاق وحتى تمام السداد
 ،وإلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :معين مبخوت مقبل مقبل
عنوانه  :اإلمارات-إمارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي-مبنى اوركيديا -شقة
مكتب رقم - 307بجوار محطة مترو جي جي كو  -رقم مكاني9405533755 :
المطلوب إعالنه  -1 :قصى ابراهيم حامد صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2021-10-12بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره
( )140000درهم مائة واربعون الف درهم أماراتي و الفائدة  %5من تاريخ
االستحقاق الحاصل في  2020/7/25وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف
ورفضت ماعدا ذلك من طلبات  .وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ
المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة
في المادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن حكم بالنشر
 ٢٣٦٤/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

إلى محكوم عليه  -١وايت لصناعات السبائك المعدنية ش.م.ح  -ذم.
مجهول محل اإلقامة
بما أن محكوم له هايبيرو كوموديتيز  -ش م ح
ويمثله محمد علي سلمان المرزوقي
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢-٠٦-١٦
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /هايبيرو كوموديتيز  -ش م ح
بيصرح باإلعالن بالنشر
حكماً بمثابة الحضوري قاب ًال لالستئناف خالل ثالثين يوماً اعتبارًا
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :عبدالعزيز بن حسين بن سعيد القحطاني
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧٦٨٥درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل
الكاتب العدل

اسم الشركة :مقهى جريبز اند ديتس «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة٨٧٣٥٣٤ :
عنوانها :ملك ميراس  -الخوانيج
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٧٩٦٢٠ :
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وذلك بموجب
القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ «»٢٠٢٢/٠٦/٢٠
والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢٢/٠٦/٢٠
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

دائرة االقتصاد والسياحة

اسم المصفي :يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات
عنوانه :مكتب رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند
الشرق األوسط ـ رقة البطين استدامة b
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية/
مقهى جريبز اند ديتس «ش.ذ.م.م»
وعنوانها :ملك ميراس  -الخوانيج
وذلك بموجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ
« »٢٠٢٢/٠٦/٢٠والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢٢/٠٦/٢٠
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط  -رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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المنذر :مؤسسة ديرة أورينت العقارية ويمثلها محمد سيف محمد بن شعفار
المنذر إليه :مؤسسة اإلمارات العامة للبترول «مجهولي محل اإلقامة»
 بتاريخ  ١٩٩٦/٨/١تعاقد المنذر إليه على ايجار قطعة األرض رقم ب٩٣ -منطقة أم سقيم دبي بمساحة  ٣٥٠٥٠قدم مربع الستعمالها واالنتفاع بها
بإنشاء محطة بترول وخدمات للوجبات السريعة  -بمبلغ ٣٠٠٫٠٠٠ /درهم
سنوي حيث تم تعديل القيمة اإليجارية وفقاً للحكم الصادر في الطعن رقم
 ٢٠١٦/١٠٩االتحادية العليا إداري أبوظبي ليصبح مبلغ مليون درهم سنوى من
تاريخ  ٢٠١١/٨/١وحتى تاريخه لم تلتزم المنذر إليها بسداد المبالغ اإليجارية
المستحقة حتى تاريخه وكذلك لم يلتزم بسداد اإليجارات المتأخرة عليها.
 وحيث أنه وعمالً بنص المرسوم رقم  ٢٦لسنة  ٢٠٠٧لذلك فإننا نخطركمبضرورة سداد اإليجار المتأخر وسداد المبلغ المستحق عليكم عن الشيكات
المرتجعة وذلك خالل شهر من تاريخ استالمكم اإلنذار واعتبار هذا اإلنذار
بالسداد تجنباً التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب إخالء العقار
المستأجر لعدم تجديد العقد ولعدم السداد مع تحميلكم كافة األضرار والرسوم.
 كما نخطركم بضرورة سداد اإليجار المترصد بذمتكم خالل المهلة القانونيةمن تاريخه مع حفظ كافة الحقوق األخرى من أي نوع كانت.
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :هالسان نيلسان للخدمات الفنية «ش.ذ.م.م»
رقم الرخصة٨١٠٠١١ :
عنوانها :مكتب رقم  m2- 09ملك مجموعة مفتاح لألعمال االستثمارية
«ش.ذ.م.م»  -ديرة  -الخبيصي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٣٥٢٨١٩ :
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وذلك بموجب
القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ «»٢٠٢١/٠٩/١٤
والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢١/٠٩/١٤
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط ـ رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اسم المصفي :يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات
عنوانه :مكتب رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند
الشرق األوسط ـ رقة البطين استدامة b
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير
في السجل التجاري لديها بتعيين المصفي المذكور أعاله للقيام بتصفية/
هالسان نيلسان للخدمات الفنية «ش.ذ.م.م»
وعنوانها :مكتب رقم  m2- 09ملك مجموعة مفتاح لألعمال االستثمارية
«ش.ذ.م.م»  -ديرة  -الخبيصي
وذلك بموجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ
« »٢٠٢١/٠٩/١٤والمصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ «.»٢٠٢١/٠٩/١٤
وعلى من لديه اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في مكتب
رقم  ١٢٠٤- ١٢٠٣- ١٢٠٢ - ١٢٠١ - ٠٠٥ملك ليجند الشرق األوسط  -رقة
البطين استدامة  bهاتف « »٠٤٢٢٢٣٧٧٣ـ هاتف متحرك»٠٥٠٥٦٥١١٥٠ :
مصطحباً معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية وذلك في خالل  ٤٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اسم الشركة :سي ان دبليو للعقارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٦١١١٩٥ :العنوان :مكتب رقم  ٢٦١٠ملك راوند تيبل بروبرتيز
ليمتد  -بر دبي  -بزنس باي
الشكل القانوني :شركة ذات مسئولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٦٦٠١٣٥ :
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٢ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٢ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،
ديرة ،بورسعيد الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :سي ان دبليو للعقارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٦١١١٩٥ :العنوان :مكتب رقم  ٢٦١٠ملك راوند تيبل بروبرتيز
ليمتد  -بر دبي  -بزنس باي
الشكل القانوني :شركة ذات مسئولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٦٦٠١٣٥ :
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٢ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٢ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،
ديرة ،بورسعيد الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :
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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

إعالن بالنشر «»٢٠٢٢/١٥٠٠٥٦

دائرة االقتصاد والسياحة

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٢٧

اسم الشركة :برايت بيكسل لتأجير المعدات المرئية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٩٧٦٢١ :
العنوان :مستودع  - S1ملك مؤسسة دبي العقارية  -القوز الصناعية ٤
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٠٤٨٤٦ :
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٩ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،
ديرة ،بورسعيد الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

اسم الشركة :برايت بيكسل لتأجير المعدات المرئية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٩٧٦٢١ :
العنوان :مستودع  - S1ملك مؤسسة دبي العقارية  -القوز الصناعية ٤
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٠٤٨٤٦ :
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٩ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،
ديرة ،بورسعيد الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

المنذر :قاسيون لتجارة الديزل
المنذر إليه :دبكو لإلنشاءات ش.م.م
الموضوع
فإن المنذر ينذر المنذر إليه بموجب هذا اإلنذار بسرعة سداد
مبلغ وقدره  ٤٣٣٫٥١٣٫٥٠أربعمائة وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة
وثالثة عشر درهم وخمسون فلساً ،وهو قيمة الفواتير الصادرة من
الشركة المنذرة بموجب عدد  ٢٠فاتورة بمبلغ وقدره ٤٣٣٫٥١٣٫٥٠
درهم ،وذلك عن فواتير شهر  ٢«و  ٣و  ٥لسنة  ،»٢٠٢٢وذلك
خالل خمسة أيام ،من تاريخ النشر ،و إال سنضطر آسفين التخاذ
كافة اإلجراءات القانونية ضدكم ،مع تسجيل أمر أداء للمطالبة
بالمبلغ المترصد مع فوائده من تاريخ االستحقاق وحتى السداد
التام ،مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وأي
نفقات أخرى تنتج عن هذه المطالبة.

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :نايف بن علي بن حضرمي خبراني
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٦٤٣٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

الكاتب العدل

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :بشرى بشير للخدمات اللوجستية والشحن ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٩٤٢٠٨ :
العنوان :دبي  -ميناء الحمرية  -مبنى النوخدة
OFFICE-HB-2- 022 ALnoqhita Building
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٦٦٦٢٠٣ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
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 ٢٠٢٢/٠٧/١٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٧/١٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم  -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

اسم الشركة :بشرى بشير للخدمات اللوجستية والشحن ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٩٤٢٠٨ :
العنوان :دبي  -ميناء الحمرية  -مبنى النوخدة
OFFICE-HB-2- 022 ALnoqhita Building
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٦٦٦٢٠٣ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
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 ٢٠٢٢/٠٧/١٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٧/١٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم  -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

اسم الشركة :اشيا كونيكت إلدارة المشاريع ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٨٤٠٦٣٩ :العنوان :مكتب طابق ميزانين ملك سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  -بر دبي  -الكرامة  -استدامة B
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦٨٦٢ :
اسم المصفي :عبدالعزيز حمزة لمراجعة 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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٨ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٤ملك سعيد سهيل سعيد الكتبي  -المركز التجاري ١
الفاكس:
الهاتف:

اسم الشركة :اشيا كونيكت إلدارة المشاريع ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٨٤٠٦٣٩ :العنوان :مكتب طابق ميزانين ملك سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  -بر دبي  -الكرامة  -استدامة B
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦٨٦٢ :
اسم المصفي :عبدالعزيز حمزة لمراجعة 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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٨ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٤ملك سعيد سهيل سعيد الكتبي  -المركز التجاري ١
الفاكس:
الهاتف:
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دائرة االقتصاد والسياحة

اإلعالن بالنشر «»٢٠٢٢/١٥٠٢٣٢
اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢٢/١/٢١٦٩٣٠

دائرة االقتصاد والسياحة

إعالن بالنشر رقم المحرر «»٢٠٢٢/١٥٠٢٣٠

دائرة االقتصاد والسياحة

إنذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢٢/١٥٠٢٣٣

دائرة االقتصاد والسياحة

اإلعالن بالنشر «»٢٠٢٢/١٥٠٢٣١
اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢٢/١/٢١٦٩٢٣

المنذرة  /ستارز ميديا انكوربريشن ذ م م
المنذر إليهما -١ /اكسبري للمجوهرات ش.ذ.م.م
 -٢بريتيش جاندوالل انداكات
الموضوع :طلب إعالن بالنشر فى اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢٢/١/١٨١٢٦٠
تنذر المنذرة المنذر إليهما بسرعة سداد مبلغ وقدره ٧٧٫١٧٥٫٠٠
درهم «سبعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وسبعون درهم» في
موعد أقصاه خمسةأيام من تاريخ استالمكم هذا اإلنذار ،و إال فإننا
سنضطر آسفين للجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزامكم بسداد المترصد
بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  ٪٥منذ تاريخ االستحقاق وحتى
السداد التام ،مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف الناجمة عن ذلك.

المخطر  :تي كيه اليفيتور اإلمارات ش.ذ.م.م
المخطر إليه  :بي اي سي للمقاوالت ش.ذ.م.م
الموضوع
سداد المنذر إليها للمنذرة و خالل  ٣٠يوماً من تاريخ
تبلغ هذا اإلنذار ،مبلغ و قدره  ١٫٤٥٧٫٦٦٩٫٢٢درهم
مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة
وستون درهماً واثنان وعشرون فلساً تحت طائلة اتخاذ
اإلجراءات القانونية وفقاً ألحكام المادة « »٦٩من قانون
اإلفالس رقم « »٩لعام  ٢٠١٦وتعديالته.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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المنذر  :بنك دبي التجاري ش م ع بوكالة مكتب /ناصر الشامسي للمحاماة
المنذر إليها  :مريم محمد ابدى
فان البنك المنذر ينذركم عمالً بأحكام المادتين  ٢٥ ، ٢٦من القانون رقم
 ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي للمبادرة الى سداد
المبالغ المترصدة بذمتكم والبالغ قدره مبلغ ١٫٩٥٥٫٣٥٨٫١٦ :درهم «مليون
وتسعمائة خمسة وخمسون ألف وثالثمائة ثمانية وخمسون درهم وستة
عشر فلساًَ» كما بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠
وذلك خالل «»٣٠ يوماً من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار تحت طائلة اتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية لبيع الوحدة السكنية رقم - ١٦٠١ :كائنة :بإمارة
دبي منطقة الجداف  -رقم األرض - ٤٦٧ :رقم البلدية ٣٢٦ - ٩٠٨ :اسم
المبنى :أبراج الرياح  -رقم المبنى « - »١رقم الموقف  B1- 08المساحة
الكلية بالمتر المربع - ٤٧٠٫٢٦ :المساحة الكلية بالقدم المربع٥٫٠٦١٫٨٤ :
والمرهونة لصالح البنك المنذر بموجب عقد الرهن من الدرجة األولى
الموثق أصوالً لدى دائرة األراضي واألمالك بإمارة دبي مع تحميلكم كافة
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٣٠

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :غالب شعبان وردة
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٤٢٥٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر «»٢٠٢٢/١٥٠٢٣٥

المنذرة  :روكي للعقارات ش ذ م م
المنذر إليه :مؤسسة نهر السبيل لخدمات إدارة المشاريع
«مجهول محل اإلقامة»
تنذر المنذرة المنذر إليها بضرورة سداد مبلغ اإليجار وقدره
« »٦٠٠٠٠درهم و ذلك خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن و إال ستضطر المنذرة إلتخاذ اإلجراءات
القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها إستصدار أمر األداء
وإقامة الدعوى القضائية وإخالء المأجور حسب القانون رقم
 ٣٣لسنة  ٢٠٠٨مع تحميل المنذر إليها بكافة رسوم ومصاريف
التقاضي وأتعاب المحاماة بما فيها رسوم االنذار العدلي.

الكاتب العدل

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :ايه جي في للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٩٧٤٣٣٨ :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤ - ٤٣ملك بلدية دبي  -بر دبي  -الفهيدي
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٩٦٨١٤ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم  -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

دائرة االقتصاد والسياحة

المنذر  :بنك دبي التجاري ش م ع
بوكالة مكتب /ناصر الشامسي للمحاماة
المنذر إليها  :سوشما ريجينا ليلى فاس
فان البنك المنذر ينذركم عم ًال بأحكام المادتين  ٢٥ ، ٢٦من القانون رقم
 ١٤لسنة  ٢٠٠٨بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي للمبادرة الى سداد
المبالغ المترصدة بذمتكم والبالغ قدرها ٢٫٧١٣٫٦٨٥٫٤٦ :درهم «اثنين
مليون وسبعمائة وثالثة عشر ألف وستمائة خمسة وثمانون درهم وستة
وأربعون فلساً» كما بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠
وذلك خالل «»٣٠ يوماً من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار تحت طائلة اتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية لبيع العقار :أرض رقم  - ٢٩٩٣كائنة بمنطقة
الثنية الخامسة  -بالغ مساحتها بالمتر المربع »٦٨٣٫٣٦« :وبالقدم المربع:
« »٧٫٣٥٥٫٦٣والمرهونة لصالح البنك المنذر بموجب عقد الرهن من
الدرجة األولى الموثق أصوالً لدى دائرة األراضي واألمالك بإمارة دبي مع
تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :ايه جي في للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٩٧٤٣٣٨ :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤ - ٤٣ملك بلدية دبي  -بر دبي  -الفهيدي
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٩٦٨١٤ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
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 ٢٠٢٢/٠٨/٠٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٨/٠٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم  -رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

دائرة االقتصاد والسياحة

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5782 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1868 / 2022 / 253تنفيذ شيكات
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2779 / 2022 / 209تنفيذ عمالي

المخطرة :نور القمر لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :أحمد رياض بن العربي الطاهر
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٥٨٩٤درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم (  ) 704379والصادر
عن مادهو كريشنا بيالي كريشنا بيالي هندي الجنسية
بقيمة (  153000درهم )
طالب التنفيذ بنك ابوظبي االول ش.م.ع فرع دبي .
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-الخبيصي  -ديره  -دبي  -شارع ابو بكر
الصديق -مبنى مبنى بنك أبو ظبي األول-بجوار مركز القبائل
المطلوب إعالنه  -1مادهو كريشنا بيالي كريشنا بيالي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  153495الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )000005والصادر
عن المشرق بقيمة (  33665درهم ).
طالب التنفيذ هاله صالح الحاذق
عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-جزيرة السعديات  -السعديات-شارع
شارع جزيره الريم -مبنى بنايه الوفاق تاور  -شقة الطابق 2801
المطلوب إعالنه  -1عمر اشرف خان محمد اشرف خان صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن بتاريخ  2022-8-8قد أقام عليك الدعوى التنفيذية
المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( ) 34830.00
الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم 187
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  887 /2022عمالي
جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 88869درهم) لصالح العامل،
باالضافه إلى مبلغ وقدره ( 1798درهم) رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ (4579.80
درهم) رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ عائشة عوض كمال داود
عنوانه االمارات  -إمارة دبي  -منطقة قرية مثلث جميرا  -الحي ،2
شارع االزهار  ،بناية الجوهرة  ،الطابق  18شقة 1818
المطلوب إعالنه  -1بنتون سموث لمستحضرات التجميل و العنايه بالشعر
ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به و قدره ( )88869درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ ( )6377.8درهم رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل ( )15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6155 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم الشيك  061220والمؤرخ بتاريخ
 2021/04/26المسحوب على بنك راس الخيمة الوطني برقم الحساب 0552121659001
مبلغ ( )245460درهم (مائتان و خمسة و اربعون الف و اربعمائة و ستون درهم ال
غير ) والمتبقي منه مبلغ ( )191060درهم (مائة و واحد و تسعون الف و ستون درهم
الغير) و منع المنفذ ضده المدعو /فرانسيس انتيناتو ماتاي ماتاي الجنسية هندي الرقم
موحد  134743947من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة و
إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ إجمالي
مبلغ ( )191555درهم (مائة و واحد و تسعون الف و خمسمائة و خمسة و خمسون
درهم فقط الغير) غير شامل رسوم التنفيذ ( )3852درهم
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة
واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب  1110تليفون
رقم  97165505677فاكس  0097165505677هاتف متحرك  00971502231224صندوق
البريد 29210
المطلوب إعالنه  -1فرانسيس انتيناتو ماتاي ماتاي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره ( )191555درهم 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.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 6008 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( ) 2067113والصادر
عن بنك ابوظبي االول بقيمة (  ) 490.000والمبلغ المتبقي ( 484484
درهم ) .
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان -القصباء -برج
الهند ? مكتب 1110تليفون رقم  065505677فاكس  - 065505778هاتف
متحرك?0502231224 :صندوق البريد -29210-
المطلوب إعالنه  -1ماني شيتياتيل راجان صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  484484الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0081961

لیكن معلومـا للجمیع بـأن السـید /محمد معظم حافـظ عالء الـدین -
الهنـد الجنسـیة یرغب في البيع والتنازل عن كامل حصـته البالغه %50
إلى عبـد اهلل خان اعجاز احمد  -الهند الجنسیة
والسـید /محمد اشـرف حافظ عالء الدین – الهند الجنسیة یرغب في
البع والتنازل عن كامل حصته البالغه  %50عبد اهلل خان اعجاز احمد
 الهند الجنسـیة فى الرخصة ((المزاج للخیاطه والتطریز)) تأسستبأمـارة الشارقة بموجب رخصة رقم ( )772976الصادرة من دائرة التنمیة
االقتصادیة بالشارقه،
تعدیالت أخرى  -:تم تغییر الشكل القانوني من ((شراكة أعمال مهنیة))
الى ((مؤسسة فردیة بوكیل خدمات))
عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القـانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 2013في شأن الكاتب العدل ،فقد اقتضـى نشـر هذا اإلعالن للعلم و انه
سوف یتم التصدیق على اإلجراء المشارإلیه بعد أسبوعین من تاریخ هذا
اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال ذلك علیه إتباع اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

اعالن بالنشر
 4217 / 2022 / 13عمالي جزئي

إلى المدعى عليه  _1الريادة لخدمات التموين
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى مصطفى محمد احمد حتاته
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها
(32400درهم) وتذكرة عوده بمبلغ (  2000درهم) و الرسوم و
المصاريف رقم الشكوى ( .) MB224440196AE
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  2022-08-15الساعة 11:00
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل  /بيع رقم MOJAU-2022- 0081665

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /محمد إبراهيم كريم بخش  -باكستاني
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة «»٪٥٠
في الرخصة «منجرة محمد إبراهيم» رخصة رقم « ،»٦١٤٠١١وذلك
إلى السيد /أحمد حيدر عبداهلل جعفر اشكناني  -إماراتي الجنسية.
تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية بوكيل خدمات إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة
تم تغيير االسم التجاري من «منجرة محمد إبراهيم» إلى «منجرة
محمد إبراهيم ذ م م»
وعمالً بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ
هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب
العدل إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 7265 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم 230
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ( )358والصادر عن
المنفذ ضده بقيمة (.)43800والمبلغ االجمالي بالرسوم ()45211
طالب التنفيذ احمد محمد احمد دغبس
عنوانه دبي  ،واحة السيليكون ،بناية بولو  ،الطابق  ،07شقة رقم 710
المطلوب إعالنه  -1محي الدين النكا لتجارة المواد الغذائيه ذ.م.م
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  43800إلى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل 15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١٥٠

المخطرة :عسلي لتأجير السيارات «ش.ذ.م.م»
ضد /المخطر إليه :هينوك مولينجا كاالال
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ٧٨٢٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة بصدر
اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها «»٥
أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن المخطرة
سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل
حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن بالنشر في المنازعة
رقم  - 1025 / 2022 / 461نزاع محدد القيمة

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
موضوع المنازعة الموضوع مطالبة بمبلغ وقدره  450.000درهم مع الفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .
المتنازع سام كيان جان احمد عنوانه إمارة دبي-دبي-شارع الشيخ زايد-
برج سما -الطابق السادس-مكتب رقمA603 :
المطلوب إعالنهما  -1المري للسفريات (ذ.م.م) صفته :متنازع ضده
 -2عبدالحسين حبيب اهلل كامفيروزي صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الموضوع مطالبة بمبلغ
وقدره  450.000درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ المطالبة
وحتى تمام السداد .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-08-25الساعة 09:00
صباحا ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل
الجلسة بثالثة أيام على االقل.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0082149

یكن معلوما للجمیع بأن السید /لحبیب لعریبى الجنسیة  -الجزائر
حیث یرغب في البیع والتنازل عن كامل حصتها البالغة ()%100
وذلك الى السید /محمد ابراهیم خلیل الجنسیة – فلسطین في
الرخصة (لحبیب لعریبى للخدمات الفنیة) رخصة صادرة من دائرة
التنمیة االقتصادیة بعجمان رقم ( )110217و المسجلة بغرفة
تجارة و صناعة عجمان ،
تعدیالت أخرى  :تم تعدیل االسم التجاري من (لحبیب لعریبى
للخدمات الفنیة) إلى أبناء المستقبل للخدمات الفنیة ،
عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القـانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 2013في شأن الكاتب العدل ،فقد اقتضـى نشـر هذا اإلعالن للعلم
و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء المشارإلیه بعد أسبوعین
من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال ذلك علیه إتباع
اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر رقم MOJAU_2022_0081550

ليكن معلوما للجميع بأن السيدة  /تنزيله وسيم محمد وسيم
خان – باكستانية الجنسية ترغب في البيع والتنازل عن كامل
حصتها البالغة ( )%50وذلك للسيد  /محمد عبداهلل شيرازى محمد
عبدالخالق شيرازى –باكستاني الجنسية في الرخصة (صالون جمال
الصحراء للسيدات) المرخصه برقم ( )744758الصادرة من دائرة
التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة
التعديالت االخرى  :ال يوجد
وعمال بنص المادة ( )14فقره  5من القانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 2013في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم
و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل  /بيع رقم MOJAU-2022- 0081610

ليكن معلوماً للجميع بأنني أنا السيد  /بابر سجاد شوكت علي
 باكستاني الجنسية أرغب في التنازل عن كامل حصتي البالغة« »٪١٠٠إلى السيد  /جورديف سينغ شاران سينغ ،هندي الجنسية
في الرخصة المسماه «مطعم الذوق الخاص» والتي تأسست بإمارة
الشارقة رقم الرخصة.»٦٢٧٢٦٨« :
وعمالً بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم
و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إعالن تنازل  /بيع رقم MOJAU-2022- 0081471

ليكن معلوماً للجميع بأنني أنا السيد  /منير أحمد رشيد أحمد
 باكستاني الجنسية أرغب في التنازل عن كامل حصتي البالغة« ،»٪١٠٠إلى السيد  /كاشف غورى عبدالرشيد غورى ،باكستاني
الجنسية لتصبح نسبته « »٪١٠٠في الرخصة بإسم «خطاط ايشين»
والتي تأسست بإمارة الشارقة بموجب الرخصة رقم»٢٣٧٧٠« :
تنازل صاحب الرخصة آلخر
وعمالً بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم
و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0081914

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه :من
الطرف األول /رضوان محمد محمد الجنسية  :سوريا ،إلى
الطرف الثاني  /حمد ايهاب سعيد لطفى الجنسية  :األردن،
باإلسم التجاري «صالون ايهم للحالقة» رخصة صادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم « »٧٠٣٥٥والمسجلة
بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد
انقضاء  ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0081984

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة
بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من السيد  /علي محسن سعد علي المهري الجنسية :اإلمارات
إلى السيد  /عبدالرحمن شيخ الدين عبدالرحمن شدو الجنسية :السودان
حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته
البالغة  ٪١٠٠عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري «النجم األبيض
لغسيل السيارات» رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان
 ٩٢٧٦١والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى الطرف الثاني.
وعمالً بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ
هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب
العدل المذكور وإتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إنذار عدلي بالنشر المحرر رقم ٢٠٢٢/١٥٠١١٩

المخطرة :انفنتي لتأجير السيارات
ضد /المخطر إليه :ابي موسى إسماعيل موسى إسماعيل
باليكانديل
الموضوع
فإن المخطرة بموجب هذا اإلخطار تنبه على المخطر
إليه وتكلفه بسداد المديونية المترصدة بذمته والبالغة
« ١٣٤٨٠درهم» قيمة المتبقي من استأجار المركبة
بصدر اإلنذار ،على أن يكون السداد خالل مدة أقصاها
« »٥أيام من تاريخ إستالمكم لهذا اإلخطار و إال فإن
المخطرة سوف تضطر التخاذ اإلجراءات القانونية التي
تكفل حقوقها في مواجهتكم.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0082001

لیكن معلوما للجمیع بأن السـید /شـیرین كریسـتال انیل بیتر
رودریجوس دسیلفا  -الهند الجنسـیة یرغب في البیع والتنازل
عن كامل حصته البالغة ( )%100وذلك الى السـید /زینب فاطمه
عطاء الرحمن – الهند الجنسیة فى الرخصة ((كافتیریا دار الزین))
تأسست بأمـارة الشارقة بموجب رخصة رقم ( )730852الصادرة
من دائرة التنمیة االقتصادیة بالشارقه،
عمالـ بنص المادة ( )14فقره  5من القـانون االتحادي رقم ()4
لسنة  2013في شأن الكاتب العـدل ،فقد اقتضـى نشـر هذا
اإلعالن للعلم و انه سوف یتم التصـدیق على اإلجراء المشارإلیه
بعد أسـبوعین من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال
ذلك علیه إتباع اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات
دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU-2022- 0082061

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /إبراهيم عوض عيضه باشميل  -إماراتي
الجنسية يملك المؤسسة الفردية المسماه «كافتيريا الوصول» والتي تأسست
بإمارة الشارقة بموجب رخصة تجارية رقم « ،»٥٠٤١٤٢ويرغب السيد
 /إبراهيم عوض عيضه باشميل  -إماراتي الجنسية  -في البيع والتنازل
عن كامل حصته البالغة « »٪١٠٠وذلك إلى السيد  /أحمد منصور شيخ
محمد شيخ محمد  -هندي الجنسية.
تعديالت أخرى:
تم تغيير الشكل القانوني من «مؤسسة فردية» إلى «مؤسسة فردية
بوكيل خدمات»
وعمالً بنص المادة « »١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا
اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بالنشر تنازل  /بيع رقم MOJAU_2022_0082134

لیكن معلوما للجمیع بأن السیدة /امل محمد عبد السالم مرسى
 مصر الجنسیة ترغب في البیع والتنازل عن كامل حصتها البالغة( )%100وذلك الى السید /ریـاس كـوران تهومبول كـادان موسـى
 الهنـد الجنسـیة فى الرخصـة ((كافتیریـا شـكشوكة ومنـاقیش))تأسـست بـأمـارة الشارقـة بموجب رخصـة رقم ( )781499الصادرة
من دائرة التنمیة االقتصادیة بالشارقه،
عمال بنص المادة ( )14فقره  5من القـانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 2013في شأن الكاتب العدل ،فقد اقتضـى نشـر هذا اإلعالن للعلم
و انه سوف یتم التصدیق على اإلجراء المشارإلیه بعد أسبوعین
من تاریخ هذا اإلعالن فمن لدیه أي اعتراض حیال ذلك علیه إتباع
اإلجراءات القانونیة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0082023

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة
بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه :من الطرف األول /محمد يوسف
حسن الحمادي الجنسية  :اإلمارات ،يرغب بالبيع والتنازل عن كامل حصصة
 ٪١٠٠باالسم التجاري «نور بوادينا للحالقة» رخصة صادرة من دائرة التنمية
االقتصادية بعجمان رقم « »١٠٣٨٦٤والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة
عجمان ،إلى الطرف الثاني /علي ابراهيم محمد ابكر الجنسية :السودان،
ليصبح مالك الرخصة ،باالسم التجاري «نور بوادينا للحالقة ذ م م شركة
الشخص الواحد» رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم
« »١٠٣٨٦٤والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
تعديالت أخرى :
تعديل الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد «ذ م م»
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء  ١٤يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن فمن لديه اعتراض مراجعة الكاتب العدل
واتخاذ اإلجراءات القانونية وذلك خالل  ٢٤يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0082022

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه :من الطرف
األول /علي عباس حيدر الحوسني الجنسية  :اإلمارات ،عن حصته
البالغة  ٪١٠٠إلى الطرف الثاني  /هيرا ناند بوبتانى جوغال
كيشورى بوبتانى الجنسية  :الهند ،باإلسم التجاري «فارنيكا
لتجارة المالبس» رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية
بعجمان رقم « »٩٦٧٦٧والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء
 ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3816تاريخ 2022/08/12
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العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()761909

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة الويس شيرير كاترينغ كونسولتينغ ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل
التجاري  )0000004034444قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()756653

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة الفا سنسورز آند تليكوميونيكاشنز ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل
التجاري  )0000004034536قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()760368

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة فوشان فرانك تيك اند اوفيس فورنيتشر ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل
التجاري  )0000004027325قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()746185

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()756415

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة ميرورا ش.م.ح.-م.م.ح (رقم السجل التجاري  )0000004026013قد
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 :

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()760685

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
«راكز» بأن شركة تي جي بي بارتنرز ش.م.ح-ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )0000004026359قد 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 :

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()760717

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة يونايتد إكويبمنت تريدنغ م.م.ح ( ,رقم السجل التجاري
 )RAKIA51FZ303168278قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

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

فقدان شهادة أسهم

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

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()743754

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة إي سي جي تريدينغ ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )0000004026377قد 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 :

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()760334

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة فيرست مايل تيكنيكال سوليوشنز م.م.ح (رقم السجل التجاري
 )0000004023879قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()759407

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة نمبير ون إنترناشونال ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )0000004029974قد 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 :

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()734193

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة فيلوس ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري )0000004027653
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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()744857

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة زينث بزنس كونسولتانسي ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )0000004023819قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()668645

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة سام ارسل إنترناشونال ش.م.ح -ذ.م.م ( ,رقم السجل التجاري
 )0000004026713قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()761546

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
«راكز» بأن شركة موبيسكوز إنترناشونال م م ح ( ,رقم السجل التجاري
 )0000004004860قد 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 :

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()761575

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة سوفريمكس ميدل إيست م م ح ( ,رقم السجل التجاري
 )0000004003391قد 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  3816تاريخ 2022/08/12
العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

فقدان شهادة أسهم صادرة من مصرف أبوظبي
اإلسالمي :باسم /أمل عبداهلل علي يعروف النقبي
رقم الشهادة « »1016600عدد األسهم «،»150
فعلى من يجدها تسليمها للشركة المذكورة او
االتصال على رقم «»0558008007

فقدان جواز سفر

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()762076

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز» بأن
شركة إيه.آر آي.سي.تي ش م ح (رقم السجل التجاري )0000004003471
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  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة ياسمين تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م ( ,رقم السجل التجاري
 )0000004032828قد 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

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  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ()760675

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم759572 :

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن بانفا كونسولتينغ
ش.م.ح-ذ.م.م( ،رقم السجل التجاري  ,)4036662ترغب بتغيير
االسم المسجل للشركة من بانفا كونسولتينغ ش.م.ح-ذ.م.م الى
فيرتـنـيرغو فاينانشال مانجمنت ش.م.ح-ذ.م.م

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية «راكز»
بأن شركة باور سيستمز ميدل إيست ش.م.ح -ذ.م.م (رقم السجل التجاري
 )0000004030184قد 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  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه أن
نزار هولدنجز (ش م ح) مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة إلى
نزار هولدنجز (م م ح) مؤسسـة منطقـة حـــرة وعليه
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية /
بحماية مصالحهم خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

فقدان شهادات أسهم

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

فقدان جواز سفر

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

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

فقدان جواز سفر

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

فقد جواز سفر باسم :سجى عبدالخضر
خلف خلف ،جنسيته :العراق ،ورقم
الجواز ، A13216833 :فالرجاء على من
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدت شهادات أسهم صادرة عن مصرف أبوظبي
اإلسالمي لكالً من/
 فاطمة سعيد عبداهلل سعيد النيادي رقم الشهادة ١٠١٩١٣٠٥عدد األسهم ١٥٠
 كليثم سعيد عبداهلل سعيد النيادي رقم الشهادة ١٠١٩١٦١١عدد األسهم ١٦٣
فمن يجدها االتصال على رقم٠٥٥٨٨٣٣٥٧٠ :

فقد جواز سفر باسم :محمد حشمت خان فقد جواز سفر باسم :محمود محمد
محمد اشرف ،جنسيته :باكستان ،ورقم صالح خضره ،جنسيته :األردن ،ورقم
الجواز ،QY4128091 :فالرجاء على من الجواز ،T443250 :فالرجاء على من
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
رقم  - 274 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى طلب الحجز وبيع العقار المرهون ((حق منفعة الوحدة رقم ( )6203الكائنة
في الطابق رقم ( ،)2والبالغ مساحتها  934.31قدم مربع ،والكائنة في المبنى رقم ( )6المسمى
(ساوث ويست ابارتمنتس  )6والمبني على قطعة األرض رقم ( ،)383رقم البلدية (،)598-1274
منطقة مجمع دبي لالستثمار األول ،إمارة دبي )) وذلك تمهيدا لبيعـه بالمزاد العلني وفقا
للمادتين أرقام  25و  26من القانون رقم  14لسنه  2008بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ ستاندرد تشارترد بنك عنوانه :إمارة دبي المركز التجاري الثانية  -دبي-شارع
داون تاون  -برج خليفة-مبنى بناية ستاندرد تشارترد بنك – مكاني 2595588434
المطلوب إعالنه مينغ زهاو
عنوانه إمارة دبي بر دبي  -دبي  -منطقة مجمع دبي لالستثمار األول  -بناية ساوث ويست
ابارتمنتس  - 6الطابق رقم  – 2الوحدة رقم ( - )6203رقم مكاني - 1538165765 :رقم الهاتف
meng.zhao@gimel.com - 045236985 -0555295699 - 0555295699
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-08-24الساعة  05:00:00م وفي األيام الثالث
التالية إن اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها
البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني ) http://www.einiratesauction.ae
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن  %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل
من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة  301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة
المحكمة  ،وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ  - 2098-7-14المنطقة :مجمع دبي لالستثمار
االول رقم االرض 383 :رقم البلدية  598-1274:المساحة 86,80:متر مربع رقم المبنى6:
اسم المبنى :ساوث ويست ابارتمنتس  6رقم الوحدة - 6203:التقييم  601209.09 :درهم
مالحظات  -1يدفع المبلغ فوراً

إعالن بيع عقار بالنشر ( للمنفذ ضده ) في الدعوى
رقم  - 274 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع الدعوى طلب الحجز وبيع العقار المرهون ((حق منفعة الوحدة رقم ( )6203الكائنة
في الطابق رقم ( ،)2والبالغ مساحتها  934.31قدم مربع ،والكائنة في المبنى رقم ( )6المسمى
(ساوث ويست ابارتمنتس  )6والمبني على قطعة األرض رقم ( ،)383رقم البلدية (،)598-1274
منطقة مجمع دبي لالستثمار األول ،إمارة دبي )) وذلك تمهيدا لبيعـه بالمزاد العلني وفقا
للمادتين أرقام  25و  26من القانون رقم  14لسنه  2008بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ ستاندرد تشارترد بنك عنوانه :إمارة دبي المركز التجاري الثانية  -دبي-شارع
داون تاون  -برج خليفة-مبنى بناية ستاندرد تشارترد بنك – مكاني 2595588434
المطلوب إعالنه مينغ زهاو
عنوانه إمارة دبي بر دبي  -دبي  -منطقة مجمع دبي لالستثمار األول  -بناية ساوث ويست
ابارتمنتس  - 6الطابق رقم  – 2الوحدة رقم ( - )6203رقم مكاني - 1538165765 :رقم الهاتف
meng.zhao@gimel.com - 045236985 -0555295699 - 0555295699
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-08-24الساعة  05:00:00م وفي األيام الثالث
التالية إن اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها
البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني ) http://www.einiratesauction.ae
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن  %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل
من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة  301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة
المحكمة  ،وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ  - 2098-7-14المنطقة :مجمع دبي لالستثمار
االول رقم االرض 383 :رقم البلدية  598-1274:المساحة 86,80:متر مربع رقم المبنى6:
اسم المبنى :ساوث ويست ابارتمنتس  6رقم الوحدة - 6203:التقييم  601209.09 :درهم
مالحظات  -1يدفع المبلغ فوراً

العدد  3816تاريخ 2022/08/12

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
رقم  - 380 / 2020 / 211تنفيذ عقاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2019/259عقاري جزئي  ،بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره  700088درهم  ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ صبحى عبد الكريم كلش عنوانه امارة دبي  -الثنية الخامسة  -393المجموعة أ
 برج ليك سايد  -شقة رقم  -1005بالقرب من سيتى سنتر معيصم  -رقم مكاني : 1214673550ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي
المطلوب إعالنه شركة اتش ايه بي للتطوير العقاري ش .ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي  -ديرة  -بورسعيد  -129شارع رقم  -29Aبناية بنزنس افينيو  -مكتب
رقم  -815خلف معرض نيسان للسيارات  -بالقرب من هيئة االمارات للمواصفات و
المقاييس  -مكاني saad@habn.ae - 0501173002 - 3248594620 :
موضوع اإلعالن  :أنه في يوم االربعاء الموافق  2022-٠٨-24الساعة  0٥:00:00م
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ( شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
 ) http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن
 %20من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم
بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد
المبينة بالمادة  301من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من
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واشنطن وسيؤل تبحثان مواجهة األنشطة السيبرانية لبيونغ يانغ
عقــدت كوريــا الجنوبيــة والواليــات المتحــدة
األميركيــة ،أول اجتمــاع علــى مســتوى مجموعة
العمل لبحث ســبل مواجهة األنشــطة الســيبرانية
غيــر المشــروعة لكوريا الشــمالية ،والتي يشــتبه
فــي أنهــا مصــدر لتمويل برامــج تطوير أســلحتها
النوويــة والصاروخية.
ونقلت شبكة «كيه .بي .إس .وورلد» اإلذاعية
الكوريــة الجنوبيــة عــن وزارة الخارجيــة الكورية
الجنوبيــة قولهــا ،أمــس ،إن مجموعــة العمــل
للدولتيــن الحليفتيــن بشــأن مجابهــة التهديــدات
الســيبرانية لكوريــا الشــمالية ،عقــدت اجتماعهــا
األول فــي واشــنطن أول مــن أمــس.
وجــاء االجتمــاع في أعقاب اتفــاق ،تم إبرامه

خــال قمــة بيــن الرئيــس الكــوري الجنوبي ،يون
ســوك يــول ،ونظيره األميركي جــو بايدن ،أعرب
فيــه الحليفان عــن التزامهما دعم التعاون الثنائي
في تلــك القضية.
واتفق الجانبان ،بقيادة نائب المبعوث النووي
الكــوري الجنوبي لي تــاي-وو ونظيره األميركي،
جونــغ بــاك ،علــى تنســيق الجهــود الراميــة إلــى
عرقلــة تدفــق الدخــل إلى كوريــا الشــمالية ،عبر
العامليــن فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات في
الخــارج وقرصنة العمالت المشــفرة.
ويعتــزم الطرفــان المعنيــان عقــد اجتمــاع
ثــان لمواصلــة المناقشــات فــي ســيول ،خــال
العــام.وكاالت

مقتل شرطيين خالل تظاهرات في سيراليون
قتل شــرطيان في ســيراليون ،أمس في أعقاب
تظاهــرة احتجــاج علــى غــاء المعيشــة تخللتهــا
صدامــات بيــن قــوات األمــن وشــبان يطالبــون
باســتقالة الحكومــة ،حســبما أعلنــت الشــرطة.
وقــال المتحــدث باســم الشــرطة بريمــا كامــارا
لوكاالت أنباء عالمية إن «شرطيا وشرطية تعرضا
للضــرب حتــى المــوت علــى أيــدي متظاهريــن
فــي الناحيــة الشــرقية لفريتــاون صباحــا» .وفــي
ـي كيســي فــي شــرق العاصمة ،رشــق عشــرات
حـ ّ
الشــبان الحجــارة والعصــي على قــوى األمن التي
ردت بإطــاق الغــاز المسـ ّـيل للدموع.
ّ
وعلــت هتافــات تدعــو إلــى تنحــي الرئيــس
جوليــوس مــادا بيــو الــذي يمســك بزمام الســلطة
ـدة متظاهرين لــوكاالت أنباء
منــذ  .2018وقــال عـ ّ
ـي.
ـ
الح
ـاص
ـ
الرص
ـت
ـ
أطلق
ـن
عالميــة إن قــوى األمـ
ّ
ونقل عشــرات المصابين إلى مستشــفى كونوت،
فضــل عدم الكشــف
وفــق طبيــب فــي المؤسســة ّ
عــن هويتــه .وأعلنــت الشــرطة مــن جهتهــا عــن
توقيــف عشــرات المتظاهرين.
وأقيمــت هــذه التظاهــرة بمبــادرة مــن
مجموعــة مــن النســاء التاجــرات اللواتــي دعيــن
«تجمــع ســلمي  ...لتســليط الضــوء علــى
إلــى
ّ

المتعددة التي
الصعوبــات االقتصاديــة والمشــاكل
ّ
تلقي بظاللها على نســاء ســيراليون» ،وفق رســالة
المفتــش العــام للشــرطة اطلعــت
موجهــة إلــى ّ
ّ
وكاالت أنبــاء علــى نســخة منهــا.
وأعلن نائب الرئيس محمد جولده جالوه حظر
تجــول علــى مســتوى البــاد قائــا إن «مواطنيــن
ســيراليونيين أبريــاء مــن بينهــم عــدد مــن عناصر
األمــن قتلــوا» .وتو ّقفــت خدمــة اإلنترنــت مؤقتــا
ومقره لندن
بحســب ما أفــاد موقع نيت بلوكــس ّ
الــذي يراقــب عمليات حجب الشــبكة في العالم.
ونظمــت تظاهــرات أيضــا فــي مدينتــي ماكينــي
ّ
وماغبــوروكا فــي وســط البلــد .ويجــري الرئيــس
بيــو حاليــا زيــارة خاصــة إلــى بريطانيا.
ـل نمــوا فــي
ـد ســيراليون مــن البلــدان األقـ ّ
تعـ ّ
العالــم ،علــى الرغــم مــن أراض شاســعة تزخــر
بالمــاس فــي باطنهــا .وكانــت هــذه المســتعمرة
البريطانيــة الســابقة التــي يعيش فيهــا  7.5مليون
تضمد جــروح حرب أهليــة دامية
نســمة ال تــزال ّ
مزقتهــا مــن 1991إلــى  2002وتنهــض مــن وبــاء
ّ
إيبــوال الــذي ضــرب الغــرب األفريقــي بيــن 2014
ثــم
و 2016عندمــا ضربتهــا جائحــة كوفيــدّ 19-
ارتدت عليها تداعيات الحرب في أوكرانيا.وكاالت
ّ

بريطانيا تعتقل عضواً بخلية «بيتلز» اإلرهابية في لوتن

مع استمرار االحتجاجات في محيط البرلمان

الكاظمي :ال خيار أمام الكتل السياسية في العراق سوى الحوار
فيمــا يســتمر اعتصــام أنصــار التيــار الصــدري فــي
محيط البرلمان ووسط حالة من االحتقان السياسي،
أكــد رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي
أن علــى الكتــل السياســية تحمــل مســؤولياتها بحــل
موضــوع االنســداد السياســي مشــدداً علــى أنــه ال
خيــار ســوى الحــوار.
وأضــاف في بيان نشــره المكتب اإلعالمي لرئيس
الــوزراء علــى تويتــر «أتمنــى مــن الجميــع العمــل
بــكل قــوة لحــل االنســداد السياســي واللجــوء إلــى
الحــوار لحــل الخالفات».
كمــا تابــع قائـاً «ليــس لدينــا خيــار غيــر الحــوار.
الحــوار أللــف ســنة ،أفضــل مــن لحظــة نصطــدم
بهــا كعراقييــن».
ويواصــل أنصــار التيــار الصــدري اعتصامهــم فــي
المنطقــة الخضــراء وســط بغــداد احتجاجــا علــى
مرشــح اإلطــار التنســيقي لرئاســة الحكومــة محمــد
شــياع الســوداني ،فــي منحنــى آخــر ألزمــة سياســية
مســتمرة منــذ انتخابــات أكتوبــر الماضــي.
وفــي وقــت ســابق هذا الشــهر ،دعا الصــدر الذي
حصــل تيــاره علــى أغلبيــة األصــوات فــي االنتخابات
األخيــرة ،إلــى إجــراء انتخابــات مبكــرة فــي البــاد
بعــد حــل البرلمــان الحالــي ،مشــيرا إلــى أنــه لــم
يقــرر بعــد المشــاركة فــي االنتخابــات مــن عدمهــا.
ويعيش العراق منذ االنتخابات التشريعية األخيرة
في أكتوبر  ،2021شــلال سياســيا كامال بســبب فشــل
المفاوضــات بيــن األحــزاب الرئيســية فــي التوصــل
التفــاق علــى ترشــيح رئيــس الجمهوريــة وتســمية
مرشــح لرئاســة الوزراء.
ويرفــض التيــار الصــدري ،الــذي يســيطر منــذ
الســبت علــى مبنــى مجلــس النــواب (البرلمــان)،
ترشــيح محمــد شــياع الســوداني ( 52عامــا) الــذي
قدمــه «اإلطــار التنســيقي» الــذي يجمــع كتــا بينهــا
فصائــل مواليــة لــدول خارجيــة.
ولجــأ الصــدر أمــام تواصــل الخــاف إلــى إعــان
اســتقالة نواب التيار  73نائبا من أصل  329مجموعة
أعضــاء البرلمــان ،للضغــط علــى خصومــه وتركهــم
أمــام مهمــة تشــكيل الحكومة.
ودعــا زعيــم التيــار الصــدري فــي العــراق مقتدى
الصــدر ،مجلــس القضاء األعلى لتصحيح المســار بعد
انتهــاء مهــل اختيــار رئيســي الجمهوريــة والــوزراء،
مطالبـاً بحــل البرلمــان خالل أســبوع.
كمــا دعــا الصــدر فــي تغريــدة ،مجلــس القضــاء
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الجديد في الصين

جانب من الشرطة في بريطانيا
أعلنت شــرطة العاصمــة البريطانية في بيان،
إلقــاء القبــض علــى رجــل يبلــغ مــن العمــر 38
عامــا فــي مطــار لوتــن بتهــم إرهاب.
وأكــدت تقاريــر إعالميــة محلية ،أن الشــرطة
البريطانيــة ألقــت القبــض علــى متهــم باالنتمــاء
لخليــة «البيتلــز» اإلرهابيــة التابعــة لتنظيــم
«داعــش» اإلرهابــي ،والتــي ارتكبــت جرائــم
خطــف وقتــل ،وذلــك لــدى عودتــه إلــى البالد،
عبــر أحــد المطــارات.
ووفقــا لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة «بــي بــي
ســي» ووســائل إعالم أخــرى ،ألقــي القبض على
اإلرهابــي «آيــن ديفيــس” البالــغ  38عاماً عقب
وصولــه الــى مطــار لوتــون علــى متــن رحلــة
قادمــة مــن تركيــا ،حيــث كان يقضــي عقوبــة
بالســجن إلدانتــه بجرائــم إرهابيــة.
وديفيــس عضــو فــي الخليــة اإلرهابيــة التــي
احتجــزت عشــرات الرهائن األجانب في ســوريا
بيــن عامــي  2012و ،2015وقــد عرفــت باســم
«البيتلــز» بســبب لهجــات أفرادهــا البريطانيــة.
وأكد بيان لشــرطة لندن التي تقود تحقيقات
متعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب ،إلقــاء القبض على
رجــل فــي مطار لوتون دون ذكر اســمه ،باعتبار
أن المشــتبه بهــم ال تكشــف هوياتهــم قبــل
توجيــه اتهامــات اليهم.
وقــال البيــان« :ألقــي القبــض علــى رجــل
يبلــغ  38عامـاً هــذا المســاء بعــد وصولــه إلــى

وكاالت
المملكــة المتحــدة علــى متــن رحلــة قادمــة من
تركيــا» ،مضيفـاً أن اعتقالــه جــاء بموجــب مواد
عــدة مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب.
واقتيــد المتهــم وفــق البيــان إلــى مركــز
شــرطة جنــوب لنــدن «حيــث ال يــزال محتجــزاً
لــدى الشــرطة”.
وذكــرت وزارة الداخليــة فــي بيــان آخــر،
ترحيــل مواطن بريطاني مــن تركيا إلى المملكة
المتحــدة ،مضيفــة «ســيكون من غير المناســب
تقديم مزيد من التعليقات بينما تجري الشرطة
تحقيقاتها”.
واتهــم أعضــاء خليــة “البيتلــز” اإلرهابيــة،
اإلرهابيــون الكســندا كوتــي البالــغ  38عامــاً،
والشــافعي الشــيخ  34عامـاً ،ومحمــد المــوازي
الــذي قتــل بغــارة لطائــرة مســيرة إلــى جانــب
ديفيــس ،باختطــاف  27شــخصاً مــن الواليــات
المتحــدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروســيا
واليابــان.
واألربعــة متورطــون فــي قتــل الصحافييــن
األميركييــن جيمــس فولي ،وســتيفن ســوتلوف،
إضافــة إلــى عاملــي اإلغاثــة بيتر كاســيغ ،وكايال
مو لر .
وســلمت بريطانيــا ألكســاندا كوتــي إلــى
الواليــات المتحــدة عام  ،2020حيــث أقر بذنبه
وحكــم عليــه بالســجن
فــي ســبتمبر الماضــيُ ،
مــدى الحيــاة فــي أبريــل.وكاالت

أميركا ترحب بعودة الرحالت الجوية بين ليبيا ومصر
رحبت الواليات المتحدة األميركية باستئناف
ّ
الرحالت الجوية المباشرة بين طرابلس والقاهرة،
بعد «اتفاقيات مماثلة مع عواصم إقليمية أخرى».
ووصلت أولى رحالت شركة «مصر للطيران»
إلى مطار معيتيقة الدولي بعد توقف دام  7سنوات.
وكان لطفي الطبيب ،مدير مطار معيتيقة الدولي
في العاصمة الليبية طرابلس ،قد أكد لوسائل إعالم
محلية ،وصول أولى رحالت شركة «مصر للطيران»
إلى طرابلس ،وقال إن «مصر للطيران» ستسيّر ثالث
رحالت أسبوعية بين مطار معيتيقة الدولي بطرابلس
ومطار القاهرة الدولي .ووفقاً لتصريح الطبيب ،تعد
«مصر للطيران» ثالث شركة طيران غير محلية تعود
لألجواء الليبية بعد شركتي «الخطوط التونسية»،
و«التونسية السريعة» اللتين عادتا لتسيير رحالت
بين طرابلس وتونس قبل نحو سنة.
وكانت الشركة المصرية أعلنت مطلع األسبوع
الحالي عن بدء عودة رحالتها من وإلى ليبيا بعد
غياب دام سبع سنوات .وعلّقت السفارة األميركية،

على استئناف حركة الطيران بين البلدين ،وقالت
نشجع وندعم
عبر حسابها على «تويتر»« :نحن ّ
جميع الجهود الرامية إلى تسهيل السفر اآلمن وإعادة
اندماج ليبيا في االقتصاد اإلقليمي».
يشار إلى أن شركات الطيران األجنبية توقفت
عن التعامل مع المطارات الليبية بعد الحرب
التي شهدتها البالد منذ منتصف عام  2014والتي
أدت إلى انقسام سياسي واسع ،باإلضافة آلثارها
المباشرة على المطارات الليبية ،حيث تم خالل
تلك الحرب تدمير مطار طرابلس العالمي بشكل
كامل ،وأسهم االنفالت األمني في تعثر إعادة
تشييده حتى اآلن .وفي هذا اإلطار ،دعا مدير
مطار معيتيقة ،في تصريح لوكالة األنباء األلمانية،
أمس« ،كل شركات الطيران غير المحلية إلى
العودة وتسيير رحالت من وإلى ليبيا» ،مؤكداً
أن إدارة المطار «تقوم بكل اإلجراءات والتدابير
األمنية الالزمة حسب توصيات المنظمة الدولية
للطيران المدني.وكاالت

مقتل  11وتشريد  982جراء األمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
لقي  11شــخصا حتفهم فيما اعتبر  8آخرون
فــي عــداد المفقوديــن جــراء هطــول األمطــار
الغزيــرة على منطقة العاصمة الكورية الجنوبية
ســيئول والمناطــق المحيطــة بها منــذ االثنين.
وحســب وكالــة « يونهــاب» الكوريــة لألنباء
فــإن األمطــار الغزيــرة تســببت فــي تشــريد
 982شــخصا مــن  548أســرة بمــن فيهــم 654
شــخصا فــي ســيئول و 317شــخصا فــي إقليــم
كيونغكــي ،وتــم إجــاء  4,297شــخصا آخريــن
مــن  2,042أســرة مؤقتــا فيمــا أدت األمطــار

الغزيــرة الى غرق  3,755من المنازل والمباني
التجاريــة ،ونفــوق  20,553مــن الماشــية فضــا
عــن تســببها فــي انقطــاع التيــار الكهربائــي عن
 15,749منــزال .
وأضافــت وكالــة « يونهــاب» أن وكالــة
األرصــاد الجويــة الكوريــة رفعــت التحذيــرات
مــن هطــول األمطــار الغزيــرة علــى منطقــة
العاصمــة ومدينة إنتشــون ،غرب ســيئول لكنها
حافظــت علــى التحذيــرات من هطــول األمطار
الغزيــرة علــى أقاليــم أخــرى.وام

ســجلت الصيــن  35إصابــة بفيــروس جــرى
اكتشــافه حديثـاً ينتقــل مــن الحيوانــات إلــى البشــر
فــي مقاطعتيــن بالبــاد .وذكــر فريــق مــن الخبــراء
مــن الصيــن وســنغافورة وأســتراليا ،فــي مجلــة «نيو
إنغالند جورنال أوف ميديسين» ،أن حاالت العدوى
بالفيــروس المســمى «النجيــا» ،الــذي ينتمــي لعائلة
فيروســات «هنيبــا» ،وقعت في مقاطعتي شــاندونغ
وهنان ،وظهرت بشــكل خاص بيــن المزارعين الذين
كانــوا قــد خالطــوا بشــكل وثيــق الحيوانــات.
وجــرى اكتشــاف اإلصابــات بيــن نهاية عــام 2018
وبدايــة عــام  ،2021ولــم ُيكتشــف أي دليــل علــى
انتقــال العــدوى بشــكل مباشــر مــن إنســان إلــى
إنســان .ولــم يســجل الباحثــون أي وفيــات مرتبطــة
بالفيــروس .ويعانــي المصابــون مــن أعــراض مثــل
الحمــى واإلرهــاق والســعال وآالم العضــات .وفــي
بعــض المصابيــن ،ظهــرت أدلــة علــى حــدوث أضرار
فــي الكبــد والكلــى.
وأفــاد الباحثــون؛ الذيــن يرأســهم الخبيــر وي ليــو
مــن «معهــد علــم األحيــاء الدقيقــة وعلــم األوبئــة»
فــي بكيــن ،بأنه جرى رصد الفيروس بشــكل رئيســي
فــي فئــران الزبابات ،وهــي حيوانات تشــبه الفئران،
وذلــك خــال الفحوص التي أجريــت على الحيوانات.
وهنــاك احتمــال أن يكــون أصــل الفيــروس حيوانيـاً
وال يصيــب البشــر ســوى فــي حــاالت متقطعــة .ومع
ذلــك ،قــال الخبــراء إنه «مــن الضروري إجــراء مزيد
مــن الدراســات لفهــم العامــل الممــرض واألمــراض
البشــرية المرتبطــة به بشــكل أفضــل».وكاالت

القضاء الجزائري يسجن وزيرين
سابقين بتهم فساد
و ّقــع قاضــي القطــب الجزائــي المتخصــص فــي
ملفــات الفســاد المالية واالقتصادية بمحكمة ســيدي
أمحمــد ،فــي العاصمــة الجزائريــة ،أمــس ،عقوبــة 6
ســنوات حبسـاً نافــذة ،مــع غرامــة ماليــة ،فــي حــق
لــوكال محمــد ،وزيــر الماليــة األســبق ،ورفــع الحجز
عــن الممتلــكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
كمــا أدانــت محكمــة القطــب المتهــم الفــار «ع.ع»
بعشــر ســنوات حبس ـاً نافــذة وغرامــة ماليــة ،مــع
إصــدار أمــر باعتقالــه ،ومصــادرة جميــع المنقــوالت
والمحجوزات.
وكان وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة القطــب
الجزائــي االقتصــادي والمالــي قــد التمــس ،فــي 3
مــن أغســطس الحالــي ،تســليط عقوبــة  10ســنوات
حبسـاً نافــذاً ،وغرامــة ماليــة نافذة قدرهــا  3ماليين
دينــار ،مــع مصــادرة جميــع الممتلــكات واألرصــدة
البنكيــة بحــق وزيــر الماليــة األســبق.
فيمــا تراوحــت العقوبــات التــي طالــب بهــا وكيل
الجمهوريــة فــي حــق بقيــة المتهميــن بيــن  10و5
ســنوات ،مــع مصــادرة جميــع المحجوزات ،بحســب
جريــدة «الشــروق» المحليــة ،ومصــادر إعالميــة
متطابقــة.
وكان قاضــي تحقيــق لــدى القطــب الجزائــي
االقتصــادي والمالــي بســيدي أمحمــد قد أمــر بإحالة
ملــف الوزيــر الســابق للماليــة ومن معــه ،وانطلقت
موقعــة
حيثيــات هــذه القضيــة ،بنــاء علــى رســالة َّ
باســم أطــر مديريــة األمــاك بالمديرية العامــة للبنك
الخارجــي الجزائــري ،وجهت إلى الضبطيــة القضائية
لمحاربة الفســاد ،بتاريخ  2ديســمبر  ،2018مفادها
تلقــي لــوكال ،بتواطــؤ عــدد مــن إطــارات البنــك،
مبلــغ  30مليــار ســنتيم رشــوة.
ومــن معــه تهــم ثقيلــة،
ُ
ووجهــت لمحمــد لــوكال َ
تتمثل في استغالل الوظيفة ،وتبديد أموال عمومية،
وإبرام صفقة مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية،
بغــرض منــح امتيــازات غير مبررة للغيــر ،إلى جانب
أخــذ فوائــد بصفــة غيــر قانونيــة مــن العقــود التــي
تبرمهــا المؤسســات ،واســتغالل النفــوذ ،وتعــارض
المصالــح ،وكــذا جنحــة تبييــض األمــوال عــن طريــق
تحويــل الممتلــكات ،أو نقلهــا ،أو إخفائهــا ،أو تمويه
مصدرهــا غيــر المشــروع ،وهــي األفعــال المنصوص
والمعا َقــب عليهــا بأحكام مواد من القانــون المتعلق
بالوقايــة من الفســاد ومكافحته.وكاالت

الكاظمي خالل مؤتمر صحفي
¢
¢

اﻗﺘﺼﺎد

وكاالت

الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان وانتخابات مبكرة
الجيش العراقي يواصل مالحقة فلول «داعش» في بغداد

األعلــى إلــى تكليــف رئيــس الجمهوريــة بتحديــد
موعــد انتخابــات مبكــرة.
وقــال إن القضــاء العراقــي علــى المحــك وعليــه
أال يهــاب الضغوطــات.
في المقابل ،كشــفت مصادر لوســائل إعالم عربية
أن المحكمــة االتحاديــة العراقيــة ســتنظر األســبوع
المقبــل فــي دعوى مــن قانونييــن لحــل البرلمان.
وكان الصــدر دعــا ،األربعــاء الماضــي ،إلــى إجراء
انتخابــات مبكــرة فــي البــاد بعــد حــل البرلمــان
الحالــي ،مشــيرا إلــى أنــه لــم يقــرر بعــد المشــاركة
فــي االنتخابــات مــن عدمهــا.
ســياق منفصــل ،تواصــل األجهــزة األمنيــة
فــي
ٍ
العراقيــة مالحقــة فلــول تنظيــم «داعــش» اإلرهابي
والبحــث عــن أي مخلفــات حربيــة تركهــا التنظيــم
اإلرهابــي وراءه فــي مختلــف المناطــق التــي كان

يســيطر عليهــا فــي الســابق.
وفي هذا اإلطار ،أعلن قائد الشرطة في محافظة
صــاح الدين شــمال بغــداد ،اللواء قنديــل الجبوري،
العثــور على مخلفــات حربية تابعة لتنظيم «داعش»
اإلرهابــي خالل عمليات تفتيــش في منطقة مكحول
التابعــة لقضاء بيجي.
كمــا أوضــح أن «قــوة مشــتركة مــن قســم شــرطة
بيجــي بصحبــة خبيــر متفجرات القســم ومفــرزة من
مكتب االســتخبارات واألمــن في قضاء بيجي ومفرزة
مــن مكتــب األمــن الوطنــي فــي القضــاء ،إضافــة الى
مفــرزة مــن اســتخبارات وأمــن قيادة عمليــات صالح
الديــن ،وأخــرى مــن مكتــب اســتخبارات ومكافحــة
إرهــاب قضاء بيجي نفذت عمليــات تفتيش في قرية
الحليوات بمنطقة مكحول التابعة لقضاء بيجي ،وفق
تصريح لوكالة األنباء العراقية الرســمية أمس.وكاالت

يهجرون  6آالف طالب من مأرب
اليمن :الحوثيون ّ

كشــف مســؤول حكومــي يمنــي ،عــن نــزوح
أكثــر مــن  6آالف طالــب وطالبــة مــن مديريــة
الجوبــة بمحافظــة مــأرب ،شــمالي شــرق اليمن،
جراء هجوم وســيطرة ميليشــيا الحوثي اإلرهابية
علــى منطقــة الجديــدة مركــز المديريــة ،أواخــر
أكتوبــر العــام الماضي.
وقــال مديــر التربيــة والتعليــم فــي مديريــة
الجوبــة ،محمــد ركنــة ،إن  6248طالبـاً وطالبــة
مــن المديريــة ،نزحــوا بســبب الحــرب التــي
أشــعلتها الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابيــة خــال
العــام الدراســي الماضــي.
جــاء ذلــك خــال المهرجــان الــذي نظمــه
المكتــب بالتعــاون مــع منظمــة «ســول» فــي
إطــار حملــة العــودة إلــى المدارس ،تحت شــعار
(مــن حقــي أن أتعلــم).
وأوضح أن الحرب تسببت في حرمان الطالب
مــن التعليــم ،مطالبــا بتوفيــر  550فصــا بديــا

ومســتلزمات ووســائل تعليميــة من أجــل تمكين
النازحيــن من االلتحــاق بالمدارس.
مــن جهتــه ،قال وكيل محافظة مأرب اليمنية،
عبــداهلل الباكري ،إن قطاع التعليم كان من أوائل
القطاعــات التــي تعرضــت للتدميــر الممنهج من
قِبــل ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة ،بهــدف تجهيل
الشعب والســيطرة عليه.
كمــا أشــار إلــى اعتمــاد الســلطة المحليــة فــي
مــأرب  700عقد جديــد للمعلمين لتغطية العجز
الحاصــل فــي مــدارس المحافظــة ضمــن جهــود
دعــم قطــاع التعليم.
وكانــت ميليشــيا الحوثــي اإلرهابية قد شــنت
هجومـاً واســعاً علــى مديريــات جنوبــي مــأرب،
أواخــر العــام الماضــي ومطلــع العــام الجــاري،
وتمكنــت مــن الســيطرة علــى بعــض المديريات
متســببة بكارثــة إنســانية تمثلــت بتشــريد آالف
األســر ،بحســب تقاريــر رســمية.وكاالت

أوكرانيا تطالب سويسرا بتمثيلها دبلوماسياً في روسيا

أعلنــت الخارجيــة األوكرانيــة ،يــوم أمــس ،أن
كييــف طلبــت تفويــض سويســرا مهمــة «القــوة
الحاميــة» لمصالحهــا فــي روســيا ،مشــيرة إلى أنه
علــى موســكو الموافقــة علــى هــذا اإلجــراء كــي
يدخــل حيــز التنفيــذ.
ومنــذ الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا فــي
 24فبرايــر ،أبــدت سويســرا المعروفــة بحيادهــا
اســتعدادها لتقديــم مســاعدة دبلوماســية والقيام
بــدور وســيط.
وأوضحــت الخارجيــة األوكرانيــة ،أن تفويــض
القــوة الحاميــة يســمح للــدول ب«اإلبقــاء علــى
عالقــات منخفضــة المســتوى وتوفيــر الحمايــة

القنصليــة لمواطنــي الدولــة األخــرى المعنيــة».
وأكــدت متحدثــة باســم الخارجيــة األوكرانيــة
فــي رســالة بالبريــد اإللكترونــي لــوكاالت أنبــاء
عالميــة« ،اســتكمال المفاوضــات» بهــذا الشــأن،
مشــددة علــى أنــه «لكــي يدخــل تفويــض القــوة
الحاميــة حيــز التنفيــذ ،ال يزال يتعين على روســيا
أن تعطي موافقتها» .ولدى سويســرا تقليد طويل
فــي التصــرف كقــوة حاميــة ،حيــث لعبــت هــذا
الــدور خــال الحــرب الفرنســية البروســية بيــن
عامــي  1870و .1871وتمثــل دولــة األلــب الغنية
حاليا المصالح الدبلوماسية لبلدان عدة ،من بينها
المصالــح الروســية في جورجيــا والعكس.وكاالت

فرنسا تحقق بافتعال حريق الغابات في جيروند

آثار الكارثة
كشــف وزيــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد
دارمانيــن عــن اشــتباه المحققيــن فــي أن حريق
غابــات فــي جنــوب غــرب البــاد مفتعــل.
وقــال دارمانين في تصريح إن «أكثر من ألف
مــن رجــال اإلطفــاء يكافحــون حريــق النديــراس
فــي جيروند».
وأضــاف أن «المحققيــن يشــتبهون فــي أن
الحريــق مفتعــل».
وتســبب تجــدد الحرائــق فــي جنــوب غــرب
فرنســا ،فــي جيرونــد التي شــهدت حريقــا هائال
فــي يوليــو ،في تدمير  6آالف هكتــار من غابات
الصنوبــر منــذ بعــد ظهــر الثالثاء وإجــاء  8آالف
شخص .
ـياق متصــل ،تعاني إســبانيا مــن ارتفاع
فــي سـ ٍ
قياســى فــى درجــات الحــرارة أدت إلــى وجــود
أزمــات كبيــرة تواجــه البــاد ،مــن وقــوع ضحايا
وحرائــق الغابــات إلــى نقــص الثلــج فــى المتاجر
وانخفــاض انتــاج زيــت الزيتــون.
وأدت موجــة الحــر الشــديدة التــى تواجــه
البــاد إلــى إلــى وفــاة أكثــر مــن  2000شــخص
فــى يوليــو الماضــى وحــده  ،و 38شــخص منــذ
بدايــة أغســطس الجارى ،حســبما أكــدت بيانات

وكاالت
أصدرهــا معهــد كارلــوس الثالــث الصحــي.
وأشــار المعهد الصحى اإلســبانى إلى أن يوليو
يعتبــر أكثــر شــهر شــهد حــاالت وفيات منــذ عام
 ،2015مــع مــا يقــرب مــن ضعف عــدد الوفيات
فــى عــام  ،2019و 4أضعــاف عــدد الوفيــات فــى
العــام الماضــى ،نتيجــة ارتفاع درجــات الحرارة،
حســبما نقلــت صحيفة «كوبى» اإلســبانية.
وقــال لورنــزو أرمينتيــروس  ،المتحدث باســم
جمعيــة األطبــاء العاميــن وأطبــاء األســرة فــي
إســبانيا« :حــاالت الوفيــات ناتجــة عــن اإلجهــاد
الحــراري الــذى أثــر علــى أعضــاء متعــددة فــى
الجســم.
وتعتبــر إســبانيا هــي الدولــة األوروبيــة التــي
ســجلت أعلــى عــدد مــن الوفيــات فــي األســبوع
الماضــي ،وأوضــح الباحثــون أن ارتفــاع درجات
الحــرارة يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة النوبــات
القلبيــة والجلطــات الرئويــة واالنســداد.
وأشــار الخبراء إلــى أن معظم حاالت الوفيات
عامــا ؛ وأنه فــي الوقت
تزيــد أعمارهــم عــن ً 85
الحالــي  ،ولكــن يتــم اآلن دراســة اســباب وجود
هذا العدد الكبير من الوفيات الناتجة عن موجة
الحر الشــديدة فى اســبانيا بشكل خاص.وكاالت

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

إطار المعلومات

تشجيع استدامة األعمال
محمد اليامي
كاتب عربي
نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس
الــوزراء الموقــر الثالثــاء الماضــي حمل في
طياتــه نقالت نوعية عديــدة واألهم مرونة
متجــددة وفي وقت معقول ،حيث إن آخر
نظــام تــم اعتمــاده كان قبــل أقــل من ســتة
أعــوام ،وهــذا يعنــي أننا نتحرك أســرع من
ذي قبــل عندمــا كانــت األنظمــة تســتمر
لعقــد أو عقدين مــن الزمن.
مــن المالمــح التي أراها مهمــة جدا هو
مســاعدة الشركات على االســتدامة ،خاصة
العائليــة منهــا ،وإعطاء الشــركات الصغيرة
والمتناهية الصغر ورواد األعمال وأصحاب
األعمال الحرة ،خيارات أكثر وأســهل وأقل
تكلفــة فــي تحديــد شــكل كيانــات أعمالهم
أيــا كان قطاعهــا أو مجالها.
في الشــركات والمؤسســات العائلية في
المملكــة وكل أنحــاء العالم النســبة الغالبة
منهــا تنتهــي بقــدوم الجيــل الثالــث ،هكذا
تقــول اإلحصــاءات ،نســبة قليلــة تقدرهــا
معظــم الدراســات بأقــل من  10فــي المائة
تســتطيع االســتمرار بعــد الجيــل الثالث.
تتفــق معظم الدراســات حتــى الثقافات
المختلفــة فــي أكثر من بلد أن الجيل األول
ال يعــرف غيــر العمــل والتأســيس والبنــاء،
أي إنهــم فــي الغالــب يكرســون حياتهــم
حــول أعمالهــم إما لشــغف وإمــا لحاجة أو
ألن هــذا العمــل هــو ثمــرة جهــد عشــرات
األعوام من الكدح وربما الحرمان ومواجهة
عوائــق البدايــات أيــا كانت.
الجيــل الثانــي يقطــف الثمار وفــي كثير
مــن الحاالت هو يصــرف المال المتأتي من
األربــاح ،وهــذا الجيــل ســيكون أكثــر عددا
مــن الجيــل األول وفق متواليــة الزيادة في
عــدد أفــراد العائلية فســينفق أكثــر بخوف

يستحق النظام الجديد اإلشادة
كونه واكب أفضل الممارسات
الدولية ،ليعالج جميع التحديات
التي تواجه قطاع األعمال
أقــل مــن الجيــل األول الــذي تعــب أكثــر
فــي البنــاء وتجميــع المال.
الجيــل الثالث يكون أكثــر عددا وتفرعا،
وتداخــا مــع عائــات أخــرى بالمصاهــرة
وهــو يأتــي فــا يجــد الســيولة الكافيــة ألن
جــزءا منهــا صرفــه الجيــل الثانــي ،فتبــدأ
عمليــات البيع الجزئــي أو الكلي ،والتصفية
بغــرض التقاســم ،وهنــاك مثــل فــي الثقافة
اإلنجليزيــة تقــول ترجمتــه :الجيــل األول
يصنــع األعمــال ،والجيــل الثانــي يحلــب
األعمــال ،والجيل الثالث يبيعها في المزاد.
بالطبــع هنــاك عائــات نجــت مــن
هــذا التسلســل الدرامــي عبــر أكثــر من
وســيلة كان من بينها المواثيق العائلية،
وهنــا تأتــي أهمية النظــام الجديد الذي
ســيمكن مــن إبــرام ميثاق عائلــي ينظم
الملكيــة العائليــة فــي الشــركة العائليــة
وحوكمتهــا وإدارتهــا وسياســة العمــل
وتوظيــف أفراد العائلــة وتوزيع األرباح
والتخــارج وغيرهــا ،لضمــان تحقيــق
االســتدامة لتلــك الشــركات.
يســتحق النظــام الجديــد اإلشــادة كونــه
واكــب أفضل الممارســات الدوليــة ،ليعالج
جميع التحديات التي تواجه قطاع األعمال،
وذلــك بالمشــاركة مــع عديــد مــن الجهات
مــن القطــاع العــام أو الخــاص ،واالســتعانة
بــآراء الهيئات المهنيــة والمنظمات الدولية
والمكاتب االستشــارية المتخصصة.
عن «االقتصادية السعودية»

غرائب من العلم
إبراهيم عبداهلل العمار
كاتب عربي
العلم يســير على وتيرة روتينية مملة،
يعكــف العلمــاء علــى أبحــاث وإثباتــات
تســتمر عشــرات الســنين أحيانــا ،لكــن
هنــاك قصــص فــي العلــم بالغــة الغرابــة
وتكســر الروتيــن العلمــي.
تلقى األستاذ النيوزيلندي «كريستوف
بارتنيك» رسالة بريد إلكتروني تدعوه إلى
تقديــم ورقــة بحثية عن الفيزيــاء النووية
لحضــور مؤتمــر فــي الواليــات المتحــدة،
حيره ،فليس لديه علم بالموضوع،
وهــذا ّ
ـق أي محاضــرة في هــذا المجال.
ولــم يلـ ِ
شــرع في كتابة الورقــة المطلوبة بطريقة
جديدة :باستخدام اإلكمال التلقائي لنظام
 !iOSبــدأ كل جملــة بكلمــة «ذري» أو
«نــووي» وتــرك هاتفــه يمــأ الباقــي ،ثم
وضــع العنــوان «الطاقــة الذريــة ســتكون
متاحــة لمصــدر واحــد» ،و ُق ِبَلــت في أقل
من ثالث ســاعات ودعوه للمؤتمر لعرض
تقديمي شــفهي!
هــذا هنــا في األرض ،وللفضــاء نصيبه
مــن الغرائــب ،اكتشــف العلمــاء كوكب ـاً
ســموه  131399ab HDوهــو علــى
ّ
بعــد  320ســنة ضوئيــة منــا فــي كوكبــة
«ســنتوروس» ،لديه صفات لم ُت َر في أي

لطالما اعتقد العلماء أن أي
كوكب يقع في مثل هذا
السيناريو إما أن يتمزق أو
يُطرد من مداره ،لكن لم
يحصل هذا له
مــكان آخــر فــي الكــون حتــى اآلن :لديه
أربعــة أضعــاف كتلــة كوكــب المشــتري،
متأثرا
ويســير فــي مدار فريــد من نوعــه ً
بجاذبيــة ثــاث شــموس .لطالمــا اعتقــد
العلمــاء أن أي كوكــب يقــع فــي مثــل
هــذا الســيناريو إمــا أن يتمــزق أو ُيطــرد
مــن مــداره ،لكــن لــم يحصــل هــذا لــه،
ـبيا (حوالي
ورغــم أنــه صغيــر العمــر نسـ ً
 16مليــون ســنة) إال أن نجاتــه كل هــذا
العمــر اســتثناء غريــب .يواصــل علمــاء
الفلــك مراقبــة اســتقرار مــداره ،ورأوا
أنــه يحتــوي علــى موســمين طويليــن،
أحدهمــا يتنــاوب فيــه النهــار والليــل
(وتــرى الشــموس الثالثــة فــي النهــار)
والموســم اآلخــر تشــرق فيــه شمســان
بينمــا تغــرب الثالثــة.
عن «الرياض»

االحتراق الوظيفي
خلود الغامدي
كاتبة عربية
ساعات
هل يســتطيع الموظف العمل
ٍ
كثيرة دون أن يتأثر أداؤه؟
البعــض ســيجيب بنعــم ،والبعــض
ســيجيب بــا ،لكــن لنأخذ األمــر بطريقة
أخــرى ونناقــش منظــوراً جديــداً.
يبــدأ الموظــف حياتــه المهنيــة فــي
ـل أساســيةٍ،
قطــاع خــاص بسـ ِ
ـاعات عمـ ٍ
وهــي  48ســاعة في األســبوع مــع  6أيام
عمــل ويــوم إجــازة وحيــد ويتيــم وهــو
الجمعــة ،ليعــود للمنــزل ويبــدأ دوامــه
اآلخــر مــع أهلــه وقضــاء مشــاويره ولــو
وجــد وقتـاً يأخــذ عائلته إلحــدى مناطق
المواســم ويحــاول بقــدر اإلمــكان البقــاء
يقظاً صاحياً مســتمتعاً ،لكنه يبدأ ســريعاً
بالخفــوت واالنطفــاء ،فهــذه ولألســف
النتيجة الحتمية لكل المحاوالت البائسة
لمحاولــة التوفيــق بين العمــل في مكان
العمــل ومحاولة إعطاء العائلة وقتاً؛ ألن
األولوية أوالً وأخيراً للعائلة التي إذا شعر
الفــرد فــي داخلهــا بالراحــة واالســتقرار
سيشــعر بالقيمــة التكامليــة لوجوده في
هــذا المجتمــع كإنســان منخــرط ومنتــج
مهنياً ومشــارك أســريّاً ومســتقر نفســياً.
اليــوم توجهــت بعــض الحكومــات
لخفــض أيــام العمــل األســبوعية التــي
كانــت معتمــدة لديهــم بمقــدار يــوم
واحــد إضافــي ليبــدأ باإلثنيــن كأول يــوم
عمــل وينتهــي أســبوع العمــل بالخميس
أو بمــا يعــادل  36ســاعة فــي األســبوع،
وبعــض الــدول األوروبيــة قلّصــت هــذا
العــدد إلــى  26ســاعة في األســبوع دون
اقتطــاع مــن الراتــب أو تخفيضــه.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة هارفرد
ونشــرتها فــي صحيفتهــا لألعمــال حــول
ســبب قيــام بعــض الــدول بهــذه الخطــوة
الجريئة ،أثبتت الدراسة أن تقليص ساعات
حســن من
العمــل فــي المملكــة المتحــدة ّ
شــعور الفــرد بالرضا عن وضعــه الوظيفي
وحياتــه بالمجمــل بنســبة  ،%77وخفــض
معدل اإلصابات باألمراض خاصة الموسمية
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أثبتت الدراسة أن تقليص
ساعات العمل في المملكة
حسن من شعور الفرد
المتحدة ّ
بالرضا عن وضعه الوظيفي
بنســبة  ،%54وزادت مشــاركة الفــرد فــي
النشــاطات االجتماعيــة بنســبة  %78أي أن
الفــرد حقــق شــعور التفاعــل مــع النــاس
خارج نطاق مؤسسته ،وبالتالي زاد شعوره
بالتمكين واإلنتاجية وممارسة الهويات مما
يجعــل اإلنســان مســترخياً ،وحينمــا يعــود
للعمــل يعــود بــروح متجــددة ،وبالتالــي
تحسنت
حددت الدراســة أن جودة العمل ّ
بنســبة  %64وزاد الشــعور العــام بالرضــا
المؤسســي ،وتناقصــت بشــكل دراماتيكي
حــاالت االحتــراق الوظيفــي ،وزاد دعــم
االقتصــاد المحلــي للــدول المشــاركة فــي
الدراســة بنسبة .%45
في عام  2016ناقش مجلس الشــورى
خفض ســاعات العمل في القطاع الخاص
لتكــون مثــل القطــاع الحكومــي ،وكان
أســاس الخطــوة زيــادة نســب توطيــن
الســعوديين فــي القطاع الخــاص وتقليل
نســب البطالــة ،حيــث إن  5أيــام عمــل
فــي األســبوع تســهم بشــكل فاعــل فــي
جــذب الموظفيــن الســعوديين للعمــل
فــي القطــاع الخــاص ،وُتعــد عامـاً مهماً
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى طالــب
العمــل أو الباحــث عــن عمــل ،وال أعلــم
مــا إذا كان تــم تمريــر هذا األمــر ،ولكن
حتمـاً لــم ُيطبــق ولألســف ممــا يســبب
الكثيــر مــن الضغــوط النفســية للموظف
وأســرته واالقتصاد وغيرها من العوامل.
ومــن هــذا المنبر أتمنى إعــادة النظر
فيمــا يتعلــق بحيــاة موظفــي القطــاع
الخــاص ،والنظــر فــي معاناتهــم ،والبــت
فــي إصالحهــا ،ورفــع جودة الحيــاة لدى
موظفــي القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق
بســاعات عملهــم ومقــدار رواتبهــم.
عن «عكاظ»

زياد آل الشيخ
كاتب عربي
هــل تؤثــر المعلومــات المقدمة لنا
ســلباً أو إيجاباً علــى قراراتنا؟ كل من
لــه خبــرة في اتخــاذ القرار ،ســيجيب
فوراً دون تردد باإليجاب .إنما أغلبنا
لــم يفكــر كثيــراً فــي درجــة التأثيــر
ونوعــه .ففــي أغلب األحيان ،ســنغير
قرارنــا ليــس بنــاء علــى المعلومــات
التــي تقــدم لنــا فحســب ،بــل بنــاء
علــى الطريقــة التــي قدمت لنــا أيضاً.
إذا صادفــت إعالنـاً ألحــد منتجــات
األلبــان مثــا ،وتضمــن العــرض
المعلومــة التاليــة :نســبة الدهون 20
 .٪وبعــد ذلــك صادفــت إعالنـاً آخــر
لمنتــج منافــس ،إنمــا تضمــن اإلعــان
ـال مــن الدهون
المعلومــة التاليــة :خـ ٍ
بنســبة  .٪ 80أي المنتجيــن الــذي
شــعرت نحــوه بإيجابية أكثــر ،المنتج
الــذي يركــز علــى وجــود الدهون ،أم
المنتــج الــذي يركــز على عــدم وجود
الدهــون؟ فــي دراســة لمثال مشــابه،

اختــار أغلــب النــاس المنتــج الــذي
يركــز علــى الجانــب الــذي يفضلونــه،
وهــو هنــا المنتــج الثانــي.
فــي المثــال الســابق قــدم كل
إعــان المعلومة نفســها إنمــا بطريقة
مختلفــة .المنتــج األول مماثل للمنتج
الثانــي مــن حيــث المعلومــات ،إنمــا
لــم يــراع اإلعــان األول تحفيــز
المســتهلك بإعطائــه المعلومــة التــي
يبحــث عنهــا .اإلعــان األول يبــدو
أنــه يحــذرك مــن وجــود نســبة مــن
الدهون ،أما اإلعالن اآلخر فيشــجعك
بعــرض الجانــب اإليجابــي وهــو خلــو
المنتــج مــن الدهــون .المعلومــات
نفســها ،إنمــا اإلطــار الــذي اســتخدم
يدفعــك للمقارنــة الختيــار منتــج
دون آخــر.
مــا تفعلــه اإلعالنــات هــو تأطيــر
لمعلومــات المنتــج الــذي تســوق
لــه .وعلــى الرغــم مــن قدرتنــا علــى
اســتيعاب المعلومــات التــي تقــدم لنا
بطــرق مختلفــة بفرزهــا وتحليلهــا،
إنمــا نقــع تحت تأثيــر التأطيــر أغلب
األحيــان .وألن قراراتنــا التــي نتخذها

ال تنــال التركيز الذي تســتحقه دائماً،
فنقــرر علــى البديهــة تحــت تأثيــر
التأطيــر .وليــس اســتخدام التأطيــر
مقصــوراً علــى إعالنــات المــواد
االســتهالكية كمــا هــو معلــوم ،حيــث
التأثيــر محــدود ،إنمــا يســتخدم فــي
حــاالت أخطــر بكثيــر.
أصبح مــن المعلوم أن العقل يميل
نحــو الخــوف مــن الخســارة وإن كان
علــى حســاب المكســب .وبنــاء علــى
ذلــك ،فــإن تأطيــر المعلومــات إلبراز
الخســارة يدفــع بمتخــذ القــرار نحــو
قــرار مختلــف لو أبرز المكســب .فلو
كان القــرار متعلقـاً بكارثة بيئية مثالً،
فســيعتمد القــرار علــى عــدد الناجين
والضحايــا .فــإذا أبــرزت معلومــات
عــدد الناجيــن فقــط ،فغالبـاً ســيؤدي
للموافقــة ،أمــا إذا أبرز عــدد الضحايا
فقــط فســيؤدي إلــى الرفض.
مــع الخبــرة فــي حــاالت كثيــرة،
ُيكســر اإلطــار بعدة طــرق منها طلب
معلومــات إضافيــة .لكــن مهمــا كانت
المعلومــات التــي تطلب ،إذا لم يكن
متخــذ القــرار واعيــاً للمعلومــات

ألن العقل يخاف من الخسارة
ويبحث عن أقصر الطرق التخاذ
قرار فهو معرض لقبول
المعلومات التي تقدم له دون
تمحيص
واإلطــار الــذي تقــدم فيــه ،فســيقع
تحــت تأثيــره .فأغلــب المعلومــات
التــي نســتقبلها مــن وســائل مختلفــة
تأتــي مؤطــرة ســلفاً.
وال يقتصــر التأطيــر عنــد اإلعالنات
التجاريــة وقــرارت المســؤولين ،إنمــا
يشــمل المعلومــات التــي تقدمهــا
وســائل اإلعــام .وألن العقــل يخــاف
مــن الخســارة ويبحــث عــن أقصــر
الطــرق التخــاذ قرار أو أخــذ موقف،
فهــو معرض لقبــول المعلومــات التي
تقــدم لــه دون تمحيــص.
عن «الرياض الســعودية»

تغير علم الفلك بالتقاط صور مناطق الفضاء الفارغة؟
كيف َّ
فابيو باكوتشي
عالم فيزياء

خيــم
فــي الحــادي عشــر مــن يوليــوَّ ،
الذهــول واإلعجــاب علــى العالــم عندمــا
ِطت على
التق َ
ُن ِش َرت أعمق صور ٍة فلكية ُ
اإلطــاق ،وهــي الصــورة التــي التقطهــا
تلســكوب «جيمــس ويــب» الفضائــي
( ،)JWSTأحدث المراصد الرائدة التابعة
لوكالــة ناســا ،فــي تلــك الصــورة ،التــي
مجري ُيســمى
خلفيتها عبارة عن عنقو ٍد ِّ
ظهــر كمــا كان يبــدو
وي َ
َ ،0723 SMACS
ـددا ال
قبــل  4.6مليــارات ســنة ،نــرى عـ ً
ُيحصــى مــن المجــرات مختلفة األشــكال
واألحجــام ،تبدو كأحجا ٍر كريم ٍة ســاطع ٍة
وســط ظالم الكون ،بعض هذه المنارات
البعيدة كانت َتســطع بالفعل عندما كان
ـات مــن مالييــن
عمــر الكــون بضــع مئـ ٍ
الســنين فقــط ،ولفهــم الكيفيــة التــي
وصلنــا بهــا إلــى هــذا اإلنجــاز الالفــت،
الكيفيــة التــي أبحــر بهــا علمــاء الفلــك
عنــا إلــى هذه
مجرَّيـ ٍة بعيــد ٍة َّ
إلــى جــز ٍر ِّ
الدرجــة فــي المــكان والزمــان ،وجمعوا
ـت
ـات بــدأت رحلتهــا فــي وقـ ٍ
بهــا فوتونـ ٍ
ـب للغاية من االنفجار العظيم ،فمن
قريـ ٍ
المفيــد أن نعــرف كيــف بدأت ممارســة
التقــاط تلــك الصور ،المعروفــة باألرصاد
العميقة .deep-field observations
حيــن يتعلــق األمــر بنشــأة الصــور
العميقة التي التقطها تلسكوب «جيمس
ويــب» ،فاألفضــل أن نعــود إلــى أوائــل
ِق سل ُفه ،تلسكوب
التسعينيات ،حين أُطل َ
«هابــل» الفضائــي ،كان مفهــوم األرصاد
العميقــة مــا زال في مهــده آنذاك ،وكان
صم ًما في األصل لما
تلسكوب «هابل» ُم َّ
ُيعــرف باألرصــاد االســتهدافية targeted
وجه علماء الفلك
 ،observationsالتــي ُي ِّ
فيهــا التلســكوب إلــى مصد ٍر فــي منطق ٍة
تقنيتي
معين ٍة من السماء ،ثم يستخدمون َ
اعتمادا
التعريض أو الدمج وفق الحاجة،
ً
لكن «هابل»
على مدى سطوع المصدرَّ ،
أيضــا في التصوير
كان ُيم ِكــن اســتخدامه ً
العميــق ،وهــي عملي ـ ٌة تقتضــي عكــس
وجــه علمــاء
اإلجــراء الســابق ،فيهــا ُي ِّ
الفلــك التلســكوب إلــى منطقــ ٍة فــي
الســماء خاليــة مــن أي مصــد ٍر مرئــي،
ـا
ـض طويـ ً
ـن تعريـ ٍ
ثــم يســتخدمون زمـ َ
للوصــول إلــى «أعمــاق» الكــون ،مــن
ـن من مصادر
أجــل رصــد أكبر عد ٍد ممكـ ٍ
الضــوء الخافتــة ،ومــن موضعــه الكامــن
فــي المــدار األرضــي المنخفــض ،فــوق
محيــط هــواء كوكبنــا الذي ُيشــتِّت ضوء
النجــوم ،كان تلســكوب «هابــل» آنــذاك
أفضل أدوات التصوير العميق التي عرفها
علمــاء الفلــك علــى اإلطالق.
أن هذا
لكــن لــم يكــن الجميــع يــرون َّ
مقال
النهج سـُـيحدث طفــر ًة ثورية؛ ففي ٍ
شهير ُنشر في دورية «ساينس» Science
ٍ
عــام  ،1990أشــار جــون بــاكال وزمــاؤه
في معهد الدراســات المتقدمة إلى أنَّهم
أن الصــور العميقــة التــي
ال يعتقــدون َّ
مجرات أكثر
يلتقطها «هابل» ستكشــف
ٍ
مما تكشــفه التلسكوبات األرضية،
بكثير َّ
بــاكال كان عمال ًقــا مــن عمالقــة الفيزيــاء
نطاق واسع بفضل
الفلكية ،واشتهر على ٍ
قدمــه لمشــكلة النيوترينوات
حلِّــه الذي َّ
الشمســية ،وحســاباته لتوزيعات النجوم
حــول الثقوب الســوداء فائقــة الضخامة،
ـهامات أساســي ٌة في تطوير
وكانــت له إسـ ٌ
تلســكوب «هابــل» ،منــذ وضــع فكرتــه
المبدئية في الســبعينيات وحتى إطالقه،
أن صــور «هابــل»
ومــع أنَّــه كان يعتقــد َّ
ـات جديد ًة
العميقــة لن تكشــف مجموعـ ٍ
أن مثل هذه
مــن المجرات ،توقع بــاكال َّ
الصور يمكن أن تدعم دراسة مورفولوجيا
المجــرات الخافتــة وديموغرافيــا أشــباه
النجوم (الكوازارات  ،quasarsوهي كلم ٌة
قديمـ ٌة بعــض الشــيء ،كانــت ُتســتخدم
للتعبيــر عن الثقــوب الســوداء التراكمية
فائقــة الضخامة).
وبســبب هــذه التوقعــات الفاتــرة ،لم
لحة إلــى تجربة
تكــن هنــاك أي حاجـ ٍة ُم َّ
التصويــر العميــق بتلســكوب «هابــل»،

جــر المحاولــة األولــى إال
ولــذا لــم ُت َ
ُقرابــة عطــات شــتاء عــام  ،1995بعــد
إصــاح
أن خضعــت عدســاته لعمليــة
ٍ
أمــس الحاجــة إليهــا ،فــي
كانــت فــي ِّ
تلــك المحاولــة ،ن َّفــذ التلســكوب عمليــة
ـدق فيها إلى
تعريــض لمــدة  10أيــام ،حـ َّ
بقع ٍة بالغة الصغر من الفضاء في كوكبة
الــدب األكبــر ،النســبة بيــن عــرض تلــك
البقعــة وال ُقطــر الــزاوي للقمــر تبلــغ 1
إلى  ،13وبعد أسابيع ،عندما رأى علماء
الفلــك الصــورة الناتجة ،المعروفة باســم
ـورا أنَّهــا
«الشــمال العميــق» ،أدركــوا فـ ً
نســى؛ فنجــوم
كانــت هديـ ًة قيِّمـ ًة لــن ُت َ
مجــرة درب التبانــة شــحيح ٌة فــي تلــك
المنطقــة ،مــا أتاح للتلســكوب أن يســبر
ـخصا
تلك الهاوية الكونية ،كما لو كان شـ ً
ثقب
ُي ِّ
ـاب عبــر ٍ
دقــق النظــر فيمــا وراء بـ ٍ
فيــه؛ إذ تم َّكــن التلســكوب مــن رؤيــة
أشكال
حوالي  3آالف مجرةخافتة ذات
ٍ
ـام مختلفــة ،أي أكثــر بكثيــر ممــا
وأحجـ ٍ
متوقعــا ،وبعضهــا يقــع على ُبعد 12
كان
ً
مليــار ســنة ضوئيــة ،ولــم يكــن «هابل»
بهذا يستكشــف الفضاء فحسب ،بل كان
أيضــا ،إذ جمــع ضوء
يستكشــف الزمــان ً
النجــوم الــذي انبعــث منذ دهــور ،خالل
ـب ســابقة من عمر الكون ،وســرعان
حقـ ٍ
مــا حظيت تلك الصورة بشــهر ٍة واســعة.
ســؤال حاســم :هــل
ــر َح
ٌ
وهنــا ُط ِ
كانــت المنطقــة الغنيــة بالمجــرات التي
كشــفت عنها صــورة «الشــمال العميق»
أن علمــاء الفلــك كانوا
هــي القاعــدة؟ أم َّ
اعتمادا على
محظوظين -أو سيئي الحظ،
ً
منظــورك -ووجهوا التلســكوب بالصدفة
ـم مــن المجــرات؟ ثــم
نحــو تجمـ ٍ
ـع ضخـ ٍ
التقط التلسكوب بعدها صورة «الجنوب
العميق» ،عام  ،1998كان زمن التعريض
ـاويا لزمن التعريض
فــي تلك الصورة مسـ ً
ـن التلســكوب
ـ
لك
فــي الصــورة األولــىَّ ،
موجهــا نحــو نصف الكرة الســماوي
كان
ً
ـدا قدر اإلمكان عن البقعة
الجنوبي ،بعيـ ً
أن
األولى ،وأكدت هذه الصورة الجديدة َّ
عــدد المجــرات التي يحويهــا الكون أكبر
وخصوصا
يعت َقد ســاب ًقا،
ممــا كان َ
ً
بكثيــر َّ
ـافات هائلة،
حين نبتعد عن كوكبنا بمسـ ٍ
وباإلضافــة إلــى القيمــة العلميــة البــارزة
لتلــك الصــور العميقــة ،واألفــكار المهمة
مثلــت كذلــك
التــي ألهمتنــا إياهــا ،فقــد َّ
تقنيــا؛ إذ كانــت تحتــوي علــى
ً
تحديــا ًّ
أكثــر مــن  10آالف مجــرة ،لتمثِّــل بذلك
أول تحديــات «البيانــات الضخمــة» التي
واجههــا علمــاء الفلــك علــى اإلطالق.
وال يقتصر التصوير العميق على النطاق
المرئــي من األطياف الكهرومغناطيســية؛
ففــي مطلع األلفية الجديــدة ،كان العالَم
متأهبا الســتقبال أول صورة عميقة عالية
ً
الطاقة ،التقطها مرصد «تشاندرا» لألشعة
السينية ،وهي بعث ٌة ثوري ٌة أطلقتها وكالة
ناســا فــي يوليــو  ،1999وما زالت نشــط ًة
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حتــى اليــوم ،هــذه الصــورة هــي صــورة
«جنــوب تشــاندرا العميــق» ،واســتخدم
المرصــد اللتقاطهــا طريقــة الدمــج لمدة
حد ًقــا خاللها عبر
تقريبــاُ ،م ِّ
مليــون ثانيــة ً
قطعـ ٍة مــن الســماء فــي منطقــة «فجــوة
ـحب
لوكمــان» ،وهــي فتح ٌة خالي ٌة من ُسـ ُ
الهيدروجيــن والغبــار فــي مجــرة درب
َشــفت تلــك الصــورة عــن
التبانــة ،وك َ
ـات من الثقوب
أقصــى أقاصي الكون :مئـ ٍ
مسافات هائل ٍة
السوداء ،يقع بعضها على
ٍ
ـدا ،فــي صــور ٍة ليســت مذهل ـ ًة مــن
جـ ًّ
الناحية البصرية كصور تلسكوب «هابل»،
لكنهــا غنيـ ٌة بالمعلومــات العلميــة ،وقــد
َّ
ـور مرصــد «تشــاندرا» هــذه البقعــة
صـ َّ
ـددا ،باســتخدام زمــن تعريــض يبلــغ
مجـ ً
ـال ،مــا
حوالــي ســبعة مالييــن ثانيــة إجمـ ً
جعلهــا أعمــق صــورة باألشــعة الســينية
ِطــت على اإلطــاق ،وفي عام ،2003
التق َ
ُ
ُن ِشـ َـرت صورة «شمال تشاندرا العميق»،
ـات ُمســتمد ًة مــن أكثــر من
ُمتضمنـ ًة بيانـ ٍ
 500مصدر من مصادر األشــعة الســينية.
وبتعزيــز ترســانة تلســكوب «هابــل»
ــدرت
بكاميــرا المســح المتطــورةَ ،ص َ
«صــورة هابــل فائقــة العمــق» فــي عام
تضمنــت هــذه اللقطــة التاريخية
َّ ،2006
أن بعضها
ـرات،
آالف المجـ
وتبيــن الح ًقا َّ
َّ
يتعد مليار
ـاطعا وعمــر الكون لــم َّ
كان سـ ً
تكون
ســنة ،وأظهرت تلك الصورة تاريخ ُّ
بتفصيل غير مســبوق؛ إذ بدت
المجرات
ٍ
حجما
أصغر
ـك
ـ
ش
بال
ـدة
ـ
البعي
ـرات
المجـ
ً
انتظامــا في شــكلها مــن المجرات
ـل
وأقـ
ً
دليــا
األقــرب ،لتقــدم الصــورة بذلــك
ً
ـور المجرات.
ً
قويّــا يدعــم نظريــات تطـ ُّ
تقريبــا أعمــق
هــذه الصــورة هــي ً
صــورة يمكــن التقاطهــا فــي نطــاق
األطــوال الموجيــة المرئيــة ،فــإذا كانــت
المجرة على مساف ٍة بعيد ٍة للغاية ،ينزاح
ضوؤها المرئي إلى خارج نطاق األطوال
الموجيــة المرئية ،ويدخل نطاق األشــعة
تحــت الحمراء ،بســبب ظاهــرة االنزياح
الكونــي نحــو األحمــر ،التــي ُيســفر فيها
تمدد األطوال الموجية
توســع الكون عن ُّ
ُّ
ـاحات شاســع ٍة
للضــوء المنتقــل عبــر مسـ ٍ
مــن الفضــاء الواقــع بيــن المجــرات ،لذا
كانــت هنــاك حاجــة إلــى كاميــرا تعمــل
باألشــعة تحــت الحمــراء الستكشــاف
مكانيا
وزمانيا ،وبإضافة
المناطق األبعــد ًّ
ًّ
الكاميــرا التــي تعمــل باألشــعة القريبــة
مــن نطــاق األشــعة تحــت الحمــراء إلــى
تلســكوب «هابل» ،أمكــن التقاط صورة
تحــت حمــراء فائقــة العمــق فــي عــام
مجرات كانت تسطع
 ،2009كشفت عن
ٍ
بعــد  600مليون ســنة فقط من االنفجار
العظيــم ،وبعــد تلــك الصــورة بعقـ ٍد من
الزمــان ،فــي عــام  ،2019صــدرت صور ٌة
عميقــ ٌة التقطهــا تلســكوب «ســبيتزر»
الفضائــي المعتمــد علــى األشــعة تحــت
الحمــراء والتابــع لوكالــة ناســا ،وُت َعــد

أرضــا خصب ـ ًة لرصــد
هاتــان الصورتــان ً
المجــرات فــي بدايــة الكــون.
وأخيــرا ،هنــاك حملــة تلســكوب
ً
«هابــل» المعروفــة باســم «المناطــق
الحدوديــة»  ،Frontier Fieldsوالتــي
ـورا مــن
كانــت ُتعــد المرحلــة األكثــر تطـ ً
ومهدت الطريق ألول
التصويــر العميــقَّ ،
صور ٍة عميق ٍة التقطها تلسكوب «جيمس
ويــب» ،فــي تلك الحملــة الرصدية ،التي
اكتملــت عــام ُ ،2017و ِّجــ َه تلســكوب
ـات كثيفــة
«هابــل» نحــو ســت مجموعـ ٍ
كبيرة من المجرات ،فوجود كثاف ٍة كبير ٍة
مــن الكتلــة علــى امتــداد خــط البصــر،
وف ًقــا لنظرية أينشــتاين للنســبية العامة،
يمكــن أن يؤدي إلى انحناء الضوء الوارد
مــن مصــد ٍر فــي الخلفيــة ،وتضخيم ذلك
تأثير يســمى
الضــوء بالتبعيــة ،من خالل ٍ
ِمت هذه
ُّ
«التعدس الجذبي» ،لذا ُ
استخد َ
العناقيد المجرية كعدسـ ٍة مكبرة ،وذلك
إلطالــة مــدى الرؤيــة ،وصــور المناطــق
الحدوديــة هــذه لــم تكــن فقــط ممتلئـ ًة
عــن آخرهــا بالمجــرات المحتشــدة فــي
أيضــا
العناقيــد المجريــة ،بــل كانــت ً
ـواس غريب ٍة من الضــوء ،تمثل
مزينـ ًة بأقـ ٍ
ـرات في
ضخمـ ًة لمجـ ٍ
وم َّ
صـ ً
ـورا متمــدد ًة ُ
الخلفيــة ،تقــع علــى مســاف ٍة أبعــد بكثير
مــن العناقيــد المجريــة ،وأشــد خفو ًتــا
رصــد بالتصويــر
علــى األرجــح مــن أن ُت َ
المباشــر باســتخدام تلســكوب «هابــل»،
بعض
وقــد كشــفت هــذه اللقطــات عــن ٍ
أيضا أول
مــن أبعد المجــرات،
وتضمنت ً
َّ
ضخمــة بتأثيــر
ـ
أعظ
ـتعر
ـم ُم َّ
صــور ٍة لمسـ ٍ
ٍ
«التعــدس الجذبي».
ُّ
مــر حوالــي  200عــام منــذ اختــراع
َّ
التصويــر الفوتوغرافــي ،عندمــا اســتطاع
البشــر ألول مــرة التقــاط الفوتونــات
وتســجيلها مباشــر ًة إلنشــاء الصــور،
واليــوم ،يتغيــر باســتمرار مــا نعرفــه عن
بفضل الكاميرات شــديدة التعقيد
الكون
ِ
ـكوب فضائي
الموجــودة علــى متــن تلسـ ٍ
عنا؛ إذ تفتح
يقــع علــى ُبعد مليون ميـ ٍ
ـل َّ
لنــا تلــك الكاميــرات نوافــذ جديــدة على
أن هذيــن
المــكان والزمــان،
وصحيــح َّ
ٌ
قصيــر
وقــت
بينهمــا
الحدثيــن يفصــل
ٌ
َ
ٌ
لكنهما مرتبطان بالهدف نفســه:
ـبياَّ ،
نسـ ًّ
تعميــق فهمنــا للطبيعة من خــال النظر
إلــى مــا تعجــز أعيننــا عــن رؤيتــه.
عن «ساينتافيك أميريكان»

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

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

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

مرَّ  200عام منذ اختراع
التصوير الفوتوغرافي ،عندما
استطاع البشر ألول مرة التقاط
مباشرة
الفوتونات وتسجيلها
ً
إلنشاء الصور

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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سوق أبوظبي يواصل الصعود لمستويات تاريخية
تقرير االستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة
رأس مال األسهم المحلية يتجاوز  2.7تريليون درهم النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة

عززت أســواق األسهم المحلية مكاسبها
فــي ختام جلســة أمــس ،وتجاوز رأســمالها
الســوقي حاجــز  2.7تريليــون درهــم مــع
اســتمرار صعــود ســوق أبوظبــي نحــو
مســتويات قياســية هي األعلــى في تاريخه
علــي اإلطالق.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم
المدرجــة مــن  2.698تريليــون درهــم في
نهايــة جلســة أمــس إلــى  2.711تريليــون
درهــم بنهاية جلســة أمــس ،موزعة بواقع
 2.145تريليــون درهــم لألســهم المدرجــة
في ســوق أبوظبي لألوراق المالية و565.4
مليــار درهــم لألســهم المدرجة في ســوق
دبــي المالي.
وصعــد مؤشــر ســوق أبوظبــي بنســبة

 %1.04مغلقـاً عنــد  10345.78نقطــة وهو
أعلــى مســتوى فــي تاريــخ الســوق ،فيمــا
وصــل مؤشــر ســوق دبــي المالــي إلــى
مســتوى  3385.6نقطــة.
واستقطبت األسهم المحلية سيولة بأكثر
مــن  1.7مليــار درهم موزعة بواقع 1.369
مليــار درهــم فــي ســوق أبوظبــي و336.6
مليــون درهــم فــي ســوق دبــي ،وجــرى
التداول على نحو  483.2مليون ســهم عبر
تنفيــذ مــا يربو علــى  17.6ألــف صفقة.
وعــزز مكاســب ســوق أبوظبــي ارتفــاع
ســهم «أبوظبــي األول» بنســبة %3.3
و»أبوظبــي التجــاري» بنســبة %2.12
و»فيرتغلــوب»  %1.67و»أدنــوك للتوزيع»
 %1.5و»اليــاه ســات»  %0.75و»موانــئ

أبوظبــي»  %0.61و»ألفا ظبي»  %0.5و»أي
آنــد – اتصــاالت ســابقاً» .%0.43
وتصــدر «العالميــة القابضــة» النشــاط
مســتقطباً ســيولة بأكثر مــن  388.2مليون
درهــم ليغلــق مســتقراً عنــد  348درهمــا،
فيمــا أعلنــت الشــركة اليــوم اســتحواذها
علــى حصــة  %50في شــركة كاليون انرجي
بتركيــا مقابــل  1.8مليــار درهــم.
وفــي ســوق دبــي المالــي ،ارتفع ســهم
«اإلمــارات دبي الوطني»  %0.36و»ســوق
دبــي المالــي»  %1.72و»تعاونيــة االتحاد»
 %0.26و»إعمــار للتطوير»  %1.13و»ديوا»
 ،%1.17وتصدر «إعمار العقارية» النشــاط
بعــد اســتقطابه ســيولة بنحــو  79.9مليون
درهــم ليغلــق مرتفعاً بنســبة .%0.17وام

«دبي للمقاصة» و«مقاصة» السعودية توقعان مذكرة
لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

أصــدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركــزي ،أمــس ،تقريــر االســتقرار المالــي
لعام  ،2021والذي يستعرض اإلجراءات التي
اتخذهــا المصــرف المركزي لدعــم االقتصاد
الوطنــي أثنــاء انتشــار جائحــة كوفيــد19
وحمايــة اســتقرار النظــام المالــي للدولة.
ويســلط التقريــر الضوء على اســتراتيجية
ُ
الخــروج التدريجــي مــن خطــة الدعــم
االقتصــادي الشــاملة الموجهــة مــع بــدء
التعافي االقتصادي لدولة اإلمارات ،واكتمال
المرحلــة األولــى للخطــة نهايــة عــام ،2021
وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو من العام
الجــاري ،مــع إبقاء المصــرف المركزي على
المرحلــة الثالثــة واألخيرة مــن خطة الدعم
حتــى نهايــة النصــف الثاني من عــام .2022
كمــا قــام المصــرف المركــزي بإجــراءات
رقابيــة مبنيــة علــى أســاس المخاطــر،
واختبــارات المخاطــر للمــاءة الماليــة،
والســيولة لتقييــم نقاط الضعــف المحتملة،
حيث أشــارت هــذه االختبارات بشــكل عام
إلــى أن النظــام المصرفــي اإلماراتــي لديــه
مــا يكفــي مــن الســيولة واالحتياطــي لــرأس
المــال لتحمــل األزمــات.

كمــا يحــدد التقرير المخاطــر التي تواجه
النظــام المصرفــي ،والتــي قــد تنجــم عــن
تراجــع محتمــل لجــودة األصــول ،وعــدم
مواكبــة نمــاذج أعمــال البنــوك للتحــول
الرقمي المتســارع عالمياً ،والتغير المناخي،
ومتطلبــات الحوكمــة المتزايــدة.
وذكر أن اســتجابة حكومة دولة اإلمارات
دورا
لمواجهة تبعات جائحة كوفيد19-لعبت ً
جوهريا في انتعاش النشاط االقتصادي العام
ً
للدولــة ،كمــا ســاهمت إجــراءات المصــرف
المركــزي فــي دعــم مرونــة وتعافــي النظام
المصرفــي والنظــام المالــي ككل ليصــل إلى
مســتويات ما قبــل الجائحة.
عــاوة علــى ذلــك ،يتضمــن التقريــر
معلومــات مفصلــة حول أنظمــة الدفع التي
يديرهــا المصــرف المركــزي ،والتــي أثبتــت
قــوة أدائهــا خــال عــام  .2021ومع تســارع
رقمنــة الخدمــات الماليــة ،قــام المصــرف
المركــزي بمزيــد مــن التحســين ألنظمتــه
لمواكبــة التحــول الرقمــي وضمــان مرونته.
وتعليقـاً علــى نتائج التقريــر ،قال معالي
خالــد محمــد بالعمــى ،محافــظ مصــرف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي:

«يبــرز تقريــر االســتقرار المالــي نهــج
ُ
المصــرف المركــزي فــي تحديــد وتخفيــف
المخاطر النظاميــة المحتملة ،وذلك لحماية
اســتقرار ومرونــة القطــاع المالــي فــي دولة
اإلمــارات .ويقــدم التقرير توقعــات إيجابية
لالقتصــاد والنظــام المالــي للدولة خالل عام
 ،2022إال أنــه يمكــن أن تتأثــر التوقعــات
الماليــة الكلية العالمية باضطرابات سالســل
التوريــد ،والضغــوط التضخميــة المتزايــدة،
وتأثيــر التوتــرات الجيوسياســية المتصاعدة.
ونؤكــد هنــا أننــا ســنواصل مراقبــة
التطــورات العالميــة عــن كثــب ،وســنبقى
علــى اســتعداد التخــاذ تدابيــر إضافيــة عنــد
الضــرورة».
وأضــاف معاليه« :تتمثــل رؤية المصرف
المركــزي فــي أن يكــون مــن بيــن أفضــل
المصــارف المركزيــة بالعالــم فــي تعزيــز
االســتقرار النقــدي والمالــي ودعم تنافســية
دولــة اإلمــارات ،وهــي رؤيــة نشــاركها مــع
القيــادة الرشــيدة والمؤسســات الماليــة
المرخصــة فــي الدولــة ،وســنعمل معـاً على
تنفيــذ اســتراتيجية تحــول طموحــة لتحقيق
ذلــك».وام

 407ماليين درهم صافي أرباح «دانة غاز» خالل النصف األول

وقعــت شــركة دبــي للمقاصــة ،التابعــة
لســوق دبــي المالي ،وشــركة مركز مقاصة
األوراق الماليــة «مقاصة» ،إحدى شــركات
مجموعــة تداول الســعودية ،مذكرة تفاهم
توفــر إطــاراً عامـاً لتعزيــز أواصــر التعــاون
المشــترك بيــن الطرفيــن وتبــادل الخبرات
فــي المجــاالت المتصلــة بخدمــات التقاص
المركــزي لألوراق الماليــة والعمل الحثيث
مــن أجــل االرتقــاء بتلــك الخدمــات وفــق
أفضــل الممارســات العالمية.
وقــع مذكــرة التفاهــم فاطمة بــن قداد،
المدير العام لشــركة دبي للمقاصة ،ووائل
بــن عبــداهلل الهزانــي ،المديــر التنفيــذي
لشــركة مقاصــة .وتهــدف المذكــرة إلــى
وضــع أســس التعــاون الفعــال والتنســيق
المتكامــل بيــن الطرفيــن بشــأن عــدد مــن
أوجــه التعــاون المشــترك بمــا فــي ذلــك
تبادل الخبرات والمعلومات والتباحث حول
فــرص التدريب والتطوير في مجال التقاص
المركــزي ،والتنظيــم المشــترك للفعاليات.
وقالــت فاطمــة بن قــداد ،المديــر العام
«يســعدنا توقيــع
لشــركة دبــي للمقاصــةُ :
هــذه المذكــرة مــع شــركة «مقاصــة» ،في
خطــوة ُمهمة تؤســس لمرحلــة جديدة من

التعــاون واســع النطاق بيــن الجانبين األمر
الــذي يعــود بالنفــع علــى كافــة المتعاملين
ويعــزز األنشــطة االســتثمارية فــي أســواق
ُ
المــال فــي دبــي والمملكــة العربيــة
الســعودية .إننــا نتطلــع إلــى وضــع هــذه
المذكــرة موضــع التنفيــذ خــال المرحلــة
المقبلــة بمــا يوفــر آليــة فعالــة لتبــادل
الخبــرات والمعلومــات وتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية للجانبين ال ســيما على صعيد
تبنــي أفضــل الممارســات العالميــة فــي
مجــال التقــاص المركــزي ».ومــن جهتــه
قــال وائــل بــن عبــداهلل الهزانــي ،المديــر
التنفيــذي لشــركة مقاصــة« :تمثــل هــذه
االتفاقيــة مــع شــركة دبــي للمقاصة خطوة
مهمــة لدعــم مســاعينا الراميــة للتعاون مع
مراكــز المقاصــة اإلقليميــة وتعزيــز البنيــة
التحتيــة لألســواق الماليــة فــي المنطقــة.
ونتطلــع مــن خــال هــذه االتفاقيــة إلــى
العمل معاً الستكشاف الفرص ذات المنفعة
المتبادلــة واالســتفادة منهــا بهــدف دفــع
االبتــكار وتطويــر األعمــال وزيــادة جاذبيــة
أســواقنا ».وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة
دبي للمقاصة لعبت دوراً محورياً في إعادة
صياغــة واقع خدمــات التقاص في اإلمارات

العربيــة المتحدة بفضل ما تمتلكه من أطر
عمــل متطــورة إلدارة المخاطر ذات الصلة
بخدمــات مــا بعــد التــداول وُنظــم تقنيــة
عالميــة لتســوية الصفقــات بمــا يتوافق مع
أفضــل الممارســات الدوليــة .وقد وســعت
الشــركة نطــاق خدماتهــا ليشــمل األوراق
المالية وعقود المشــتقات بما يوفر ألعضاء
التقــاص مجموعــة متكاملــة مــن المنتجات
ضمــن إطــار عمــل آمــن ومنظــم.
وبدورهــا ،تســاهم شــركة مقاصــة فــي
الحــد مــن مخاطر عمليات ما بعــد التداول
باإلضافــة إلــى مركزيــة إدارة المخاطــر
وتطويــر خدمــات المقاصــة فــي الســوق
المالية الســعودية وفق أفضل الممارســات
العالمية .كما طورت الشركة خدماتها هذا
العــام لتشــمل جميــع المنتجــات المتداولة
في تداول الســعودية ،باإلضافة إلى توسيع
سوق المشتقات ليشمل العقود المستقبلية
لألســهم المفــردة وتقديــم خدمــة مقاصــة
اتفاقيــات إعــادة الشــراء الريبــو ،ممــا يتيح
ألعضائهــا تقديــم خدمــات المقاصــة ألحــد
أهــم األســواق فــي المنطقــة والتــي تتمتع
بســيولة عاليــة ومجموعــة متنوعــة مــن
المنتجات.وام

تشمل حمالت كبرى تصل نسبة التخفيضات فيها إلى %70

تعاونية االتحاد تعلن عن  4حمالت ترويجية بخصومات
تصل  %60الشهر الجاري

أعلنــت «دانــة غــاز» ،ارتفــاع صافــي
أرباح الشــركة بنســبة  %82خالل األشــهر
الســتة األولــى مــن عــام  ،2022ليصــل
إلــى  407ماليين درهــم ،مقارنة بصافي
معدلــة بقيمــة  225مليون درهم
أربــاح ّ
حققتهــا الشــركة مــن عملياتهــا خــال
النصــف األول مــن  2021بعــد اســتثناء
قيــد مخصصــات انخفــاض قيمــة األصول
الــذي تم عكســة فــي النصــف األول من
عــام . 2021
وجــاء نمــو ربحيــة دانــة غــاز خــال
النصــف األول مدفوع ـاً بارتفــاع أســعار
النفط والغاز ،والتزامها المستمر بخفض
التكاليــف ،إلــى جانــب األداء التشــغيلي
القــوي لعملياتهــا فــي إقليــم كردســتان
العراق.
وارتفعــت إيــرادات الشــركة لألشــهر
الســتة األولــى من العــام الجاري بنســبة
 %31لتصــل إلــى  1.041مليــار درهــم
مقارنــة بــــ 792مليــون درهــم خــال

النصــف األول مــن عــام  ،2021في حين
انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة .%16
ووصل متوسطأســعار البيع المحققة
لمنتجاتهــا خــال النصــف األول إلــى 87
دوالراً لبرميــل المكثفــات و 44دوالراً
لبرميــل النفــط المكافــئ مــن الغــاز
البترولي المســال ،مقارنــة بــ  48دوالراً
و 32دوالراً علــى التوالــي خــال النصف
األول مــن عــام .2021
تواف ًقــا مــع األداء التشــغيلي والمالــي
القــوي ،يتوقــع مجلــس اإلدارة الحفــاظ
علــى توزيعــات األربــاح نصــف الســنوية
بمــا يتماشــى مــع سياســة توزيــع أربــاح
الشركة .وسيقرر مجلس اإلدارة توزيعات
األربــاح نصــف الســنوية فــي اجتماعــه
القــادم فــي شــهر ســبتمبر.
وقــال الدكتــور باتريــك ألمــان وارد،
الرئيــس التنفيــذي لشــركة دانــة غــاز:
«ح ّققــت دانــة غــاز نتائــج قويــة خــال
النصــف األول مــن العام الجــاري ،وذلك

بفضل أدائنا التشــغيلي المتميز وجهودنا
المســتمرة لخفــض التكاليف ،إلى جانب
العوامــل اإليجابيــة فــي أســواق الطاقــة.
وبالرغــم من تفاقم حالة عدم االســتقرار
والتحديات االقتصادية العالمية المتزايدة
وارتفاع معدالت التضخم ،تظل توقعاتنا
إيجابيــة ومشــجعة لمــا تبقــى مــن عــام
 2022وال سيما مع استمرار ارتفاع أسعار
الطاقة ومســتويات الطلب».
ووصلــت الســيولة النقديــة للشــركة
فــي نهايــة النصــف األول من عــام 2022
إلــى  759مليــون درهــم بمــا فــي ذلــك
مبلــغ  436مليــون درهــم محتفــظ بــه
لــدى شــركة «بيــرل بتروليــوم».
وبلــغ إجمالــي الدفعــات النقدية التي
اســتلمتها المجموعة خالل النصف األول
نحــو  660مليــون درهــم ،حيــث بلغــت
مساهمات إقليم كردستان العراق ومصر
 495مليــون درهــم و 165مليــون درهم
علــى التوالي.وام

أسترا تك تستحوذ على  PayByالشركة الرائدة في
مجال التكنولوجيا المالية
دبي  -الوطن

دبي  -الوطن
كشــف الدكتــور ســهيل البســتكي مدير
إدارة الســعادة والتســويق فــي تعاونيــة
االتحــاد عــن إطــاق التعاونيــة  4حمــات
ترويجيــة فــي شــهر أغســطس الجــاري
لتخفيــض مئــات المنتجــات الغذائيــة التي
منهــا الخضــار والفواكه والســلع األساســية
االســتهالكية بنســب تصــل إلــى  %60فــي
جميــع فروعها المنتشــرة في إمــارة دبي،
وعبــر متجرهــا اإللكترونــي الذكــي.
وتابــع بــأن التعاونيــة ســتقوم بإطــاق
أيضاً حملة تخفيضات كبرى «»super sale
خــال الشــهر الجــاري ســيتم اإلعــان عنها

فــي جميــع الوســائل اإلعالنيــة والمواقــع
الرســمية لتعاونيــة االتحــاد بنســب تصــل
إلــى  %70علــى منتجــات مختــارة مــن
السلع الغذائية واالستهالكية واإللكترونية،
وذلــك ضمــن أهــداف التعاونيــة إلســعاد
المســتهلكين وتلبيــة متطلباتهــم وتوفيــر
منتجــات عاليــة الجــودة لهــم بأســعار
تنافســية ،وبمــا يتناســب مــع مبــادرات
التعاونيــة المجتمعيــة.
وأشــار إلــى أن التعاونيــة لديهــا خطــط
مدروســة ومميــزة إلســعاد المســتهلكين
خاصــة لحملــة العــودة للمــدارس التــي
ســتكون خــال الشــهر الجــاري والتــي
تصــل نســبة الخصومــات فيهــا أيضـاً إلــى

مــا يزيــد عــن  ،%65حيــث ســيتم إطــاق
 3حمــات مخصصــة للعــودة للمــدارس،
مشــيراً إلــى أن التعاونيــة تضــع خطــة
تســويقية معــدة بعنايــة تامــة حتــى تعــم
الفائــدة علــى الجميــع ،وبمــا يصــب فــي
مصلحــة المســتهلك.
وأوضــح بــأن حمــات شــهر أغســطس
بــدأت فعليـاً منــذ بدايــة الشــهر الجــاري
وتســتمر لنهايته ،وتشــمل أصناف مختارة
من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه
ومنتجــات األلبــان واللحــوم والحلويــات
والبهــارات واألرز والزيــت وغيرهــا مــن
المنتجــات األخــرى الغذائية واالســتهالكية
التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

اســتحوذت شــركة أســترا تــك «،»Astra
وهي مجموعة اســتثمار وتطوير تكنولوجي
مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى
شــركة  PayByالتــي تعــد واحــدة مــن أكبر
شــركات التكنولوجيا المالية وأكثرها ابتكاراً
فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة  .يأتي
ذلــك عقــب اســتحواذ الشــركة مؤخــراً على
تطبيــق «رزق» ،وهــي منصــة إلكترونيــة
متطــورة للخدمــات المنزليــة المتنوعــة.
ويشــكل االســتحواذ علــى  PayByخطــوة
اســتراتيجية رئيســية لشــركة أســترا تــك،
التــي تعمــل علــى جمــع تمويــل بنحــو 500
مليــون دوالر ،نحو تحقيق طموحها إلطالق
منصــة ثوريــة فائقة القدرات ،التي ســتصبح
منظومــة رقميــة ثوريــة قادرة علــى معالجة
المشــكلة المتزايــدة والمتمثلــة فــي إجهــاد
المنصات.
وقــاد رائــد األعمــال عبد اهلل أبو الشــيخ،
المؤســس والرئيس التنفيذي لشــركة أسترا،
عملية االستحواذ على  ،PayByوالتي تجلب
تقنيــات دفــع وخدمــات ماليــة متطــورة
ومعقــدة لمنصــة أســترا فائقــة القــدرات
لتوفيــر حلول الدفع الســلس للمســتهلكين،
والتجار والشــركات .وحققــت  PayByنمواً
كبيــراً خــال العاميــن الماضييــن مــع أكثــر
مــن  2مليــون مســتخدم إضافــة إلــى آالف
التجار ومزودي الخدمات النشطين .ونفذت
الشــركة اعتبــاراً مــن مايــو  2022معامــات

بقيمــة  600مليــون درهــم إماراتي.
وقــال أبــو الشــيخ معقب ـاً علــى عمليــة
االســتحواذ« :لعبــت شــركة  PayByدوراً
رئيســياً فــي ريــادة الشــمول المالــي فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي
تعــد العبـاً أساســياً فــي المنظومــة الرقميــة
غيــر النقديــة فــي الدولــة .ومن خــال دمج
تقنيــات وحلــول  ،PayByوإشــراك فــرق
العمــل فــي منصــة أســترا فائقــة القــدرات،
فــإن ســرعتنا وقدرتنــا علــى تعزيــز خدماتنا
فــي مجــال حلــول الدفــع الرائــدة وتحويــل
األمــوال ،ستشــهد تســارعاً بوتيــرة عاليــة
ـكل كبيــر».
بشـ ٍ
وتخطــط شــركة أســترا لالســتحواذ علــى
منصــات قائمــة ورائــدة في القطــاع وإعادة
توظيفهــا ودمجهــا معاً إلنشــاء منصــة فائقة
القــدرات ،إلحــداث ثــورة فــي الطريقــة
التــي يعيــش بهــا النــاس حياتهــم مــن خالل

مســاعدتهم علــى توفيــر وقــت كبيــر عنــد
إكمــال المهــام األساســية اليوميــة ،بمــا فــي
ذلــك المدفوعــات والتحويالت والمعامالت.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تهــدف أســترا إلــى
تقديــم قيمــة أفضــل للمورديــن والشــركاء
فــي الخدمــات الشــخصية والمنزليــة مــن
خــال إزالــة عــبء هيــاكل العمــوالت غيــر
المواتيــة.
وأضــاف عبــد اهلل أبــو الشــيخ « :بهــذا
االســتحواذ نقتــرب أكثــر من تحقيــق رؤيتنا
ويســعدنا انضمام فريق  PayByإلينا .ويتيح
لنــا دمــج منتجــات  PayByمع منصة أســترا
فائقة القدرات إنشاء المنظومة التكنولوجية
التــي نتطلــع إليهــا وتنميتهــا بســرعة فائقة.
كمــا يســاعد أيضــاً علــى تقديــم تجربــة
مســتخدم مقنعــة ومريحــة وهيــكل عمولــة
مســتدام لتجارنا وشــركاتنا ،وهو أمر تعاني
منــه الكثيــر مــن التطبيقات الفائقــة اليوم».
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اﻗﺘﺼﺎد
 364مليون درهم أرباح دبي لالستثمار خالل النصف
األول من 2022

أعلنت شــركة دبي لالســتثمار ،الشركة
االســتثمارية الرائــدة المدرجــة في ســوق
دبــي المالي ،ارتفــاع صافي أرباحها خالل
فترة الســتة أشــهر المنتهية فــي  30يونيو
 2022بنسبة  % 20.5لتصل إلى  364مليون
درهــم ،مقارن ـ ًة بـــ  302مليــون درهــم
خــال نفــس الفترة مــن العــام الماضي.
وتحقق النمو في األرباح بقيمة 62.01
ـكل
مليــون درهــم خــال هــذه الفترة بشـ ٍ
أساســي ،بفضــل األداء القــوي والمســتمر
لقطاعات التصنيع ،والمقاوالت ،والخدمات؛
وحافــظ إجمالــي أصــول المجموعــة على
استقراره عند  22مليار درهم؛ كما ارتفع

مجمــوع حقــوق الملكية إلــى  12.1مليار
درهم ،مقارن ًة بـ  11.98مليار درهم خالل
الفترة نفســها مــن عام .2021
وكانــت المجموعة ،قــد أكملت صفقة
تخــارج بنســبة  % 50مــن شــركة اإلمارات
ديســتريكت كولينــج إيميكــول ،علــى أن
تضــاف األرباح الناتجة مــن الصفقة وربح
القيمــة العادلــة مــن االســتثمار المتبقــي
والتــي تبلــغ  980.4مليــون درهــم إلــى
نتائــج الربــع الثالــث مــن عــام .2022
وقــال خالــد بــن كلبــان ،نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة وكبيــر المســؤولين
التنفيذييــن فــي دبــي لالســتثمار ،إن

المحققــة فــي منتصــف عــام
النتائــج ُ
 2022تؤكــد علــى مرونــة نمــوذج أعمال
المجموعــة ،وتثبت أننــا نمضي بخطوات
واثقــة مــن خــال خطــة نمــو مســتمرة
ومتســقة ،تركــز فيهــا الشــركة علــى
عمليــة التنويــع االســتراتيجي مــن خــال
الدخول في استثمارات ناجحة ،وعمليات
تخارج مدروســة ،معرباً عــن تفاؤله رغم
التحديات االقتصادية العالمية المستمرة،
مــع التركيــز علــى توجيــه الجهــود نحــو
توســيع أعمالنــا علــى المســتوى اإلقليمي
وتحديــد فــرص االســتثمار االســتراتيجي
الواعــدة فــي نطــاق األعمــال.وام

«كهرباء دبي» تعلن عن إيرادات بقيمة  12.08مليار
درهم في النصف األول من عام 2022

أعلنــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي أمــس
عــن نتائجهــا الماليــة للربــع الثانــي مــن عــام
 ،2022مســجلة إيــرادات ربــع ســنوية بلغــت
 7.01مليار درهم ،و  2.61مليار درهم صافي
أربــاح .وفــي النصــف األول مــن عــام ،2022
بلغــت إيــرادات هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
 12.08مليــار درهــم ،ووصــل صافــي األربــاح
إلــى  3.30مالييــر درهــم.
أداء مالــي قــوي وارتفعت إيــرادات الهيئة
خــال النصــف األول من العام الجاري بنســبة
 %15لتصــل إلــى  12.08مليار درهم ،مدفوعة
بشكل رئيسي بارتفاع الطلب .وارتفع الطلب
علــى الطاقــة فــي دبــي بنســبة  %6.3خــال
النصــف األول من عــام  ،2022مقارنة بالفترة
نفســها مــن عــام  .2021ووصــل الطلــب على
الطاقة خالل النصف األول من عام  2022إلى
 23.27تيــراوات ســاعة مــن الكهربــاء مقارنــة
بـــ 21.9تيــراوات ســاعة مــن الكهربــاء خــال
النصــف األول مــن عــام  . 2021وتــم إنتــاج
 %10مــن الكهربــاء باالعتمــاد علــى الطاقــة
الشمســية .وعلــى غــرار ارتفــاع الطلــب على
الكهربــاء ،ارتفــع الطلــب علــى الميــاه خــال
الفترة نفســها بنســبة .%6.4
ووصلــت ذروة الطلب خالل النصف األول
مــن عــام  2022إلى  9.4جيجاوات ،أي بزيادة
وقدرهــا  %7عــن ذروة الطلــب خــال الفتــرة
نفســها من العــام الماضي .
وقدمــت الهيئــة خدماتها إلــى 1,126,121
متعامــا ،ممــا يمثــل زيادة بنســبة  %5.12عن
الفتــرة نفســها مــن العــام الماضي.
كمــا ســجلت مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة
التبريــد المركزي «إمباور» التي تمتلك الهيئة
غالبيــة أســهمها ،نمــواً قياســياً فــي األربــاح
واإليــرادات فــي مجال عملها .وخالل األشــهر
الســت األولــى من هذا العــام ،بلغت إيرادات
«إمباور»  1,154مليون درهم وصافي األرباح
 432مليــون درهــم ،مــا يمثل زيــادة وقدرها
 %16و  %11علــى التوالــي مقارنــة بالفتــرة
نفســها مــن العــام الماضي.
وقــال معالي ســعيد محمد الطايــر ،العضو
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه
دبــي« :تؤكــد النتائــج الماليــة لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي خــال النصــف األول مــن العــام
علــى التزامنــا بتطويــر أولوياتنا االســتراتيجية
الخاصــة بالنمو الذكي القائم على االســتدامة،
وتعزيــز ســعادة المتعاملين ،واالرتقــاء بتميز
العمليات التشــغيلية ،وتحقيــق عوائد مجزية
علــى رأس المــال لجميع مســاهمي الشــركة.
وأسهم تركيزنا المتواصل على تنفيذ مشاريعنا
وفــق الجدول المحدد واعتمادنا على االبتكار
وتســريع عجلــة التحــول الرقمــي فــي تعزيــز
نتائجنــا خــال األشــهر الســت األولــى مــن
عام .2022
ونحافــظ فــي الهيئــة علــى قدرتنــا الكبيرة
علــى توظيــف االســتثمارات الرأســمالية مــن
خــال اســتراتيجيتنا المدروســة المتعلقــة
باالستثمارات ،مع التركيز على تحقيق تطلعات
إمارة دبي .وانسجاماً مع استراتيجيتنا ،نواصل
توفيــر بنيــة تحتية قوية لمواكبــة ازدهار دبي
المتواصــل ،وتقديــم خدماتنا ألكثر من مليون
متعامل في دبي ،وفق أعلى معايير التوافرية
والموثوقيــة والكفــاءة والســامة ».وأضــاف
معالــي الطاير« :نواصل تنفيذ مشــاريع رائدة
لتنويــع مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة

فــي دبــي لتشــمل جميــع التقنيــات المتاحــة
لتحقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة لمســتقبل
أكثــر إشــراقا واســتدامة لألجيــال القادمة».
وخــال النصــف األول مــن عــام ،2022
وصلــت القــدرة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للهيئــة
مــن الطاقة إلى  14,117ميجاوات بعد إضافة
 700ميجاوات منها  600ميجاوات من مجمع
حصيــان إلنتــاج الطاقــة والــذي يعمــل بالغــاز
الطبيعي؛ و 100ميجاوات من األلواح الشمسية
الكهروضوئيــة ضمــن المرحلــة الخامســة من
مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة
الشمســية الــذي تنفــذه الهيئــة ويعــد أكبــر
مجمــع للطاقــة الشمســية فــي موقــع واحــد
علــى مســتوى العالــم بنظام المنتج المســتقل
للطاقة ،وســتصل قدرتــه اإلنتاجية إلى 5,000
ميجــاوات بحلول عــام .2030
وأشــار الــى انه حتى يونيــو  ،2022وصلت
نسبة اإلنجاز في مشروع المحطة الكهرومائية
بتقنيــة الطاقــة المائيــة المخزنة التــي تنفذها
الهيئــة فــي حتــا إلــى  ،%44وســتصل القــدرة
اإلنتاجيــة للمحطــة إلى  250ميجاوات بســعة
تخزينيــة  1,500ميجــاوات ســاعة وبعمــر
افتراضــي يصــل إلــى  80عام ـاً .وتعــد هــذه
المحطــة األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة
الخليــج العربي.
إضافــة إلــى ذلــك ،وصلــت نســبة اإلنجــاز
في مشــروع خـ ّـزان المياه في منطقة النخالي
فــي دبــي إلــى  .%85وتبلــغ ســعة الخــزان
 120مليــون جالــون ،وبلغــت نســبة اإلنجــاز
فــي خــزان آخــر يجــري إنشــاؤه فــي منطقــة
اللســيلي  ،%84وتبلغ ســعة الخزان  60مليون
جالــون ،كمــا بلغــت نســبة اإلنجاز فــي خزان
مجمــع حصيــان  ،%11وتبلــغ ســعة الخــزان
 120مليــون جالــون.
باإلضافــة إلــى ذلك ،دشــنت هيئــة كهرباء
وميــاه دبــي  287محطــة توزيــع جديدة جهد
 11كيلوفولــت فــي مختلف أنحــاء إمارة دبي
خــال النصف األول مــن العام .2022
ويبلــغ إجمالي عــدد محطات التوزيع ذات
الجهد المتوسط  33كيلوفولت في الخدمة 78
محطة ،بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات
الجهــد المتوســط  11كيلوفولت إلــى 42,093
محطة .ودشنت الشركة محطة تحويل رئيسية
جديــدة جهد  400كيلوفولــت  ،و 10محطات
تحويل رئيســية جديدة جهد  132كيلوفولت،
ممــا يرفع العــدد اإلجمالي لمحطات التحويل
جهد  400كيلوفولت في دبي إلى  26محطة،
ومحطــات التحويل جهــد  132كيلوفولت إلى
 329محطــة .وأنجــزت الهيئة تمديــد كابالت
أرضية جهد  132كيلوفولت بطول  100كيلومتر
وكابــات الجهــد المنخفض والمتوســط بطول
 802كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة.
وتواصــل الهيئــة تعزيز كفاءتهــا ،من خالل
اعتمــاد أحدث التقنيات الذكية والممارســات
المبتكــرة في جميع خدماتهــا وعملياتها.
فــي يونيــو  ،2022أطلقــت الهيئــة نظــام
اســتعادة الشــبكة الذكيــة اآللــي ،األول مــن
نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ،لتحســين وتعزيــز شــبكة التحكــم
وإدارة ومراقبــة شــبكة الطاقــة عــن بعــد
وعلــى مــدار الســاعة دون أي تدخــل بشــري.
ويعتمــد النظــام علــى أنظمــة مركزيــة ذكيــة
ومبتكــرة ،لتحديــد موقــع العطــل في شــبكة
الطاقــة وعزلــه وإعــادة الخدمــة تلقائيـاً ،مما

يحســن أتمتــة الشــبكة وعمليــات اكتشــاف
األعطــال وعزلهــا واســتعادة الخدمــة.
فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ،2022وكجزء
مــن مبــادرة «الحياة الذكيــة» ،أضافت الهيئة
«أداة تقييــم االســتهالك» لتمكين المتعاملين
من القطاع الســكني من فهم نمط استهالكهم
بمنتهى السهولة .وتدعم الخطوة جهود الهيئة
لتصبــح منــازل دبي مســتدامة وذكيــة  .ومنذ
إطــاق مبــادرة «الحيــاة الذكيــة» ،أســهمت
المبــادرة فــي تحقيــق وفــورات تصــل إلــى 8
مليــار جالــون مــن المياه.
وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة
خدماتية على مستوى العالم تستخدم األقمار
االصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة
وتخطيــط شــبكات الكهربــاء والميــاه .فــي
مايــو  ،2022أبرمــت الهيئــة مذكــرة تعــاون
مــع مشــغل األقمــار االصطناعيــة الفرنســي
العالمــي «يوتلســات» ،لتقديــم الدعــم الفني
لبرنامــج الهيئــة للفضــاء ســبيس دي وقمــر
الهيئة االصطناعي النانوي من نوع « 3Uديوا
ســات ،»1بمــا يتيــح تطويــر أجهــزة إرســال
إنترنــت األشــياء الخاصة باألقمــار االصطناعية
النانويــة ،وتعزيــز االتصــال بين أصــول الهيئة
وقمرها االصطناعي النانوي .عالوة على ذلك،
تعمــل الهيئــة بشــكل اســتباقي علــى تطويــر
تقنية الطائرات بدون طيار الدرون باســتخدام
طائــرات بــدون طيــار متطــورة الســتثمارها
فــي رصــد األصــول ،بمــا يدعم البنيــة التحتية
المتناميــة فــي دبي.
فــي أبريــل من عــام  ،2022أطلقــت الهيئة
موقعــاً إلكترونيــاً شــام ًال مخصصــاً ألحــدث
المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات
الكهربائيــة فــي دبي.
ويهــدف موقــع «مجتمــع الســيارات
الكهربائيــة فــي دبــي» www.dubaievhub.
 aeإلــى زيادة اســتخدام الســيارات الكهربائية
مــن خــال مركزيــة المعلومــات المتعلقــة
بأحــدث تطــورات الســيارات الكهربائيــة فــي
دبــي .وتوفــر الهيئــة حاليـاً بنيــة تحتيــة قوية
لشحن المركبات الكهربائية في أكثر من 334
محطــة شــحن فــي جميــع أنحــاء إمــارة دبي.
وحصــدت الهيئة ثالثاً مــن جوائز المجلس
العالمي للتميز Global Excellence Assembly
خالل النصف األول من عام  2022في «التميز
في االبتكار» و»االبتكار في األعمال» و»التميز
فــي خدمــة المتعامليــن» .كمــا فــازت الهيئــة
خــال الربــع الثانــي مــن عــام  2022بجائــزة
الشــرف العالمية فــي مجال البيئة من مجلس
الســامة البريطانــي وذلــك للمــرة العاشــرة
علــى التوالــي ،وجائــزة ســيف الشــرف فــي
مجــال الصحة والســامة للمرة الرابعة عشــر.
وتقــوم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي حالي ـاً
بدراسة طرح االكتتاب العام لمؤسسة «إمباور»
والتــي تملــك الهيئة معظم أســهمها .ويتوقف
توقيت الطرح وحجم األسهم المطروحة على
الحصــول على جميع الموافقــات الالزمة.
وأكــدت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى
سياســة توزيــع األربــاح ،وتتوقــع الهيئــة دفــع
مبلــغ األربــاح علــى األقل بـــ 6.2مليــار درهم
ســنويا على مدار الســنوات الخمــس المقبلة.
وتعتــزم الشــركة دفــع أربــاح األســهم مرتيــن
فــي كل ســنة مالية فــي أبريــل وأكتوبر .ومن
المقــرر توزيــع الدفعــة األولــى مــن األربــاح
بقيمة  3.1مليــار درهم في أكتوبر .2022وام

«أدنوك» ُترسي عقد استئجار منصات ذاتية الحركة
بقيمة  4.3مليار درهم

أعلنــت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية
«أدنوك» أمس عن ترسية عقد بقيمة 4.3
مليــار درهــم  1.17مليــار دوالر الســتئجار
 13منصــة ذاتيــة الحركــة لتعزيــز الكفــاءة
التشــغيلية لعملياتهــا البحرية ودعم جهود
تحقيــق هدف زيــادة ســعتها اإلنتاجية من
النفــط الخــام إلــى  5مالييــن برميــل يومياً
بحلــول عام .2030
وقامــت «شــركة أدنــوك البحريــة»
بترســية العقد على شركة «أدنوك لإلمداد
والخدمــات» ممــا يؤكــد القــدرات عالميــة
المســتوى لشــركات مجموعــة «أدنــوك».
وســيتم إعــادة توجيــه أكثــر مــن %80
مــن القيمــة اإلجمالية للعقــد إلى االقتصاد
المحلــي عبــر برنامــج «أدنــوك» لتعزيــز
القيمــة المحلية المضافــة طيلة مدة العقد
الممتــد لـــ  5ســنوات ،ممــا سيســاهم فــي
دفــع عجلــة التنميــة والتنــوع االقتصــادي
فــي الدولــة.
وتعــد المنصــات ذاتيــة والحركــة أصول
متعــددة االســتخدامات ُتمكــن «أدنــوك
لإلمــداد والخدمــات» مــن تنفيــذ عمليــات
بــدون حفــار لتهيئة وتجهيــز وصيانة اآلبار
بأقــل التكاليــف ومــن موقــع واحــد ،ممــا
يســاهم فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية
لعمليــات الشــركة البحريــة .وتــم تجهيــز
المنصــات بمعــدات حديثــة لتمكينهــا مــن
تقديــم نطــاق واســع مــن خدمــات الدعــم
لحقــول «أدنــوك البحريــة» بمــا فــي
ذلــك تنفيــذ العمليــات وخدمــات الصيانــة
ومتطلبات أماكن ســكن موظفــي الحقول.
وبهــذه المناســبة قــال أحمــد صقــر

السويدي ،الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك
البحريــة» « :يســهم هــذا العقــد الــذي
تمت ترســيته على شــركة ’أدنــوك لإلمداد
والخدمــات‘ فــي دعــم جهــود تنفيذ خطط
’أدنــوك البحريــة‘ الراميــة لزيــادة ســعتها
اإلنتاجيــة مــن النفــط كمــا يدعــم مباشــر ًة
هــدف ’أدنــوك‘ االســتراتيجي المتمثل في
رفــع ســعتها اإلنتاجيــة مــن النفــط الخــام
لتصــل إلــى  5مالييــن برميل يوميـاً بحلول
العــام  .2030وتمتلــك ’أدنــوك لإلمــداد
والخدمــات‘ ســجالً حافـاً وخبــرة طويلــة
فــي قطــاع النفــط والغــاز ،ويتيــح لنــا هذا
التعــاون االســتفادة من خدمــات المنصات
ذاتيــة الحركــة فــي تعزيــز مرونــة عملياتنا
التشــغيلية ،فضالً عــن خفض التكاليف مما
يســاهم في ترســيخ مكانة ’أدنوك‘ الرائدة
ضمــن منتجــي النفــط األقل تكلفــة وكثافة
فــي مســتويات انبعاثات الكربون .وســيتم
إعــادة توجيــه نســبة كبيرة مــن قيمة هذا
العقــد إلــى االقتصــاد المحلــي مــن خــال
برنامــج ’أدنــوك‘ لتعزيــز القيمــة المحليــة
المضافــة ،ممــا يســهم فــي خلــق المزيــد
مــن فــرص العمــل ويدفــع عجلــة التنميــة
والتنويــع االقتصــادي بالدولــة تماشــياً مــع
توجيهــات قيادتنا الرشــيدة».
مــن جانبــه ،قــال القبطــان عبــد الكريم
المصعبــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
«أدنــوك لإلمــداد والخدمــات»« :نحــن
ســعداء باســتمرار عالقــات التعــاون التــي
تمتــد لعــدة عقــود بيــن شــركتي ’أدنــوك
البحريــة‘ و’أدنــوك لإلمــداد والخدمــات‘.
وتلتــزم ’أدنــوك لإلمــداد والخدمــات‘

بالســعي الدائم لالستفادة من جميع فرص
النمــو لتحقيــق وزيــادة القيمــة لمجموعــة
’أدنــوك‘ ،حيــث يمثــل اإلعالن عن ترســية
هــذا العقــد إنجــازاً آخــر ضمــن جهــود
الشــركة وســعيها المســتمر لتعزيــز وزيادة
القيمة .وتمثل المنصات المستأجرة فرص ًة
مهمــة لتعزيــز النمــو والتنــوع فــي أعمــال
وخدمــات ’أدنــوك لإلمــداد والخدمــات‘،
وستســاهم بشــكل كبيــر فــي تمكيــن نمــو
وتوســع أعمــال ’أدنــوك البحرية‘«.
ووفقاً للعقد ،ســيتم اســتئجار المنصات
البحريــة ذاتيــة الحركــة باإلضافــة إلــى
المعــدات المصاحبة لها والكوادر البشــرية
العاملــة عليهــا .وستســتخدم المنصات في
عمليــات تجهيــز وتهيئــة اآلبــار وتنفيــذ
عمليــات مــا قبل ومــا بعد الحفــر باإلضافة
لعمليــات الصيانــة والســامة فــي األصــول
البحرية.
ويؤكــد توحيــد نطــاق تنفيــذ هــذه
األعمــال مــن خــال عقــد خدمــات واحــد
عوضـاً عــن تنفيــذ خدمــات تجهيــز وتهيئة
اآلبــار عبــر عــدة عقــود منفصلــة ،نهــج
«أدنوك» الذكي للمشــتريات ،مما يســاهم
فــي تعزيــز المرونــة التشــغيلية لشــركة
«أدنــوك البحريــة» ،فضــاً عــن خفــض
التكاليــف ،وتوحيــد المســؤولية لشــركة
«أدنــوك لإلمــداد والخدمــات».
ويأتي هــذا العقد ضمن جهود «أدنوك
البحرية» المستمرة في االستثمار والتطوير
المســؤول لتســريع عجلــة النمــو وزيــادة
القيمــة للدولــة و»أدنــوك» وشــركائها
االستراتيجيين.وام

بقيمة  1.8مليار درهم

«العالمية القابضة» تستحوذ على  %50من «كاليون انرجي» التركية

أعلنت الشــركة العالميــة القابضة ،احدى
الشــركات االســتثمارية القابضــة العمالقــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،أمــس عــن
اســتحواذها علــى حصــة  %50فــي شــركة
كاليــون انرجــي « »KalyonEnerjiالرائــدة
فــي ســوق الطاقــة النظيفــة بتركيــا مقابــل
 1.8مليــار درهــم مــن خالل شــركتها التابعة
«انتيرناشــونال انيرجــي القابضــة».
وتعود ملكية «كاليون انرجي» للمجموعة
التركيــة العمالقــة «،»Kalyon Holding
والتــي تعمــل فــي صناعــات البنــاء والطاقــة
والطيــران .و مــن خــال هــذه الصفقــة،
ســتمتلك شــركة «انتيرناشــونال انيرجــي
القابضة» و التابعة للشركة العالمية القابضة
حصــة  %50فــي» ، »KalyonEnerjiوالتــي
ســتضيف بذلــك الــى آفــاق النمــو العالميــة
للمجموعــة مــع تطويــر قدرتهــا فــي مجــال
تــداول الطاقــة.
وقال سيد بصر شعيب ،الرئيس التنفيذي
للشركة العالمية القابضة« :يشكل هذا ثاني
أكبــر اســتحواذ للشــركة العالميــة القابضــة
فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة حتــى اآلن.
فمــن خــال هــذه الصفقــة ،تعمــل الشــركة
العالميــة القابضــة علــى تســريع نموهــا فــي
قطــاع الطاقــة المتجددة من خالل الشــراكة
مــع ،KalyonEnerjiحيــث يشــكل هــذا
االســتحواذ إضافــة مهمــة لمحفظــة الطاقــة
المتجــددة لدينــا ،والتــي ســنواصل نموهــا
عبــر األســواق المختلفــة «.
وتضمنت الصفقة البالغة قيمتها  1.8مليار
درهم ،مشــروع محطة الطاقة الكهروضوئية
بســعة مركبــة  1347.734ميغــاواط 1000 /
ميغــاواط فــي منطقــة كارابينــار فــي قونية.
كمــا يقــع في أنقــرة ،مشــروع طاقــة الرياح
بقــدرة  1جيجــاواط الــذي طورتــه ،YEKA
و مشــروع طاقــة شمســية  100ميجــاوات
فــي ،Niğdeكذلــك مشــروع طاقــة شمســية
 50ميجــاوات فــي غــازي عنتــاب ،ومشــاريع
متجــددة أخرى في مــدن مختلفة من تركيا.
وأكــد كمال كاليون ،رئيــس مجلس إدارة

سيد شعيب :ثاني أكبر استحواذ للشركة العالمية
القابضة في قطاع الطاقة المتجددة
القابضة تعمل لتسريع نموها في قطاع الطاقة
المتجددة بالشراكة مع «كاليون انرجي»
كمال كاليون :التعاون االستراتيجي له أهمية كبيرة
وأيضا على المستوى اإلقليمي
للبلدين ً
خطوات الشركة في قطاع الطاقة واالستثمارات جذبت
نسبة عالية من انتباه المستثمرين
شــركة كاليــون القابضــة ،أن هــذا التعــاون
االســتراتيجي لــه أهميــة كبيــرة ليــس فقــط
أيضا على المســتوى
بالنســبة للبلدين ،ولكن ً
اإلقليمي معلقاً« :ان الخطوات التي اتخذناها
فــي قطــاع الطاقــة واالســتثمارات ،جذبــت
نســبة عالية من انتباه المســتثمرين األجانب
حتى اآلن.
ال شــك ان هــذا التعــاون االســتراتيجي له
أهميــة تاريخيــة مــن حيــث تحقيــق كل مــن
المشــاريع المحتملــة فــي تركيــا ،واألســواق
الجديــدة والمجــاالت التجاريــة فــي المناطق
الجغرافية ،والتي نخطط لدخولها في العالم،
وســوف يقــدم موقعنــا الجغرافــي مســاهمة
دائمــا بإثــراء
كبيــرة فــي ذلــك .لقــد التزمنــا ً
حيــاة اإلنســان مــن خــال المســاهمة فــي
التنمية االجتماعية دون فقدان الوعي البيئي.
نظـ ًـرا ألن تغيــر المناخ هو التحدي األساســي
فــي عصرنــا ،يجــب علينــا تســريع جهودنــا
لتحويل كوكبنا إلى اقتصاد أخضر مستدام «.
وتم إنشاء محطة كاليون كارابينار للطاقة
الشمســية علــى مســاحة تقــارب  20مليــون

متــر مربع فــي منطقــة كارابينار فــي قونية.
كمــا بــدأ تركيــب وتشــغيل  3.5مليون لوحة
في أغســطس  2020ومــن المقرر أن تكتمل
فــي عــام  .2023عنــد اكتمــال المشــروع،
ســيبدأ إنتــاج الطاقــة المكافئــة الحتياجــات
مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها  50000نســمة
لمــدة أســبوع واحــد .ســاعة واحــدة فقــط.
بمعنــى آخــر ،ســتلبي هذه المنشــأة وحدها
االحتياجــات الســنوية من الطاقــة الكهربائية
لمــا يقــرب مــن  2مليــون شــخص .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،ســيتم منــع مليونــي طــن مــن
النفايــات األحفوريــة وانبعاثــات الكربون.
ويأتــي االســتحواذ كجزء من اســتراتيجية
االســتثمار طويلــة األجــل للشــركة العالميــة
القابضــة فــي قطاع الطاقــة النظيفــة ،ويأتي
ذلك بعد أربعة أشــهر من اســتثمارها بقيمة
 7.3مليار درهم في مجموعة اداني الهندية
 للطاقــة الخضــراء ،حيــث تواصــل الشــركةتنمية اســتثماراتها في مجال الطاقة النظيفة
وتقديــم خدمات مســتدامة النمــو في قطاع
الطاقة.وام
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«الوطني لألرصاد» يتوقع تكون سحب وسقوط أمطار مركز أبوظبي للغة العربية ُيصدر «الخوف من شيء ما» للكاتب علي أبو الريش
مع انخفاض درجات الحرارة ابتداء من األحد
توقــع المركــز الوطنــي لألرصــاد أن تتأثــر المنطقة خــال هذه
الفتــرة بإمتــداد منخفــض جــوي ســطحي يمتــد مــن الشــرق فــي
اتجــاه الغــرب يصاحبــه امتــداد منخفــض جــوي فــي طبقــات الجو
العليــا يــؤدي إلــى تدفــق كتــل هوائيــة رطبــة مــن بحــر العــرب
وبحــر عمــان باتجــاه المنطقة والدولــة ،يعمل على تكــون وتطور
بعــض الســحب الركاميــة الممطــرة علــى بعــض المناطــق خاصــة
علــى المنطقــة الشــرقية والجنوبيــة مــن الدولة.
كمــا توقــع المركــز ابتــداء مــن األحــد إلــى الخميــس فرصــة
تكــون ســحب ركاميــة يصاحبهــا ســقوط أمطــار مختلفــة الشــدة
بيــن المتوســطة والغزيــرة أحيانـاً وقــد يصاحبهــا البــرق والرعــد
علــى بعــض المناطــق الشــرقية ومنطقــة العيــن وجنوبهــا وتمتــد
علــى بعــض المناطــق الداخليــة والغربيــة مــع انخفــاض فــي
درجــات الحــرارة.
الرياح :جنوبية شــرقية إلى شــمالية شــرقية ،معتدلة الســرعة
ونشــطة إلــى قويــة أحيانـاً خاصــة مــع الســحب الركاميــة تكــون
مثيــرة للغبــار واألتربــة تــؤدي إلــى تدنــي مــدى الرؤيــة األفقية.
البحــر :خفيــف إلــى متوســط المــوج يضطــرب تدريجيـاً مــن

يــوم اإلثنيــن ليـاً فــي الخليــج العربــي وبحرعمــان.
وأكــد المركــز أنــه يتابــع الوضــع علــى مــدار الســاعة ومســتمر
بموافــات الجمهــور بآخــر المســتجدات داعيا الجميــع إلى ضرورة
متابعــة النشــرات والتقاريــر الصــادرة عــن المركــز وعــدم تــداول
الشائعات.وام

«كليفالند كلينك» :اإلصابة باضطراب القلق الصحي
ال يعني استبعاد وجود حالة مرضية حقيقية
أبوظبي  -الوطن
قالــت معالِجــة نفســية مــن منظومــة
الرعاية الصحية العالمية المرموقة كليفالند
كلينــك ،إن بوســع االنتشــار المعلومــات
المتعلقــة بالصحــة علــى اإلنترنــت،
والمناقشــات العديدة الدائرة حول جائحة
كورونــا ،أن تزيــد مــن احتمــال اإلصابــة
باضطــراب القلــق الصحــي .وأشــارت أن
تشــخيص اإلصابة باضطراب القلق الصحي
ال يعنــي اســتبعاد وجــود حالــة مرضيــة
حقيقيــة.
وقالــت المعالجــة النفســية ناتاشــا دوك
ـواح عديدة
إن جائحــة كورونــا ُتعـ ّ
ـد مــن نـ ٍ
«األزمة المثالية» التي تتســبب في تطوير
اضطرابــات القلــق الصحــي ،مشــيرة إلــى
أنهــا شــهدت العديــد من المرضــى يعانون
من قلق صحي متزايد خالل الجائحة ،وأن
العديد من األشخاص القلقين على صحتهم
يلجــأون إلــى اإلنترنــت لتقليــل مخاوفهم،
ـدل مــن ذلــك يجعلــون الوضــع
لكنهــم بـ ً
ـد وصفها.
ـ
ح
ـى
ـ
عل
ـر،
أســوأ بكثيـ
ّ
«تطــورت خــال العقــد
وأضافــت:
ّ
الماضــي وجهــات نظــر مهنيــة حــول
اضطرابــات القلــق الصحــي؛ ففي الســابق،
كان تشــخيص اضطــراب القلــق الصحــي
ـرا فــي كثيــر مــن األحيــان علــى أولئك
ِحكـ ً
الذيــن ال يعانــون أيــة حالــة مرضيــة .أمــا
اآلن ،فــإن تشــخيص أحدهــم بأنــه ُيعانــي

«القلــق الصحي» لم يعد يســتبعد احتمال
أن تكــون لديــه حالــة مرضيــة”.
أوضحت دوك أن هناك نوعين مختلفين
من اضطرابات القلق الصحي ورد ذكرهما
في اإلصدار األخير من الدليل التشــخيصي
واإلحصائــي لالضطرابات العقليــة ،الصادر
عــن الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي،
والــذي يســتخدم علــى نطــاق واســع مــن
قبــل المتخصصيــن فــي جميــع أنحــاء
العالــم لتشــخيص الصحــة العقليــة .النــوع
األول هــو اضطــراب األعــراض الجســدية،
والثانــي هو اضطــراب القلق مــن المرض،
وكالهمــا ُجمعا في الســابق تحت مصطلح
«الهجاس” .Hyperchondriasis
ُ

وتنطــوي كلتــا الحالتيــن علــى قلــق
مفــرط بشــأن صحــة المــرء ،علــى
الرغــم مــن طمأنــة الخبــراء الطبييــن
مهمــا ،بحســب
لــه ،ولكنهنــاك فر ًقــا ً
دوك؛ ففــي حيــن أن الشــخص المصاب
باضطــراب األعــراض الجســدية يعانــي
أعراضــا جســدية ،قد تكــون أو ال تكون
ً
نتيجــة حالــة مرضيــة ،فــإن الشــخص
المصــاب باضطــراب القلــق المرضــي
ســيكون قل ًقــا بشــأن صحتــه فــي غيــاب
أيــة أعراض جســدية .وأضافــت« :عادة
مــا يكــون هناك جــزء من الفــرد يعرف
أن قلقــه غيــر متناســب وجــزء آخــر ال
ـك عندمــا يتعلــق
تحمــل أي شـ ّ
يمكنــه ّ
األمــر بصحتــه”.
ويمكــن أن تحدث اضطرابات القلق
الصحــي فــي جميع مراحــل الحياة ،ولكن
عــاد ًة مــا تبــدأ فــي ســن الثالثيــن ،وتؤثــر
فــي مــا بين  5و 7في المئــة من البالغين،
وف ًقا لدوك التي أشارت إلى أن انتشارها
«أعلى بين النساء» .وأضافت« :باإلضافة
إلى انتشــار المعلومــات المتعلقة بالصحة
عبــر اإلنترنــت والتركيــز علــى القضايــا
الصحيــة المرتبطة بكورونا ،يتمثل العامل
المشــترك فــي تطويــر اضطرابــات القلــق
الصحي في تجربة سلبية سابقة ،كاإلصابة
بمــرض خطــر فــي الطفولــة أو معانــاة
أحــد أفــراد األســرة مــن مــرض خطــر
أو ُعضال”.

«عجمان لإلحصاء» يدعو األسر لالستجابة مع مركز االتصال إلنجاح مشروع تحديث البيانات
دعا مركز عجمان لإلحصاء األسر لالستجابة
مع مركز االتصال التابع له لمساعدتهم
في تقديم المعلومات المطلوبة بصورة
صحيحة وشاملة لتعبئة االستمارة المعدة
لذلك ،واإلجابة على كل األسئلة الواردة
فيها وفقاً للمستندات والوثائق الرسمية،
وذلك مع انطالق مشروع تحديث بيانات
السكان للعام  2022عبر منصة العد الذاتي
التابعة لمشروع التعداد السجلي.
وشدد مركز االتصال على أهمية الدور
الذي تقوم به األسر واألفراد في إنجاح هذا
المشروع الحيوي الذي يسعى إلى توفير
قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة
وشاملة عن سكان اإلمارة من أجل مساعدة
صناع القرار من وضع الخطط االستراتيجية
والسياسات العامة بما سيعود بالنفع على
المجتمع واألفراد.
وأوضح مركز االتصال التابع لـ “إحصاء
عجمان” أن البيانات والمعلومات التي سيتم
الحصول عليها ستكون ذات طابع سري تام
بموجب القانون ،ولن يتم استخدامها إال
في األغراض اإلحصائية والتخطيطية فقط.

دعا فندق ســانت ريجيس دبي ،النخلة،
ضيوفــه مــن الــزوار والمقيميــن إلمضــاء
أوقات ال تنســى في منشــأته الراقية خالل
مقدمــا لهــم باقــة إقامــة
فصــل الصيــفً ،
مميــزة تضمــن لهــم الحصــول علــى أفضل
تجربــة إقامــة علــى اإلطالق.
ويحــرص الفنــدق على أن يحظى جميع
تميــزة وســاحرة وبدايــة
ضيوفــه بتجربــة ُم ّ
رائعة لفصل الصيف من خالل باقة اإلقامة
مجانية
الحصرية التي تتضمن وجبة إفطار ّ
فاخــرة لشــخصين فــي مطعــم كورديليــا،

منــذ الصغر.
وبهــذه الرواية يضيــف الكاتب المبدع
علــي أبــو الريــش عم ـاً إبداعي ـاً جديــداً

علــى مشــروعه الروائــي الــذي بــدأه منــذ
عقــود وتجاوزت أعماله الروائية عشــرين
عمالً .وام

«دبي للتصميم» يحفز اإلبداع لدى الصغار خالل فعاليات «الصيف المبتكر»

أعلــن حــي دبــي للتصميــم اســتمرار
فعاليــات “الصيــف المبتكــر” حتــى 26
أغســطس  ،2022حيــث يقــدم مجموعــة
متنوعــة مــن ورش العمــل واألنشــطة
التفاعلية واإلبداعية الموجهة لألطفال ،بما
يعــزز مكانــة دبي مركــزاً عالميـاً لمختلف
قطاعــات التصميــم والفنــون واإلبــداع.
ومــن بيــن هــذه الفعاليات ،ورشــة فن
الجرافيتــي التي ســتغطي أنماطاً وأشــكاالً
متنوعــة مــن هــذا الفــن العالمــي بهــدف
تعريــف األطفــال عــن تاريــخ الـــجرافيتي
وكيفيــة تأثيــر بعــض الفنــون األخرى على
تطوره ،وستشــكل الورشة وجهة لألطفال

إلطــاق العنــان إلبداعاتهــم ،وذلــك يــوم
األحد  14أغســطس.
وتقــدم شــركة “جنــك بــوت” الناشــئة
ورشــة عمل لتعليم األطفــال كيفية تدوير
النفايــات وتحويلهــا إلــى روبوتــات خــال
ســاعتين من اإلبداع ،كما تتضمن الجلســة
فقــرة تفاعلية لإلجابة على االستفســارات
لمــدة نصــف ســاعة ،وذلــك يــوم األحــد
 14أغسطس.
كمــا يخصــص حي دبــي للتصميم ضمن
فعاليــات “الصيــف المبتكــر” جــداراً كبيراً
للفنــون ،ليتيــح لألطفــال امكانيــة الرســم
وإطالق العنان لإلبداع واالبتكارات ،وذلك

حتــى الجمعــة  26أغســطس ،وبدورهــا
تقــدم  Dance It Forwardحصصـاً فنيــة
مخصصة لألطفــال تغطي أنماطاً متعددة،
وذلــك كل ســبت من أغســطس.
ويعتبــر حــي دبــي للتصميــم وجهــة
للمبدعيــن ورواد األعمــال ،حيــث يقــدم
مــن خــال برنامجــه الصيفــي فرصــاً
للمبدعيــن مــن جميــع األعمــار لتبــادل
األفــكار ومشــاركة اإلبــداع واالســتلهام.
ويعــد الحــي أحــد المجمعــات اإلبداعيــة
التابعــة لمجموعــة تيكــوم ،والمخصــص
للتصميــم واألزيــاء والهندســة المعماريــة
والفــن.وام

مخيلة األطفال وشخصياتهم
«العودة إلى المدرسة» من «هومز آر أس» تحاكي ّ
وانطلقت عملية تحديث بيانات السكان
للعام  2022عبر منصة العد الذاتي في إمارة
عجمان في األول من أغسطس الجاري وتستمر
على مدى شهر كامل؛ وأهم ما يميز منصة
العد الذاتي هو استفادة األسر من التقنيات
الرقمية لتي ستم ِّكنهم من إجراء عملية
تحديث البيانات بأنفسهم وبشكل مباشر

باستخدام رابط للدخول للمنصة عبر تطبيق
معين أو بإرسال رسالة نصية ،وبالتالي فإن
تحديث البيانات عبر المنصة اإللكترونية
يتم دون زيارة الباحث الميداني لألسر التي
كانت بالسابق تعتمد على الزيارات الميدانية
والمقابالت الشخصية ،مما ساهم في تقليل
الهدر في الوقت والجهد والمال.وام

سانت ريجيس دبي  -النخلة يقدم لضيوفه باقة إقامة صيفية مميزة

دبي  -الوطن

صــدر حديثـاً عن مركز أبــو ظبي للغة
العربيــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة-
أبوظبــي روايــة /الخــوف مــن شــيء مــا/
للروائــي اإلماراتــي علــي أبــو الريش.
مهم ـاً
وتتنــاول الروايــة جانب ـاً نفســياً ّ
عايشــه المجتمــع فــي الفتــرة األولــى من
انتشــار وبــاء كورونــا ،وحالــة الرعــب
والمخــاوف واألفــكار الســوداوية حــول
نهايــة العالــم واســتحالة الســيطرة علــى
الجائحــة التــي تهــدد مســتقبل البشــرية.
وتــدور أحداث الرواية في إحدى قرى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ حيث
ُيصــاب بطــل الروايــة /فيصــل /بفايــروس
ويشــفى منــه ،لكنه ال ُيشــفى من
كورونــا ُ
الخــوف الــذي خلفته التجربــة في داخله،
حتــى صــار فــي خصــام مــع الواقــع وكلما
ف ّكــر بالعــودة إلى حياتــه الطبيعية تراءت
لــه صــورة الســرير األبيــض وشــبح الموت
ـف العالــم ليصبــح أســير قيــو ٍد
الــذي يحـ ّ
وهميــة صنعهــا لنفســه بنفســه ،ويعيــش
تحــت ســلطة نــوازع ذاتيــة ترغمــه علــى
الســقوط فــي وحــل األفــكار األليمــة،
ـول إلــى شــخص آخــر مختلــف عمــا
فيتحـ ّ
كان عليــه قبــل المــرض .األمــر الــذي
يحــدث شــرخاً فــي جــدار العالقــة بينــه
وبيــن حبيبتــه /شــيخة ،/وهذا ما ســيكون
لــه األثــر البالــغ فــي نفــس شــيخة التــي
تعانــي عذابــات كبيــرة وتعــد األيــام
والليالــي بانتظــار شــفاء فيصــل ليطلــب
يدهــا مــن أبيهــا.
وال تخلــو الرواية من تصويــر للمجتمع
القــروي اإلماراتــي وعالقاتــه وعاداته بين
الماضــي والحاضــر مــن خــال الذكريــات
التــي تمــر فــي بــال فيصــل وشــيخة عــن
طفولتهمــا والحــب البريء الــذي جمعهما

وخصــم بقيمــة  %25لــدى كافــة مطاعــم
الفنــدق المميزة مثل :كورديليا ،ديب بول
بــار ،هير باي كارولين آســتور وبار ســانت
ـعا مــن
ريجيــس ،والتــي تقــدم طي ًفــا واسـ ً
التجــارب الذوقيــة الفاخــرة التــي تمزج ما
بيــن النكهــات األصيلــة والمبتكرة.
تتيــح هــذه الباقــة المميــزة للضيــوف
الحصــول علــى خصــم بقيمــة  %25علــى
كافة جلســات العنايــة المتوفرة في مركز»
إيريديــوم ســبا» الصحــي الفاخــر الــذي
يعــد المــاذ األمثــل للراحــة واالســتجمام،
حيث يمكنهم االسترخاء وتجديد نشاطهم
وحيوتيهــم عبر جلســات العناية المصممة

خصيصا لتناسب احتياجات كل ضيف على
ـدا والمقدمــة على يد فريــق من الخبراء
حـ ً
المختصين.
ُيذ َكــر أن فنــدق ســانت ريجيــس دبــي،
النخلــة قــد تمكــن مــن وضــع بصمتــه
الخاصــة بوصفــه وجهــة ضيافــة ُمتكاملــة
تتيــح للضيوف االســتمتاع بتجربــة ترفيهية
ـدم عــدداً ال ُيحصــى
ال تضاهــى ،حيــث ُيقـ ّ
المتاحــة من خالل
مــن التجــارب الفريــدة ُ
المباشــر بمركز نخيل مول،
اتّصال الفندق ُ
فض ـاً عــن «ذا فيــو آت ذا بالــم» ،الــذي
ُيشـ ّكل واحــداً مــن أحدث مناطــق الجذب
الســاحرة فــي دبــي.

دبي -الوطن

امتدت
بعــد العطلــة الصيفيــة التي ّ
ألشــهر ،تأتي «العودة إلى المدرســة»
تقدمها «هومز آر
مع مجموع ٍة خاصة ّ
المتحمسين للعودة ،من
أس» للطالب
ّ
المســتلزمات العمليــة المبتكــرة ،إلــى
رفــاق الصــف الجدد،كمــا تمنــح اآلباء
المزيــد مــن األفــكار لجعــل أطفالهــم
يتحمســون للعــودة إلــى المدرســة،
بعــد العطلــة الصيفيــة التي اســتمتعوا
خاللهــا بأجــواء الحريــة والمرح.
وفــي مــوازاة موســم العــودة إلــى
المــدارس ،تســعى»هومز آر أس» إلى
مخيلتهم
تحفيــز األطفــال على إطــاق ّ
المفعمــة باألفــكار الحيوية ،من خالل
المميــزة «غــرف صغيــرة؛
مجموعتهــا
ّ
خيــال واســع» ،والتــي تأتــي لتواكــب
مهمة من حياة األطفال الذين
مرحلـ ًة ّ
يســتعدون للذهــاب إلــى المدرســة،
ّ
فيمــا توفــر آلبائهــم فرصــ ًة رائعــة
لمشــاركتهم فــي القــرارات والخيارات
البســيطة والمهمــة ،بــدءاً مــن اختيــار
علبــة الغــداء الجديدة،وصــوالً إلــى
األثــاث الكامــل لغرفهم،وهــذا كلــه
ال يجعلهــم متحمســين لمــا تحملــه
هذه المجموعة الجديدة فحســب ،بل
قرارات أساســية
ـجعهم علــى اتخاذ
ٍ
يشـ ّ
أن المجموعــة الجديــدة مــن
تعنيهــمّ .
تشكيلة  Princess and Carsبالتعاون
مــع «ديزنــي» ،تجعــل غــرف األطفال
وأثاثهــا أكثــر جذبـاً لهــم ،وتتيــح لهــم
إطــاق مخيلتهــم وتجســيد أفكارهــم
الخالقــة فــي المســاحات الخاصة بهم.
المجموعــة الجديدة من «هومز آر
ـد منها لغرف
تتضمــن قطعـاً ال بـ ّ
أس» ّ
األسرة ذات
من
والمراهقين،
األطفال
ّ
األشــكال المرحــة ،إلى األكسســوارات
وطاوالت الدراسة والكراسي المريحة
وخزائــن المالبــس المناســبة لــكل
فئــ ٍة عمريــة ،والكثيــر غيرهــا .أمــا
المتنوعــة مــن المراتــب
المجموعــة
ّ
والوســائد ذات الجــودة العاليــة مــن
فتلبــي االحتياجــات
ّ Silent Night
الضروريــة لألطفال،وتضمــن راحتهــم
خــال األوقــات التــي يمضونهــا فــي
المدرســة.

هــذه المحطــة االنتقاليــة مــن
الصيــف إلــى المدرســة ،تؤثــر علــى
حيــاة اآلبــاء أيض ـاً ،بمقــدار تأثيرهــا
علــى األطفال،فنراهــم يعــاودون
االستيقاظ مبكراً ،ليعملوا على إعداد
أبنائهــم لالنطــاق إلــى المدرســة،
وتخضيــر وجبــات الغــداء المدرســية
ـدات
لهــم .مجموعــة رائعــة مــن معـ ّ
الطعــام ،وعلــب الغــداء ،واألوانــي
والمقالــي وأوعيــة التخزيــن وغيرهــا
مــن األدوات التي تمنح اآلباء المزيد
من الحماســة لمشاركة أطفالهم هذه
األوقــات الفريــدة.
انطالقـاً مــن كونهــا إحــدى أفضــل
العالمــات التجاريــة المتخصصــة
بالمفروشــات والمســتلزمات المنزلية

ـدم «هومز آر أس»
فــي المنطقة ،تقـ ّ
قطــع األثــاث والديكــور المنزلــي
العاليــة الجــودة المناســبة لــكل
أســرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
بتشــكيالتها
المتحدة،وتشــتهر
الواســعة مــن القطــع ذات التصميــم
الحديــث والعملــي والتــي تلبــي
احتياجــات جميــع العائــات .وإلــى
جانــب مجموعــة «العــودة إلــى
تقــدم هــذه العالمــة
المدرســة»،
ّ
التجاريــة أيضــاً مجموعــ ًة واســعة
مــن قطــع األثــاث لغــرف المعيشــة،
وغــرف النــوم ،وغــرف الطعــام
والمطبــخ ،واألكسســوارات والديكور
متنوعــة األشــكال
المنزلي،بتصاميــم ّ
والمــواد.
واأللــوان
ّ
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يخــوض منتخبنــا الوطنــي للبولينــج يــوم
الســبت المقبــل تحديــا جديــدا مــن خــال
مشاركته بالبطولة العربية التي بدأت أمس
وتستمر حتى  19أغسطس الجاري بمشاركة
 10منتخبــات عربيــة ،وتقــام منافســاتها
بالمركــز الدولــي للبولينــج بالقاهرة.
وتشــهد هــذه البطولة النســخة العاشــرة
علــى مســتوى منتخبــات الرجال والسادســة
على مســتوى الســيدات.
وتتجــه بعثة منتخبنــا الوطنيإلى القاهرة
برئاســة أحمــد خميــس آل علــي عضــو
مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات للبولينــج
مديــر المنتخبــات الوطنيــة.
وتضم البعثة المدرب ميكا وأحمد عتيق
مدربــا مســاعدا ،و 6العبيــن هــم حســين

الســويدي ،ونايف عقاب ،ومحمود العطار،
وســلطان القبيســي ،وعبيد السعدي ،وعلي
عاطــي ،و 4العبات بمنتخب الســيدات هن
كل مــن هنــد الحمــادي وميرا البــدو ،وريم
جمال وأســماء السويدي.
ويبــدأ التدريــب الرســمي لالعبيــن
والالعبــات واالجتماع الفني للبطولة وحفل
االفتتــاح اليــوم الجمعــة ،علــى أن تنطلــق
المنافسات الرســمية صباح السبت المقبل.
وأكــد أحمــد خميــس أن العبــي منتخبنا
الوطنــي مــن الرجــال والســيدات اســتعدوا
جيــدا خــال الفترة الماضية قبل المشــاركة
فــي البطولــة ،وذلــك مــن خــال معســكر
داخلــي أقيــم فــي دبــي ألكثــر مــن شــهر،
وقدمــوا خاللــه أداء جيــدا وســط دعم كبير

مــن الجهــاز الفنــي الــذي أطمأن علــى كافة
تفاصيــل مشــاركة الالعبين.
وأضــاف« :نأمل فــي أن يحقق الالعبون
نتائج إيجابية في المشاركة العربية ،خاصة
بعــد األداء الجيــد الــذي قدموه فــي بطولة
العالــم بالســويد خالل يونيــو الماضي ،وأن
تكــون البطولــة العربيــة انطالقــة جديــدة
لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة والتتويــج
بالميداليــات الملونــة».
وأشــار إلــى أن اتحــاد البولينج ســيواصل
عملــه لنشــر اللعبــة مــن خــال تكثيــف
الزيــارات للمــدارس واألكاديميــات بعــد
انطالق الموسم الدراسي ،ألن اللعبة بحاجة
لمزيــد من الموهوبين في اإلمارات الختيار
أفضــل العناصــر للمنتخبــات الوطنية.وام

رياضيون :البطوالت الـ  3وانتقاء عناصر المنتخب أبرز التحديات أمام أروابارينا

ضمن برامج اتفاقية مجلس أبوظبي الرياضي مع «سيتي جروب»

اإلعالن عن برنامج معايشة وفد ناشئي أندية أبوظبي
تحت  16سنة في أكاديمية مانشستر سيتي

أبوظبي  -الوطن
أعلــن مجلــس أبوظبــي الرياضــي عــن
برنامج معايشــة لوفد ناشئي أندية أبوظبي
الخمســة (العيــن ،الجزيــرة ،الوحــدة ،بني
ياس ،الظفرة) تحت  16سنة ،والذي يغادرنا
اليوم الجمعة الموافق  12أغســطس 2022
إلــى مدينــة مانشســتر اإلنجليزيــة ،ضمــن
برامــج اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن
مجلــس أبوظبــي الرياضي وســيتي جروب،
لدعــم خطط االرتقــاء بمنظومة كرة القدم
فــي أنديــة أبوظبي.
ويضــم الوفــد  16العبـاً ،وتســتمر فتــرة
المعايشــة لعشــرة أيــام ،تتضمــن خــوض
العبــي المراحل الســنية فــي أندية أبوظبي

وحدات تدريبية مشتركة مع فرق أكاديمية
مانشســتر ســيتي وتحــت إشــراف مدربــي
المراحــل الســنية في األكاديميــة ،ولقاءات
وديــة ،إضافة إلى زيــارات ميدانية متعددة
مــن بينهــا زيــارة الســتاد االتحــاد بنــادي
مانشســتر ســيتي اإلنجليزي.
وتضــم قائمــة الوفــد الالعبيــن ( :عبــد
الرحمن عمر  ،سهيل خميس  ،محمد الياس
 ،راشد سالم ،جاسم راشد (الجزيرة) ،عبد
اهلل راشد  ،بطي عاشور  ،حمد عبد الرحمن
 ،ســالم طــارق  ،خالد عبيــد (العين) ،عمر
أحمــد  ،راشــد عبــد اهلل  ،ســيف مبــارك ،
عبــد الرحمــن يوســف (الوحــدة)  ،ربيــع
علــي (الظفــرة)  ،حامــد خالد (بنــي ياس).
مــن جهتــه ،أكد طالل الهاشــمي ،المدير

التنفيــذي لقطــاع التطويــر الرياضــي فــي
مجلــس أبوظبــي الرياضــي ،أن معايشــة
فريــق أنديــة أبوظبــي ،والــذي يتكــون من
 16العب ـاً ناشــئاً يأتــي اســتكماالً لمراحــل
اتفاقيــة التعــاون والتــي تهــدف الســتدامة
خطــط الشــراكة ،واالطــاع علــى التجارب
الكرويــة المتقدمــة للمدرســة اإلنجليزيــة
بهدف االرتقاء بعمل أكاديميات كرة القدم
فــي أنديــة أبوظبي علــى كافة المســتويات
الفنيــة واإلداريــة ،وإتاحــة الفرصــة لالعبي
أنديــة أبوظبي باالحتكاك ومعايشــة العبي
المراحل العمرية الكاديمية مانشستر سيتي
لكســب المزيــد مــن الخبــرات وعكســها
بشــكل مباشــر في مشــوارهم الكــروي في
أنديــة أبوظبي.

منتخب اإلمارات يبدأ اليوم مشاركته في بطولة العالم
للبراعم والناشئين والشباب للمواي تاي

يســتعد منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة
القــدم لخــوض مرحلــة جديــدة بقيــادة
مدربــه األرجنتينــي رودلفــو أروابارينــا،
وســط طموحات وتحديات كبيرة في الفترة
المقبلــة ،التــي ينافــس خاللهــا الفريق في 3
بطــوالت هــي كأس الخليــج العربــي وكأس
غــرب آســيا وكأس آســيا.
ومن المقرر أن يدشــن المنتخب الوطني
معســكره الخارجــي من  18إلى  28ســبتمبر
المقبــل عقــب الجولــة الثالثــة مــن مســابقة
الدوري.
وأعلــن أروابارينــا قبــل أيــام عــن خطتــه
للمرحلة القادمة ،والتي تمثلت في معســكر
داخلــي بأبوظبــي فــي نوفمبــر المقبــل،
يلتقــي الفريــق خاللــه منتخبــي األرجنتيــن
وكازاخســتان وديــا.
كمــا بدأ المدرب خطتــه بزيارات ميدانية
للمعسكرات التي تخوضها فرق دوري أدنوك
للمحترفيــن ،والمقامــة حاليــا فــي أوروبــا،
بهدف متابعة الالعبين في هذه المعسكرات
والتعــرف على مســتوياتهم خاصة الشــباب،
حيــث ســيكون التركيــز عليهم خــال الفترة
المقبلــة ،إلى جانب عناصــر الخبرة.
وأكــد محللــون أن منتخبنــا الوطني أمامه
العديــد مــن التحديات الكبيرة خــال الفترة
المقبلــة أبرزهــا تجديــد الثقــة فــي العبــي
المنتخــب للعــودة إلــى البطــوالت ومنصات
التتويــج من جديد ،وســط حالــة من التفاؤل
بيــن الجميــع بعــد المســتوى الــذي ظهــر به

الفريــق أمــام منتخــب أســتراليا فــي مبــاراة
الملحق اآلسيوي ضمن تصفيات كأس العالم
 ،2022برغــم عــدم التأهل.
وقــال المحلــل الرياضــي أحمــد حماد إن
أبــرز التحديــات التــي تواجــه أروابارينــا في
الفتــرة الحاليــة هــي اختيار أفضــل العناصر،
خاصــة المقنعة للشــارع الرياضي وهو األمر
الــذي يجعلــه مطالبــا بالتركيز علــى الالعبين
الشباب ،في إطار عملية االستبدال واإلحالل
لتطويــر األداء ،خاصــة الدفاعــي الذي يحتاج
لمزيــد مــن العمل.
وأضــاف :البــد مــن المتابعــة الجيــدة
لالعبيــن مــن قبــل المــدرب ســواء فــي
المعســكرات الخارجيــة أو مباريــات الدوري
التــي تنطلــق الشــهر المقبــل ،وهو مــا يقوم
بــه المــدرب حاليــا الختيــار أفضــل العناصــر
وضمهــا للفريــق.
وأكــد حمــاد أن من بيــن أبــرز التحديات
التــي يواجهــا منتخبنا الوطني هي المنافســة
علــى أكثــر مــن لقب خــال الفتــرة المقبلة،
وســتكون البدايــة ببطولة كأس الخليج.
وقــال  :شــكل المنافســة حاليــا تغيــر
كثيــرا عــن الســنوات القليلــة الماضيــة ،كمــا
ارتفــع ســقف الطمــوح بعــد األداء الجيــد
أمــام اســتراليا فــي تصفيــات كأس العالــم
رغــم عــدم التأهــل .مســتوى األداء أعطــى
دفعــة كبيــرة للشــارع الرياضــي بــأن القــادم
ســيكون أفضــل كثيــرا.
وقــال د .حســن ســهيل عضــو مجلــس

إدارة نــادي النصــر ،مشــرف الفريــق األول،
والمشــرف الســابق لمنتخــب اإلمــارات إن
أبــرز التحديــات التي تواجــه المنتخب خالل
الفتــرة المقبلــة هــي تكويــن فريــق يكــون
قــادرا علــى تحقيــق أكبر إنجاز وهــو التأهل
لــكأس العالــم  ،2026من خالل اختيار أفضل
العناصــر ذات األعمــار الصغيــرة ،واســتبعاد
العناصــر التــي ال يعــول عليهــا.
وأكــد أنــه يجــب اســتغالل المشــاركة في
بطولتــي كأس الخليــج وكأس آســيا كإعــداد
رســمي وقــوي لالســتحقاق األكبــر المتمثــل
فــي كأس آســيا والتأهــل للمونديــال.
وأكــد المحلــل الرياضــي خالــد عبيــد أن
أبــرز التحديــات التــي تواجــه منتخبنــا خالل
الفتــرة المقبلــة هــي العامل البدنــي وكيفية
تأهيــل الالعبيــن بشــكل جيد ،وقــال  :برغم
أن الفترة الحالية تشــهد إقامة المعســكرات
قبــل انطالقــة الــدوري ،البد أن يتــم التركيز
علــى هــذا األمــر جيدا.
وأشــار إلــى أن عمليــة االنســجام بيــن
الالعبيــن خاصــة الشــباب والمنضمين الجدد
للمنتخب ستكون من أبرز التحديات ،وربما
تحتــاج لبعــض الوقت.
وأوضح أن المشاركة خالل الفترة المقبلة
بــكأس الخليج العربي ســتكون مهمة للغاية،
حال مشاركة بقية المنتخبات بالفريق األول،
وقــال :لكــن لــو لــم يحــدث ذلــك ،ســيكون
تحديــا جديــدا أمــام المــدرب يجــب التغلب
عليه قبل المشــاركة في كأس آســيا.وام

يخــوض منتخــب اإلمــارات للمــواي تــاي
اليــوم الجمعــة أول نزاالته فــي بطولة العالم
للمــواي تــاي للبراعــم والناشــئين والشــباب،
بالعاصمــة الماليزيــة كوااللمبور.
وتســتمر منافســات البطولــة حتــى 21
أغســطس الحالي بمشــاركة نحــو  700العب
والعبــة مــن  101دولــة.

وكانــت بعثــة منتخبنــا تحــت  17ســنة
وحتــى  10ســنوات ،والتــي يترأســها ياســر
ســالم الســاعدي ،انضمــت للوفــود بفنــدق
البطولــة بعد معســكر قصير فــي كوااللمبور.
وتقــام فعاليــات البطولــة تحــت إشــراف
االتحــاد الدولــي للمــواي تــاي ،وتتضمــن
العديــد مــن البرامــج الثقافيــة واالجتماعيــة

والنــدوات الرياضيــة.
وتضــم بعثــة منتخبنا  26فــردا ،من بينهم
المديــر الفنــي عمــر علــي والجهــاز الفنــي
المكون من سانيت سامات ،وباريوات وعادل
جواد واإلداري جبريل ابوسنينة والمرافقة آية
بنــت شــهرة و 19العبــا والعبــة مــن مختلف
المراحل العمرية واألوزان المختلفة.وام

القمزي يستعد لتحد جديد بزوارق أبوظبي في بطولة العالم لفورموال2-

فريق «اإلمارات» للدراجات يواصل دعم صفوفه..
ويضم السلوفيني نوفاك
واصــل فريــق «اإلمــارات» للدراجــات
الهوائية دعم صفوفه من أجل المســتقبل،
وتعاقــد مــع الــدراج الســلوفيني دوميــن
نوفــاك  27عامــا بعقد يمتــد لعامين بداية
من . 2023
وكان الفريــق تعاقــد فــي اليوميــن
الماضييــن مــع الدراجيــن النمســاوي
فيلكــس جروسشــارنتر والبلجيكــي تيــم
ويلينــز بعقــد يمتــد لعاميــن أيضــا لــكل
منهمــا بدايــة مــن . 2023
وســبق لنوفــاك أن تــوج بطــا لســباق
الطــرق فــي ســلوفينيا كمــا كان ضمــن
ثالثــي منصــة التتويــج فــي ســباق جولــة
ســلوفينيا هــذا العــام إلــى جانــب مواطنه
تادي بوجاتشــار ورافال مايكا نجمي فريق
«اإلمارات» ،واللذين فازا بالمركزين األول
والثانــي فــي الســباق.
وقــال نوفــاك :كان حلمــي هــو اللعــب
لفريــق اإلمــارات إلــى جانــب بطــل مثــل
تاديــي بوجاتشــار والعديــد مــن الدراجين
الجيديــن اآلخريــن؛ اآلن ،أصبــح الحلــم
حقيقــة ،أنــا فخــور وممتــن لثقتهــم بــي،
وحريــص علــى بدء مســيرتي مــع الفريق.
وأوضح ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي

ومديــر فريــق اإلمــارات :نوفــاك متســابق
جيدا في مســيرته االحترافية،
تقدما ً
أظهر ً
ونشــعر بأنــه يســتطيع إضافــة إمكانيــات
جيــدة للفريــق ،خاصــة فــي الســباقات

والمراحــل الجبليــة ،لديــه خبــرة مــن
ســنوات عديــدة بالمشــاركات العالميــة،
ونــرى أن لديــه الكثيــر ليقدمــه لفريقنــا
فــي الســنوات المقبلــة.وام

يستعد راشد القمزي نجم فريق أبوظبي
للــزوارق الســريعة بطــل العالــم لســباقات
فورمــوال 2-الختبــار جديــد وصعــب فــي
مســيرته الرياضيــة مــن خــال منافســات
الجولــة الثانيــة لبطولــة العالــم ،بمدينــة
كوبكيــس جنــوب ليتوانيــا.
ويأمــل القمــزي فــي تعويــض النقــاط
التــي فقدهــا خــال الجولة األولــى ،بمدينة
أوجســتو فــي بولنــدا فــي يوليــو الماضــي،
حيــث كان متصدرا للســباق الرئيســي حتى
منتصف السباق ولكنه تعرض لخطأ التفاف
أحــد الــزاورق فــي أحــد منحنيــات مســار
الســباق ليخــرج مــن المنافســة بخطــأ مــن
منافــس ويخســر  20نقطــة مســتحقة خالل
الجولــة االفتتاحيــة بالموســم الــذي يتطلــع
مــن خاللــه للدفــاع عــن لقبــه.

وتوجه القمزي بالشكر للشيخ محمد بن
ســلطان بــن خليفة آل نهيــان رئيس مجلس
إدارة نــادي أبوظبــي للرياضــات البحريــة،
مؤكدا أن دعمه ومتابعته المســتمرة كانت
خلــف تحقيــق الفريــق للقــب البطولــة 3
مــرات ســابقة فــي غضــون ســنوات قليلــة
منــذ بــدء المشــاركة فيها بموســم . 2016
وأكــد القمــزي أن جولة ليتوانيا ســتكون
تحديــا حقيقيــا خاصة وأنهــا جولة التعويض
بالنســبة لــه والعــودة مجــددا للدفــاع عــن
لقــب البطولــة؛ وقــال :التحــدي الحقيقــي
يبــدأ فــي هــذه الجولــة ،ألننــي تعرضــت
لخســارة نقــاط فــي الجولــة الماضيــة؛ ال
مجــال لألخطــاء هنــا أو نزيف آخــر للنقاط
والبــد مــن تحقيــق مركز متقدم لالســتمرار
في المنافســة.

وبرغــم النتيجــة القاســية للقمــزي فــي
جولــة االفتتــاح ،أكــد القمــزي أن زميلــه
منصــور المنصــوري حقــق نتيجــة إيجابيــة
فــي الجولــة االفتتاحيــة حيــث أحــرز زورق
أبوظبــي  36المركــز الثانــي.
وتســتضيف كوبكيــس إحــدى جــوالت
البطولة للموســم الثاني علــى التوالي حيث
اســتضافت جولة االفتتاح في موســم 2021
 ،وحــل القمــزي مــن خاللهــا فــي المركــز
الخامــس قبــل أن يكمــل مشــواره ويحصــد
لقــب الجــوالت المتبقيــة ويحقــق لقــب
موســم . 2021
ويأمــل القمــزي فــي تكــرار هــذا خــال
الموســم الحالــي خاصة مع تشــابه الموقف
بإخفــاق غيــر مقصــود فــي الجولــة األولــى
وتعويض الحــق في الجوالت المتبقية .وام

المعطرات تسبب الحساسية لجلد األطفال

أكــدت الرابطــة األلمانيــة ألطبــاء األطفــال والمراهقيــن إن الحساســية
التالمســية تنــدرج ضمــن األمــراض الجلديــة الشــائعة لدى األطفــال ،موضحة
أن المــواد العطريــة الموجــودة فــي منتجــات العنايــة بالجســم ومســاحيق
الغســيل والعطــور ،ال ســيما مــادة «لينالــول» ،تحتــل المرتبــة األولــى بيــن
مســببات الحساســية.
وأوضحــت الرابطــة أن المرتبــة الثانيــة يحتلهــا معــدن النيــكل الموجــود
والحلــي والهواتــف الجوالــة وأجــزاء الكمبيوتــر
فــي العمــات المعدنيــة ُ
والدهانــات واألحزمــة.
كمــا تنــدرج المــادة الحافظــة «برونوبــول» الموجــودة فــي العديــد مــن
مســتحضرات التجميــل ضمــن مســببات الحساســية التالمســية لــدى األطفال.
وتتمثــل أعــراض الحساســية التالمســية في احمــرار والتهاب وتــورم الجلد
والطفــح الجلدي والشــعور بالحكة.
ويمكن تخفيف متاعب الحساســية التالمسية بواسطة الكريمات والمراهم
المحتويــة علــى مــواد مهدئــة ومرطبــة مثــل البانثينــول واليوريا ،مــع مراعاة
تجنب مالمســة األغراض المحتوية على مســببات الحساســية .وكاالت
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ساعة ذكية بكاميراتين من «روجبيد»

أطلقت شركة «روجبيد» ( )Rogbidساعتها الذكية
 Kingالجديــدة المــزودة بكاميراتيــن ،ممــا يســمح
بإجــراء مكالمــات الفيديــو.
وأوضحــت الشــركة الصينيــة أن الســاعة الذكيــة
الجديــدة تمتــاز بشاشــة  IPSقيــاس  1.75بوصة وبدقة
وضــوح  385×320بيكســل.

وينبض بداخل الساعة الجديدة المعالجان SC9832
و  ،PAR2822مع ذاكرة وصول عشــوائي  RAMســعة
 2أو  4غيغابايــت ،وذاكــرة داخليــة ســعة  16أو 128
غيغابايــت .وتبلــغ ســعة البطاريــة  900مللــي أمبيــر
ســاعة وتبلــغ فتــرة تشــغيلها يــوم أو يوميــن ،بعدهــا
ســتحتاج للشحن ،وهو ما يستغرق  1.5ساعة .وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣8١٦الجمعة  ١٤محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٢أغسطس ٢٠٢٢م

تراكم مركبات الفلور العضوية
يطور سرطان الكبد

«غوغل» تطلق موقعاً لتشجيع
األطفال على القراءة

اكتشــف األطبــاء أن ســرطان الكبــد تطــور أكثــر
مــن المعتــاد بمقــدار  4.5مــرة لــدى المشــاركين
فــي الدراســة الذيــن فــي جســمهم نســبة عاليــة مــن
مركبــات الفلــور العضويــة.
ويشــير المكتــب اإلعالمــي لجامعــة جنــوب
كاليفورنيــا ،إلــى أن األطباء اكتشــفوا أول دليل يؤكد
علــى أن زيــادة تركيــز مركبــات الفلــور العضويــة
 PFASفــي الجســم يزيــد عــدة مــرات مــن خطــر
تطــور ســرطان الكبــد
ويشير الباحثون ،إلى أن التراكم السريع لجزيئات
 PFASفــي كبــد اإلنســان والحيوانــات ،يــؤدي إلــى
مــوت خاليــا هذا العضــو المهم .لذلك قــرروا تحديد
كيــف يؤثــر تراكــم هــذه المركبــات فــي اإلصابــة
بســرطان الكبد.
ومــن أجــل ذلــك درس الباحثــون عينات األنســجة
والمعلومات التي جمعها زمالؤهم كجزء من مشروع
 .)Multiethnic Cohort Study (MECالذي يهدف
إلى دراسة حاالت اإلصابة بالسرطان بين المجموعات
العرقيــة المختلفــة .شــارك فيهــا أكثــر مــن  215ألف
مواطــن أمريكي من جميع األعمار والجنســيات.
واكتشــف الباحثــون خــال ذلــك تطــور أشــكال
مختلفــة مــن ســرطان الكبــد لــدى  50مشــاركا.
وعندمــا قاســوا تركيــز مركبــات الفلــور العضويــة
فــي أنســجة أجســامهم وقارنــوا النتائــج مــع عــدد
الجزيئــات الموجــودة في أجســام متطوعيــن آخرين
مــن نفــس الجنــس والعمــر.وكاالت

أطلقــت شــركة غوغل األمريكيــة موقعاً إلكترونيـاً جديداً
مــن تطبيــق « »Read Alongالــذي كان مخصص ـاً ألجهــزة
أندرويــد ،لتشــجيع األطفــال الصغــار على ممارســة القراءة.
ويعمــل الموقــع الجديد ،الذي تــم تقديمه كإصدار تجريبي
عــام ،كمــا فــي التطبيــق تمامــاً ،إذ يســاعد األطفــال علــى
قــراءة القصــص ،مــن خــال تحويــل النــص إلــى كالم منطــوق
والعكــس ،ويســاعد المســاعد االفتراضــي الخــاص بالموقــع
والمســمى بـ»ضيــا »Diya-األطفــال علــى نطــق الكلمات ،في
حــال اكتشــف أن الصغــار يعانــون مــن صعوبــة فــي النطق أو
الكتابــة ،ويمكــن لألطفــال أيضـاً طلب المســاعدة مــن «ضيا»
فــي التحــدث بكلمــات غيــر معروفــة.
ويعمــل الموقــع الجديد مع متصفحات «كــروم» ،و»فاير
فوكس» و»إيدج» ،كما يعمل على نظامي تشغيل «أندرويد»
و» ،»iOSباإلضافة إلى متصفح «سفاري» ألجهزة «أبل».
وتشــير غوغــل إلــى أن الموقــع ســيوفر قصصــاً بعــدة
لغــات مثــل :اإلنجليزيــة ،والبرتغاليــة ،واإلســبانية ،والهندية،
والماراثيــة ،والبنغاليــة ،والتاميليــة ،والتيلجــو ،والغوجاراتية،
واألرديــة ،حســب مــا ورد فــي موقــع «ذا فيــرغ» المعنــي
باألخبــار التقنيــة.
وأكــدت غوغــل علــى خصوصيــة األطفال ،مشــيرة إلى أن
الموقــع يعمــل تمامـاً مثــل التطبيــق ،إذ تتم جميــع عمليات
التعــرف علــى الــكالم علــى المتصفــح بطريقة ســرية داخلية
وال يتــم إرســال أي بيانــات إلــى خــوادم الشــركة لحمايــة
خصوصيــة األطفــال ،مشــيرة إلــى أن التجربــة بأكملها خالية
مــن اإلعالنات.
وأضافــت الشــركة أنــه بينمــا يتمتــع التطبيــق بميــزة
االســتخدام فــي وضــع عــدم االتصــال باإلنترنــت (Offline
 ،)Modeيمكــن أن يســاعد موقــع الويــب األشــخاص الذيــن
لديهــم مســاحة تخزيــن منخفضة علــى الهاتــف أو المدارس
التــي لديهــا أجهــزة كمبيوتــر ســطح المكتــب .وكاالت

مسجد الشارقة الكبير

اكتشاف كائن عمالق بأعماق البحار في خليج المكسيك

فــي حالــة وقــوع كارثــة فــي المســتقبل ،غالبــا
مــا يقــال إن الصراصير ســتكون آخر أشــكال الحياة
المتبقيــة على األرض.
ولكــن ،هنــاك كائن آخر أكثر غموضا يعيش في
العمق ،قد يكون بإمكانه تحقيق المصير نفسه.
كانــت مجموعــة مــن متســاويات األرجــل ،فــي
حجــم كــرة القــدم ،تتجــول فــي قــاع البحــر مثــل
حشــرات «رولــي بولــي» العمالقــة المتفجــرة منذ
 200أو  300مليــون ســنة ،حتــى مــن خــال حدث
انقــراض الديناصورات.
ويمكــن العثــور علــى أحــد أكبــر األنــواع الحية
اليــوم ،Bathynomusgiganteus ،علــى أعمــاق
تزيــد عــن  2500متر ( 8200قدم) .وتم اصطيادها
ألول مــرة قبالــة خليج المكســيك في عــام ،1879
وكمــا اتضــح ،قــد يكــون نوعــان ملفوفــان فــي
نــوع واحــد.
ووجــد تحليــل حديــث لمتماثــات األرجــل
العمالقــة المعروفة التي تعيش في أعماق البحار،
اختالفــات دقيقــة ولكنها مهمة في الحمض النووي
والتشــكل (شــكلها وبنيتها).
وكان لعينــة واحــدة وجــدت فــي عــام ،2017
علــى ســبيل المثــال ،جســما نحيفا مقارنــة بعينات

 B. giganteusاألخــرى ،علــى الرغم مــن تصنيفها
علــى أنهــا تلــك األنــواع فــي البدايــة.
وعثــر علــى العينــة الغريبــة قبالــة شــبه جزيــرة
يوكاتــان علــى عمــق يتــراوح بيــن  600و 800متر،
حيــث تــم العثــور علــى  B. giganteusمــن قبــل.
وكان الطــول اإلجمالــي أقصــر بقلــي ،حيــث بلــغ
 26ســم ( 10بوصــات) ،وكانــت قــرون االستشــعار
طويلة نســبيا.
وفــي حيــن أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن
البيانــات لتأكيد الترتيــب التصنيفي الدقيق للعينة،
يشــتبه الباحثــون فــي أنهــا تمثــل نوعــا جديــدا
منفصــا مــن  ،Bathynomusوأطلقــوا عليها اســم
.B. yucatanensis
وربمــا تــم التغاضي عــن األنــواع الجديدة حتى
اآلن ألن عــدد األشــواك الموجــودة علــى ذيلهــا
يطابــق تلك الموجودة فــي  .B. giganteusوحتى
اآلن ،كان ُيعتقــد أن هــذه هــي النقطــة الرئيســية
للتمييــز بيــن األنواع.
ويقــول الباحثون أيضا إن عينات أخرى من بحر
الصيــن الجنوبــي تــم تصنيفهــا خطــأ علــى أنهــا B.
 ،kensleyiفــي حيــن أظهرت التحليــات الجزيئية
والصرفيــة أنها فــي الواقع .B. jamesiوكاالت

بريطانية تربح مليون جنيه استرليني بعد شفائها من السرطان

فــازت إحــدى العامــات فــي هيئــة الصحــة
البريطانيــة بالجائــزة الكبــرى فــي اليانصيــب
والتــي تبلــغ مليــون جنيــه إســترليني قبــل فتــرة
وجيــزة مــن حصولهــا علــى شــهادة شــفائها التــام
مــن ســرطان الثــدي.
كانــت ماكســين لويــد “ 50عامــاً” قــد أنهــت
مؤخــراً دورة مــن العــاج الكيميائــي ،وكانت على
وشــك االنتهاء مــن العالج اإلشــعاعي عندما قررت
ممارســة لعبــة اليانصيــب علــى اإلنترنت.
وقالــت المــرأة ،إنها لم تســتوعب اللعبة تماماً،
وحتــى بعــد تلقيهــا رســالة تقــول إنهــا فــازت،
واصلــت اللعــب.
وبعــد أن امتصــت الصدمــة وأيقنــت بأنهــا

فــازت بالفعــل بالجائــزة ،اتصلــت بخطيبهــا وايــن
تيلبيــري ،لتــزف لــه األخبــار الســارة .ومنــذ ذلــك
الحيــن بــدأ الثنائــي بالبحــث الحثيــث عــن منــزل
مناســب لشــرائه.
وقــررت ماكســين اســتخدام أخبــار فوزهــا فــي
العديــد مــن وســائل اإلعــام ومنصــات التواصــل
االجتماعي ،لتشــجيع النســاء على إجراء فحوصات
منتظمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وزيادة
فــرص الشــفاء منه.
وتشــعر ماكســين اآلن بأنهــا حصلــت على حياة
جديــدة بعد شــفائها مــن الســرطان وفوزها بمبلغ
كبيــر يمكنهــا مــن تحقيــق ما تريــد ،وفق مــا أورد
موقــع “آي تي فــي” اإللكتروني.وكاالت

نوارس تحبط محاولة لص
القتحام منزل في بريطانيا
أحبط ســرب مــن طيور النــورس الغاضبة
محاولــة لص بريطاني محتــرف القتحام أحد
المنــازل بهدف الســرقة تحــت جنح الظالم.
كان كيســي ماكدونيــل ( 40عامـاً) يحاول
التســلل عبــر حديقــة بالكبــول فــي الســاعة
الرابعــة صباحاً ،عندما أزعجت حركته بعض
طيــور النــورس التــي كانت تحــاول الحصول
علــى قســط مــن الراحــة فــي الصباح.
وقــد قامــت الطيــور الغاضبــة بالتحليــق
فــي الهــواء واالنقضــاض علــى ماكدونيــل
وهــو يحــاول دخــول المنــزل عبــر البــاب
الخلفــي ،وشــنت عليــه هجومــاً متواصــاً
جعــل الذعــر يــدب فــي أوصالــه ،ودفعــه
للمحاولــة يائسـاً لحمايــة وجهــه مــن مناقير
الطيــور الغاضبــة ،قبــل أن يفــر مــن المكان
علــى جنــاح الســرعة.
وقــال المحققــون إن لقطــات كاميــرات
المراقبــة ألصحــاب المنــزل ســاعدتهم فــي
التعــرف علــى المجرم الذي تــم القبض عليه
ووجهــت إليــه تهمــة محاولة الســطو .ومثل
ماكدونيــل ،أمام المحكمة يــوم االثنين وأقر
بالذنــب ،وتلقــى حكمـاً بالســجن لمــدة 12
أسبوعاً .
وبحســب مصادر الشرطة ،فإن ماكدونيل
لديــه تاريــخ إجرامــي طويــل بمــا فــي ذلــك
العشــرات من جرائم الســطو الســابقة ،وفق
مــا أورد موقع “ميتــرو” اإللكتروني.وكاالت

نقص فيتامين «ب »6
يسبب خدر اليدين
أعلنــت الدكتــورة جانيــل أونيــر ســايار،
خبيــرة التغذيــة التركيــة ،أن نقــص فيتاميــن
 В6في الجســم يــؤدي إلى وخز في اليدين.
وتقــول الخبيــرة« ،يــؤدي نقــص فيتامين
 В6فــي الجســم إلــى اإلصابــة بفقــر الــدم ،
بســبب انخفاض إنتــاج خاليا الــدم الحمراء،
ويشــعر الشــخص بالتعــب والضعــف وخــور
القــوى .ويظهــر طفح جلدي وتشــققات في
الشــفاه وجفافهــا .وعنــد ضعــف منظومــة
المناعــة يــزداد خطــر اإلصابــة باألمــراض
المعديــة .ويشــعر بتنمــل اليديــن والقدمين
واألصابــع .ويالحــظ عنــد األطفــال القلــق
وتقلــب المــزاج وتشــعر النســاء الحوامــل
بالغثيــان فــي الفتــرة الصباحيــة ومشــكالت
معرفيــة ،مثــل «االرتبــاك وصعوبــة التركيــز
والنسيان».
وتضيــف الخبيــرة ،يوجــد فيتاميــن В6
فــي آح البيــض والبقوليــات وفــول الصويــا
والمكســرات والحبــوب المعالجــة .وهــذا
الفيتاميــن مفيــد في حــاالت الربــو والتوحد
وأمراض القلــب واألوعية الدموية ومتالزمة
النفــق الرســغي ومــرض الســكري والصــرع
والكآبــة وحصــى الكلــى وهشاشــة العظــام
وفــي حالــة الغثيان والتقيؤ في فترة الحمل.
وتحــذر الخبيــرة ،مــن أن هــذا الفيتامين
حســاس جــدا للضــوء والحــرارة ويفقــد
خصائصه تحت تأثير األشعة فوق البنفسجية
والمعالجــة الحرارية.
وتقــول« ،تفقــد العصائــد  50بالمئــة
مــن هــذا الفيتاميــن ،وأن بكتيريــا أمعــاء
اإلنســان والحيــوان تنتــج هــذا الفيتاميــن،
ولكن قد ال يتمكن الشــخص من اســتخدامه
واالســتفادة منــه».
وتضيــف ،الجرعة اليومية لإلنســان البالغ
هــي  1.67-1.25ملغــم مــن فيتاميــن В6
يوميــا ،وهــذا يعــادل  30-25ميكروغــرام
لــكل كيلوغــرام مــن وزنــه.وكاالت

فيروسات تحارب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

تصطــدم الفيروســات التــي تســمى العاثيــات
بالبكتيريــا منــذ فتــرة طويلــة قبــل أن نوجــد.
لــذا ،ألقــى باحثــون مــن جامعــة كاليفورنيــا ،ســان
دييغــو ،نظرة فاحصــة على بعض «عاثيات جامبو»
األقــل دراســة.
وتحديــدا  1-201phi2التــي تصيــب بكتيريــا
.Pseudomonas chlororaphis
وتــم تســميتها لجينومهــا الكبيــر الــذي يزيد عن
 200000زوج قاعدي (معظم العاثيات التي تصيب
 Pseudomonasلهــا جينومــات أقــل مــن 100000
زوج قاعــدي) ،وتمتلــك «عاثيــات جامبو» ترســانة
مــن التقنيــات لمواجهــة آليــات الدفــاع البكتيــري.
ووجــد البحــث ســابقا أن زراعــة درع حــول مادتــه
الجينيــة كان أحــد هذه األســاليب ،مــا يجعل دورة
حيــاة هــذه الفيروســات فريــدة مــن نوعها.
وكتــب عالــم األحيــاء الجزيئيــة تومــاس الفليــن
وزمــاؤه فــي بحثهــم الجديــد ،أن فصــل المــادة
الجينوميــة عــن باقــي محتويات الخليــة عن طريق
تغليفهــا «كان ُيعتقــد ســابقا أنهــا تطــورت مــرة
واحــدة فقــط فــي تاريــخ الحيــاة» .لكــن اتضــح أن
هــؤالء العمالقــة الصغــار هزمونــا.

وتقــول عالمــة الفيزيــاء الحيويــة إليزابيث فيال:
«إنهــا مقصــورة مــن نــوع مختلــف  -علــى عكــس
أي شــيء رأينــاه فــي الطبيعــة علــى اإلطالق».
وعادة ،تقوم العاثيات بحقن مادتها الجينية في
البكتيريــا حيــث تطفــو بحريــة فــي المــادة اللزجة
الداخليــة للخليــة (الســيتوبالزم) ويقــوم الفيــروس
باختطــاف معــدات البكتيريــا لتكــرار نفســها .لكــن
«عاثيــات جامبو» تقوم ببنــاء حجرة منفصلة حول
حمضهــا النــووي بعــد وقــت قصيــر مــن دخــول
مضيفهــا ،يشــبه إلــى حــد مــا كيــف تمتلــك خاليانا
نــواة لحمايــة حمضنــا النووي.
ويمنــع هذا جســديا «نظام المناعــة›› للبكتيريا
( CRISPRنعــم ،إنه نفس األنظمــة التي اخترناها
نحــن البشــر ألغــراض التالعــب بالجينــات الخاصــة
بنــا) واإلنزيمــات الدفاعيــة األخــرى مــن العبــث
بالحمــض النووي الفيروســي.
واســتخدم الفلين وفريقهــم الفحص المجهري
اإللكترونــي بالتبريد والتصويــر المقطعي لفحص
هــذه الحجــرة وصوال إلــى المقياس الــذري .وتم
بنــاء الغــاف الواقــي مــن نــوع واحــد فقــط مــن
البروتين .وكاالت

الحمية النباتية تزيد خطر كسور العظام للنساء

اكــدت دراســة بريطانيــة كبيــرة إن خطــر اإلصابــة
بكســر فــي الــورك أعلــى بمقدار الثلث بالنســبة للنســاء
الالتــي تعتمــدن علــى الغــذاء النباتي فقــط مقارنة بمن
تتناولــن اللحــوم بانتظام.
وقــد تنجــم هــذه الزيــادة فــي المخاطر عــن الحمية
النباتيــة نظــراً للحصــول علــى كميــة أقل مــن البروتين،
الــذي يســاعد فــي بنــاء كتلة العضــات ،ونتيجــة النقص
المحتمــل فــي الفيتامينــات والمعــادن ،مثــل الكالســيوم
وفيتاميــن  ،B12والتــي تســاهم فــي تقويــة العظام.
ووفقـاً لموقــع «نيو ساينتســت» ،تعتبر النســاء أكثر
عرضــة لكســر الوركيــن من الرجال بشــكل عــام ،خاصة
مع تقدمهن في الســن ،ألنه تنخفض مســتويات هرمون
االســتروجين األنثــوي ،مما يؤدي إلــى ضعف العظام.
وفــي هــذه الدراســة قــام فريــق البحــث مــن جامعة
ليــدز بمتابعــة البيانــات الصحيــة والتغذويــة لـــ  26ألف
امــرأة لمــدة  20عامـاً ،وتراوحــت أعمــار النســاء بيــن

 35و 69عامـاً فــي بدايــة فتــرة المتابعــة.
ووجــد فريــق البحــث أن  %3مــن النســاء تعرضــن
لكســر فــي مفصــل الفخــذ خــال فتــرة الدراســة ،وأن
النســاء النباتيــات كــن أكثر عرضــة لحدوث ذلك بنســبة
 %33مقارنــة بمــن تتناولن اللحوم  5مرات في األســبوع
علــى األقل.
ولــم يجــد البحــث فرق ـاً فــي المخاطــر بيــن ممــن
تتناولــن اللحــوم بانتظــام وبيــن مــن تأكلن كميــات أقل
منهــا ،أو تأكلــن األســماك فقــط.
وبحســب نتائــج الدراســة ال يعنــي ذلــك أن النظــام
الغذائــي النباتــي ســلبي ،فقــد وجــدت دراســات أخرى
فائدته للوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري،
وإنمــا ضــرورة التأكــد مــن الحصــول علــى العناصــر
الغذائيــة المطلوبــة خاصــة للمــرأة ،مــع اإلشــارة إلــى
فائــدة أكل اللحــوم البيضــاء لضمــان الحصــول علــى
المغذيات.وكاالت

