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 ٢٠صفحة درهمان

استقبل وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات

رئيس الدولة :األمم تبنى بكوادر شبابها

محمد بن زايد ورئيس سيشل يبحثان في فيكتوريا سبل تعزيز العالقات الثنائية

محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات في مجلس قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسلطان بن خليفة

رئيس الدولة يدعو الشباب
للتمسك بالقيم والعادات والثوابت
األصيلة لمجتمع اإلمارات
اســتقبل صاحب الســمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
اهلل» فــي مجلــس قصــر البحــر وفــداً من
الشــباب يمثلون مختلف الجهات.
وتبــادل ســموه خــال اللقــاء
األحاديــث الودية مع أبنائه الشــباب..

وهنأهــم بمناســبة اليــوم الدولــي
للشــباب الــذي يوافــق  12مــن شــهر
أغســطس مــن كل عــام.
وأشــار ســموه إلــى أن للشــباب
دوراً أساســياً فــي مواجهــة التحديــات
وتحقيــق التقــدم وصنــع المســتقبل

أبوظبي ُتدشن برنامج حاضنات
االبتكار لتمكين رواد األعمال

أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية ،التابع
لدائــرة التنميــة االقتصاديــة بأبوظبــي،
برنامج أبوظبي لحاضنات االبتكار لتمكين
األفــراد الراغبيــن فــي تحويــل أفكارهــم
إلــى ابتــكارات متميــزة وفــرص أعمــال
تســهم بدورهــا فــي دعم مســيرة التنمية
االقتصادية المتنوعة والذكية والمستدامة
وذلــك ضمــن جهــوده لتعزيــز منظومــة
االبتــكار وريــادة األعمال.
يأتــي اإلطــاق الرســمي لبرنامــج

حاضنــات االبتــكار ضمــن مبــادرات
«أبوظبــي تبتكــر» ،اإلطــار العــام لتعزيــز
منظومــة االبتــكار فــي اإلمــارة ،الــذي تم
اإلعــان عنــه فــي مايــو  2022ويضم نحو
 14مبــادرة ..ويوفــر اإلطــار العــام البيئــة
المناســبة مثــل المســاحات والمــوارد
واألدوات الالزمــة لرعايــة وبناء القدرات
وتطويــر األفكار وتفعيــل قيمتها التجارية
عبــر تحويلهــا إلــى خدمــات ومنتجــات
ومشــاريع .ص«»١٤

محمد بن زايد ووافل كاالوان خالل اللقاء

سموه :التربية والتعليم والعمل
على إعداد قادة نافعين عوامل
رئيسية لنجاح أي جيل
فــي مختلــف المجتمعــات.
ودعــا صاحــب الســمو رئيــس الدولة
«حفظــه اهلل» الشــباب إلــى التمســك
بالقيم والعادات والثوابت األصيلة التي
يقــوم عليهــا مجتمــع دولــة اإلمارات.
وقــال ســموه إن بالدنــا تمــر بمرحلة

جديــدة مــن التاريخ خاصة فيمــا يتعلق
بالتحديــات التــي يواجهها العالم.
وأضــاف ســموه« :بنــاء الــدول ليــس
بالمــال ..فاإلنســان والقيــادة والرؤيــة
الصادقــة والحكيمة والقــراءة الصحيحة
للمســتقبل وســرعة اتخاذ القــرار تجعل

«زايد العليا» تنفذ مبادرة
«التضامن االجتماعي» في الفجيرة
نفــذت مؤسســة زايد العليــا ألصحاب
الهمــم ممثلــة فــي مجلــس الشــباب
بالمؤسســة بالتنســيق والتعــاون مــع
هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي مبــادرة
«التضامــن االجتماعــي» بمناســبة اليــوم
العالمي للشــباب ،لزيــارة وتوزيع المواد
الغذائيــة التــي وفرتهــا الهيئــة ،على عدد
مــن األســر التــي تضررت جــراء الســيول
واألمطــار بإمــارة الفجيــرة فــي منازلهم.

وتهــدف المبــادرة  -التــي أطلقتهــا
المؤسســة فــي إطــار حــرص «زايــد
العليا» على المساهمة المجتمعية  -إلى
المشــاركة فــي تلــك الملحمــة الوطنيــة،
والجهود التي تقدمها مختلف مؤسســات
الدولة في هذا الوضع االستثنائي الطارئ،
تنفيــذاً لتوجيهات قيادتنا الرشــيدة لدعم
أهالينــا في المناطق التي تضررت مؤخراً
جراء الســيول واألمطــار الغزيرة .ص«»٧

بمعدل نمو  %12مقارنة بنفس الفترة من 2021

 124مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير
النفطية خالل النصف األول من 2022
 %26نمو الصادرات
خالل الـ 6أشهر األولى
من العام بـ 49ملياراً
و 479مليون درهم
بلــغ إجمالي حجم التجــارة الخارجية غير
النفطيــة إلمــارة أبوظبــي مــن حيــث القيمة
حوالي  124مليار درهم خالل النصف األول
مــن العــام الجاري ،بمعدل نمــو  %12مقارنة
بنفــس الفتــرة من عــام  2021حيــث وصلت
إلــى  110مليــارات و 313مليون درهم.
وحققت الصادرات نمواً بمقدار  %26خالل
الســتة أشــهر األولى من العام الجاري بقيمة
 49مليــاراً و 479مليون درهم مقارنة بنفس
الفتــرة مــن عــام  2021حيث ســجلت خاللها
 39مليــاراً و 193مليــون درهم ،فيما حققت
أنشــطة إعادة التصدير نمواً بنســبة  %6لتبلغ
قيمتهــا  23مليــاراً و 43مليــون درهم مقارنة
بقيمــة  21مليــاراً و 689مليــون درهــم فــي
العــام الماضي ،بينما حققت واردات اإلمارة
نمــواً قــدره  %4لتســجل قيمتهــا اإلجماليــة
حوالي  51ملياراً و 475مليون درهم مقارنة
بـــ  49مليــاراً و 432مليــون درهــم في نفس
الفتــرة من العام الســابق .ص«»١٤

تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة..
رئيس االتحاد السويسري يستقبل
عبداهلل بن زايد
اإلنســان يسبق».
ونــوه ســموه بأن األمــم تبنى بكوادر
شــبابها ..وســنة الحيــاة أن جيـاً يســلم
الرايــة إلــى الجيــل اآلخر.
وقــال صاحب الســمو رئيــس الدولة:
«أطــرح هذا الموضوع ألوضح مقومات

نجــاح أي جيــل ..وهــي ثالثــة عوامــل
رئيســية أريــد التركيــز عليهــا ،أولهــا
التربيــة وأكــرر التربيــة ،وثانيـاً التعليــم
وثالثـاً العمــل على إعداد قــادة نافعين،
بحيث إذا وجهته إلى اتجاه معين تعلم
أنــه ســيكون منتجـاً» ..ص« ٢إلى »٧

عبداهلل بن زايد ودميتري كوليبا يبحثان هاتفياً
العالقات الثنائية وتطورات األزمة األوكرانية

بحــث ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خالل
اتصــال هاتفــي مــع معالــي دميتــري كوليبــا
وزيــر خارجيــة أوكرانيــا العالقــات الثنائيــة
بيــن البلديــن وآفــاق التعــاون المشــترك
وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف المجــاالت.
واســتعرض الجانبان مســتجدات األوضاع
علــى الســاحة األوكرانيــة إضافــة إلــى عــدد
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
المشترك.

وأشــاد ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد آل
نهيــان خالل االتصــال الهاتفي باالتفاق الذي
تــم توقيعــه مؤخــرا فــي مدينــة إســطنبول
بيــن جمهوريــة أوكرانيــا وروســيا االتحادية
والجمهورية التركية بمشــاركة منظمة األمم
المتحــدة بشــأن الســماح بتصديــر الحبــوب
عبــر البحــر األســود إلــى األســواق العالميــة
مجددا التأكيد على اســتعداد دولة اإلمارات
التــام لدعــم الجهــود المبذولــة كافــة إليجاد
حل ســلمي للنــزاع في أوكرانيــا .ص«»7

األسهم المحلية تربح  72مليار درهم
في األسبوع الثاني من أغسطس
ربحــت أســواق األســهم المحليــة مــا يربــو على 72
مليــار درهــم في نهايــة تــداوالت األســبوع الثاني من
شــهر أغســطس ،مــع اســتمرار تفاعلهــا بشــكل إيجابي
مــع إعالنــات الشــركات المدرجــة عــن أربــاح قويــة
فــي النصــف األول مــن العــام الجاري.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم المدرجة
من  2.63تريليون درهم في نهاية جلســة الجمعة
الماضيــة إلــى  2.703تريليون درهم بنهاية جلســة
أمس ،موزعة بواقع  2.136تريليون درهم لألسهم
المدرجــة فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة
و 566.8مليــار درهــم لألســهم المدرجة في ســوق
دبــي المالي.

واســتقطبت األســهم المحليــة ســيولة بأكثــر مــن
 9.13مليــار درهــم خالل األســبوع موزعة بواقع 7.58
مليــار درهــم فــي ســوق أبوظبــي و 1.55مليــار درهم
فــي ســوق دبــي ،وجــري التــداول علــى نحــو 2.083
مليــار ســهم عبــر تنفيــذ ما يربــو علــى  ٨١٦٠٠صفقة.
وضــخ المســتثمرون األجانــب غيــر العــرب نحــو
 392.3مليــون درهــم كمحصلــة شــراء فــي الســوقين
خــال األســبوع منهــا  264.36مليــون درهــم صافــي
شــراء في ســوق أبوظبي و 127.9مليون درهم صافي
شــراء فــي ســوق دبــي ،وذلك بعــد تحقيقهــم إجمالي
مشــتريات فــي الســوقين بقيمــة  1.748مليــار درهــم
مقابــل مبيعــات بنحــو  1.35مليــار درهــم .ص«»١٥

 8.1مليار درهم زيادة في أصول
المصارف اإلسالمية بالدولة خالل  5أشهر

 %6نمو أنشطة إعادة التصدير لتبلغ  23ملياراً
و 43مليون درهم مقارنة بالعام الماضي

بلغــت أصــول المصــارف اإلســامية العاملــة فــي
الدولــة نحــو  598.4مليار درهم بنهايــة مايو الماضي،
وفــق أحــدث إحصائيــات المصــرف المركــزي.
وأظهــرت إحصائيات المصــرف المركزي ،أن أصول
المصــارف اإلســامية زادت بواقــع  8.1مليــار درهــم
أو مــا نســبته  %1.37خــال الخمســة أشــهر األولــى
مــن العــام الجــاري مقابــل  590.3مليــار درهــم فــي
نهايــة ديســمبر  ..2021بينمــا زادت أصــول المصــارف
اإلســامية علــى أســاس شــهري بنســبة  %2.45تــوازي
 14.3مليــار درهــم مقابــل  584.1مليــار درهــم فــي
إبريــل الماضــي ،وارتفعــت على أســاس ســنوي بنســبة
 %0.4أو مــا يعــادل  2.4مليــار درهــم مقابل  596مليار

درهــم فــي مايــو .2021
وبحســب اإلحصائيــات ،ارتفــع االئتمــان المصرفــي
للمصــارف اإلســامية إلــى  393.9مليــار درهــم فــي
نهايــة مايــو الماضي بزيادة على أســاس ســنوي بنســبة
 %2أو مــا يــوازي  7.6مليــار درهــم مقابــل نحو 386.3
مليــار درهــم فــي مايــو .2021
وزاد االئتمــان المصرفــي للمصارف اإلســامية خالل
الخمســة أشــهر األولى من العام الجاري بنســبة %2.85
أو مــا يعــادل  10.9مليــارات درهــم مقارنــة بنحو 383
مليــار درهــم فــي نهايــة ديســمبر مــن العــام الماضــي،
بينمــا ارتفــع علــى أســاس شــهري بنســبة  %0.82توازي
 3.2مليار درهم مقارنة بشهر إبريل الماضي .ص«»١٥

العدد ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م

02

رئيس الدولة ورئيس سيشل يبحثان سبل تعزيز العالقات الثنائية

محمد بن زايد لدى وصوله فيكتوريا ووافل كاالوان في مقدمة مستقبليه

محمد بن زايد ووافل كاالوان يبحثان تطوير العالقات بما يتسق مع أولويات التنمية في البلدين الصديقين
رئيس الدولة يعبر عن تقديره لحسن االستقبال وكرم الضيافة وينوه بعالقات الصداقة بين اإلمارات وسيشل

محمد بن زايد ووافل كاالوان خالل اللقاء

رئيس سيشل يثمن دعم اإلمارات الكبير لبالده في العديد من المجاالت التنموية
بحــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظه اهلل» وفخامة وافل
رام كاالوان رئيس جمهورية سيشل
الصديقــة ،مختلف أوجــه العالقات
الثنائية وســبل تعزيزهــا وتطويرها
بمــا يتســق مــع أولويــات التنميــة
فــي البلديــن الصديقيــن خاصــة
فــي مجــاالت التجــارة واالســتثمار
والســياحة وغيرهــا.
جــاء ذلك خــال اســتقبال فخامة
رئيــس سيشــل ..صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
أمــس فــي القصــر الجمهــوري فــي
العاصمــة فيكتوريــا.
ورحــب فخامــة وافــل رام
كاالوان فــي بدايــة اللقــاء بصاحــب
الســمو رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» والوفــد المرافــق مثمن ـاً دعــم
دولــة اإلمــارات الكبيــر لبــاده فــي
العديــد مــن المجــاالت التنمويــة،
ومــا قدمتــه لهــا مــن مســاعدات
خــال مواجهــة جائحــة «كورونــا”.
مــن جانبــه عبــر صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
عن تقديره لحســن االستقبال وكرم
الضيافــة ،ونــوه بعالقــات الصداقــة
التــي تربــط بيــن دولــة اإلمــارات
وسيشــل ،والتطور الذي تشهده في
مختلف المجاالت الحيوية التي تهم
البلديــن وشــعبيهما الصديقين .وام
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استقبل وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات

رئيس الدولة :األمم تبنى بكوادر شبابها

محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات بحضور حمدان بن زايد وطحنون وسيف بن محمد

محمد بن زايد يدعو الشباب للتمسك بالقيم والعادات والثوابت األصيلة لمجتمع اإلمارات
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل» فــي مجلــس
قصــر البحر وفداً من الشــباب يمثلون
مختلــف الجهــات.
وتبــادل ســموه خــال اللقــاء
األحاديث الودية مع أبنائه الشــباب..
وهنأهــم بمناســبة اليــوم الدولــي
للشــباب الــذي يوافــق  12مــن شــهر
أغســطس مــن كل عــام.
وأشــار ســموه إلــى أن للشــباب
دوراً أساســياً فــي مواجهــة التحديــات
وتحقيــق التقــدم وصنــع المســتقبل
فــي مختلــف المجتمعــات.
ودعــا صاحب الســمو رئيس الدولة
«حفظــه اهلل» الشــباب إلــى التمســك
بالقيــم والعــادات والثوابــت األصيلــة
التــي يقــوم عليهــا مجتمــع دولــة
اإلمــارات.
وقال ســموه إن بالدنا تمر بمرحلة
جديــدة من التاريخ خاصة فيما يتعلق
بالتحديات التي يواجهها العالم.
وأضــاف ســموه« :بنــاء الــدول
ليــس بالمــال ..فاإلنســان والقيــادة
والرؤيــة الصادقــة والحكيمة والقراءة
الصحيحــة للمســتقبل وســرعة اتخــاذ
القــرار تجعــل اإلنســان يســبق”.
ونــوه ســموه بــأن األمم تبنــى بكوادر
شــبابها ..وســنة الحياة أن جيالً يســلم
الرايــة إلى الجيــل اآلخر.

وقــال صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة« :أطــرح هــذا الموضــوع
ألوضــح مقومــات نجــاح أي جيــل..
وهــي ثالثــة عوامــل رئيســية أريــد
التركيــز عليهــا ،أولهــا التربيــة وأكــرر
التربيــة ،وثانيـاً التعليــم وثالثـاً العمل
علــى إعــداد قــادة نافعيــن ،بحيث إذا
وجهتــه إلــى اتجــاه معيــن تعلــم أنــه
ســيكون منتجــاً”.
ومثــل وفــد الشــباب ..متطوعــون
مــن مؤسســة اإلمــارات وبرنامــج
خبــراء اإلمــارات ومجالــس الشــباب
فــي مختلــف إمــارات الدولــة إضافــة
إلــى عــدد مــن الجهــات الحكوميــة
األخــرى.
حضــر مجلــس قصــر البحــر ..ســمو
الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان
ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة
وســمو الشــيخ طحنــون بــن محمــد
آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة
العين وســمو الشــيخ ســيف بن محمد
آل نهيــان وســمو الشــيخ نهيــان بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء
مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية وســمو
الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي
وســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
خليفــة آل نهيــان مستشــار صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة .وام

عبداهلل بن زايد وحصة بو حميد وشما المزروعي وجانب من الحضور في مجلس قصر البحر

حمدان بن زايد وسيف بن محمد
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محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات بحضور طحنون بن محمد ونهيان بن زايد

رئيس الدولة :للشباب دور أساسي في مواجهة التحديات
وتحقيق التقدم وصنع مستقبل المجتمعات

محمد بن زايد في صورة جماعية مع الوفد الشبابي

محمد بن زايد :بالدنا تمر بمرحلة جديدة من التاريخ خاصة فيما يتعلق بالتحديات في العالم
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محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات بحضور طحنون بن محمد وسلطان بن خليفة

رئيس الدولة :التربية والتعليم والعمل على إعداد
قادة نافعين عوامل رئيسية لنجاح أي جيل

محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات بحضور طحنون وسيف بن محمد ونهيان بن زايد وسلطان الجابر
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محمد بن زايد خالل استقباله وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات بحضور طحنون بن محمد

رئيس الدولة يدعو الشباب إلى التمسك بالقيم
والعادات والثوابت األصيلة لمجتمع اإلمارات
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تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة  ..رئيس
االتحاد السويسري يستقبل عبداهلل بن زايد
¢

الرسالة تتضمن دعوة إيجناتسيو كاسيس لزيارة اإلمارات في إطار الحرص على تعزيز عالقات البلدين
بحث عالقات الصداقة
والتعاون اإلماراتي السويسري
في عدد من القطاعات ذات
االهتمام المشترك

مناقشة قضايا المنطقة
والمستجدات على الصعيدين
اإلقليمي والدولي وتبادال
وجهات النظر بشأنها

إيجناتسيو كاسيس خالل تسلمه الرسالة من عبداهلل بن زايد
تســلم فخامة إيجناتسيو كاسيس رئيس
االتحــاد السويســري ووزيــر الخارجيــة،
رســالة خطيــة من صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة
“حفظه اهلل” تتضمن دعوة فخامته لزيارة
دولــة اإلمــارات فــي إطــار الحــرص علــى
تعزيــز وتعميــق أواصر العالقــات الثنائية
بيــن البلديــن الصديقين.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال فخامتــه
فــي مدينــة لوكارنــو بسويســرا ،ســمو
الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزير
الخارجيــة والتعــاون الدولي ،حيث ســلم
ســموه فخامتــه الرســالة الخطيــة .
ونقــل ســموه لفخامتــه خــال اللقــاء
تحيــات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه
اهلل” وتمنياته لسويسرا النماء واالزدهار.
مــن جانبــه حمل فخامته ســمو الشــيخ
عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان تحياتــه إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل”
وتمنياتــه لدولــة اإلمــارات دوام التقــدم
والرخاء.
كمــا جــرى خــال اللقاء بحــث عالقات
الصداقــة والتعــاون الثنائــي اإلماراتــي
السويســري فــي عــدد مــن القطاعــات
ذات االهتمام المشترك ومنها االقتصادية
والتجاريــة واالســتثمارية.
وناقــش الجانبــان قضايــا المنطقــة
والمســتجدات علــى الصعيديــن اإلقليمــي

والدولــي وتبــادال وجهات النظر بشــأنها.
ورحــب فخامــة إيجناتســيو كاســيس
بســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان،
مؤكــدا علــى العالقــات الثنائيــة الوثيقــة
والمتميــزة التــي تربــط بيــن البلديــن
الصديقيــن وتطلــع بــاده إلــى تعزيــز
التعــاون المشــترك مــع دولــة اإلمــارات
فــي مختلــف المجــاالت.
مــن جانبــه أكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل
بــن زايــد آل نهيــان أن دولــة اإلمــارات
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه
اهلل” حريصــة على تعزيز عالقات التعاون
الثنائــي مــع سويســرا بمــا يعــود بالنفــع
علــى شــعبي البلديــن الصديقيــن ويخــدم

مصالحهمــا المشــتركة ،مشــيرا إلى وجود
مجــاالت واعــدة للشــراكة بيــن دولــة
اإلمــارات وسويســرا تســهم فــي دعــم
مســارات التنميــة واالزدهــار المســتدام
فــي البلديــن الصديقيــن.
عقــب اللقــاء ،رافق فخامة إيجناتســيو
كاســيس رئيس االتحاد السويسري ووزير
الخارجيــة ،ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايد
آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون
الدولــي فــي زيــارة إلــى حديقــة النبــات
فــي جزيــرة بريســاكو التــي تعــد مــن
أبــرز المقاصــد الســياحية فــي سويســرا،
كمــا حضــرا حفــل االســتقبال الــذي أقيــم
فــي إطــار فعاليــات مهرجــان لوكارنــو
الســينمائي ويعــد مــن أعــرق المهرجــان

الفنيــة فــي العالــم وتأســس عــام .1946
وزار الجانبــان مقــر مجموعــة شــيندلر
السويســرية إلنتــاج المصاعــد والســالم
الكهربائيــة التــي تعــد أحــد أكبــر وأعرق
الشــركات العالمية المتخصصة وتأسســت
عام . 1872
واطلــع ســموه خــال الزيــارة علــى
مرافــق الشــركات المختلفــة وخطــوط
إنتاجهــا والتقنيــات المتقدمــة التــي
تعتمــد عليهــا.
كمــا تعــرف ســموه علــى البرنامــج
التدريبي المتخصص التي توفره مجموعة
شــيندلر السويســرية للطلبــة لتأهيلهــم
بالشــكل األمثــل للعمــل فــي الشــركة
بعــد التخــرج.

وأشــاد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد
آل نهيــان بالتقدم الصناعي الذي تشــهده
سويســرا وحرصهــا علــى تمكيــن الشــباب
للعمــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي الــذي
يعــد ركيــزة أساســية لتحقيــق االزدهــار
االقتصــادي والتنميــة المســتدامة.
حضــر اللقــاء ورافــق ســموه خــال
الزيــارات ،معالــي ريــم بنــت إبراهيــم
الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون التعــاون
الدولــي وســعادة الدكتــورة حصة عبداهلل
العتيبــة ســفيرة الدولــة لــدى االتحــاد
السويســري وســعادة عمران شــرف مدير
مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريــخ
رئيــس لجنــة األمــم المتحــدة لالســتخدام
الســلمي للفضــاء الخارجــي.وام

عبداهلل بن زايد ودميتري كوليبا يبحثان هاتفياً العالقات «زايد العليا» تنفذ مبادرة «التضامن االجتماعي» في الفجيرة
الثنائية وتطورات األزمة األوكرانية
بحث ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد آل
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي
خــال اتصــال هاتفــي مــع معالــي دميتري
كوليبــا وزيــر خارجيــة أوكرانيــا العالقــات
الثنائيــة بيــن البلديــن وآفــاق التعــاون
المشــترك وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف
المجــاالت.
واستعرض الجانبان مستجدات األوضاع
علــى الســاحة األوكرانيــة إضافــة إلى عدد
مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات
االهتمــام المشــترك.
وأشــاد ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد آل
نهيان خالل االتصال الهاتفي باالتفاق الذي
تــم توقيعــه مؤخــرا فــي مدينــة إســطنبول

استعراض مستجدات األوضاع على الساحة األوكرانية وعدد
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
تأكيد استعداد اإلمارات التام لدعم جهود إيجاد حل سلمي
للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة
بيــن جمهوريــة أوكرانيا وروســيا االتحادية
والجمهورية التركية بمشاركة منظمة األمم
المتحــدة بشــأن الســماح بتصديــر الحبوب
عبــر البحر األســود إلــى األســواق العالمية

مجددا التأكيد على استعداد دولة اإلمارات
التــام لدعــم الجهود المبذولــة كافة إليجاد
حــل ســلمي للنزاع فــي أوكرانيــا والتوصل
إلى تسوية سياســية لألزمة.وام

 100مشارك بـ«جولة شباب شرطة أبوظبي» لتعزيز جودة الحياة

خالل المبادرة
نفــذت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب
الهمــم ممثلــة فــي مجلــس الشــباب
بالمؤسســة بالتنســيق والتعــاون مــع
هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي مبــادرة
«التضامــن االجتماعــي» بمناســبة اليــوم
العالمــي للشــباب ،لزيــارة وتوزيــع المواد
الغذائيــة التــي وفرتهــا الهيئــة ،علــى عــدد
مــن األســر التــي تضــررت جــراء الســيول
واألمطــار بإمــارة الفجيــرة فــي منازلهــم.
وتهــدف المبــادرة  -التــي أطلقتهــا

جانب من المشاركين في الجولة
نظمــت شــرطة أبوظبــي جولة للشــباب
بمشــاركة نحــو  100شــاب ضمــن المخيــم
الصيفــي التابــع لــوزارة الثقافــة والشــباب
بالتعاون مع المؤسســة االتحادية للشباب،
وذلــك تزامن ـاً مــع يــوم الشــباب الدولــي
والــذي يصادف  12أغســطس من كل عام.
وشــاركت إدارة المتابعــة الشــرطية
والرعاية الالحقة وقسم الموروث الشرطي
التابــع إلدارة المراســم والعالقــات العامة،
فــي الجولــة بيــن مســاحات مركــز أبوظبي
اإلبداعــي الستكشــاف فــرص ممارســة

الهوايــات والمهــارات وتطويــر المشــاريع
الخاصة والمبادرات التي تســهم في تعزيز
جــودة الحيــاة.
وأوضــح العقيــد أحمــد جمعــة الخييلي
مديــر إدارة المتابعــة الشــرطية والرعايــة
الالحقــة أن الفعاليــة تضمنــت لقــاء عبــر
األجيال جمع بين الشباب وكبار المواطنين
واألطفــال ،وتقديــم هدايــا تذكاريــة مــن
المــوروث الشــرطي ألول  100زائر لمركز
أبوظبــي اإلبداعي.
وأشــار إلــى أن احتفاليــة يــوم

الشــباب الدولــي تأتــي تأكيــداً علــى
اهتمــام شــرطة أبوظبــي المســتمر
بفئــة الشــباب وتحفيزهــم نحــو اإلبــداع
وتبنــي األفــكار والمقترحــات التطويريــة.
ولفــت إلــى أنــه تــم التركيــز علــى مفهــوم
جــذور الشــباب والترابــط بيــن األجيــال
فــي شــرطة أبوظبــي ،وتعريــف الشــباب
بـــ»دورة فوج زايد األول» والتي أســهمت
بــدور متميــز في مســيرة العمل الشــرطي
واألمني لينطلق من بعدها لمراحل التطور
الكبيــرة التي نشــهدها اليــوم .وام

المؤسســة فــي إطار حــرص «زايــد العليا»
على المساهمة المجتمعية  -إلى المشاركة
فــي تلــك الملحمة الوطنيــة ،والجهود التي
تقدمهــا مختلــف مؤسســات الدولــة فــي
هــذا الوضــع االســتثنائي الطــارئ ،تنفيــذاً
لتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة لدعــم أهالينا
فــي المناطــق التــي تضــررت مؤخــرا جراء
الســيول واألمطــار الغزيــرة التــي وقعــت
فــي اإلمــارة.
وأكــدت مؤسســة زايــد العليــا حرصهــا

على مشاركة أبنائها ومنتسبيها المشمولين
برعايتهــا مــن أصحــاب الهمــم وكوادرهــا
الوظيفيــة فــي كافــة المبــادرات والجهــود
الوطنيــة ،ودمجهــم فــي المشــاركات
االجتماعيــة والمبــادارت التــي تضيــف
قيمــة نوعيــة وتســهم فــي تحقيــق تأثيــر
إيجابي مجتمعي لمســتقبل أكثر اســتدامة،
وأهمية هذه المشــاركة التي تتماشــى مع
أهــداف نشــر قيــم التضامــن التــي يحثهــا
ديننــا الحنيــف .وام

مجلس شباب بلدية عجمان يحتفي مع كبار
المواطنين بجلسة «تضامن األجيال»

«الدار» تنضم إلى فريق الخبراء االستشاري الخاص بمبادرة
األهداف المستندة إلى العلم لتحقيق الحياد المناخي

انضمت شركة الدار العقارية إلى فريق
ّ
الخبراء االستشاري الخاص بمبادرة األهداف
المستندة إلى العلم « ،»SBTiلتصبح أول
شركة من منطقة الشرق األوسط تقدم خدماتها
االستشارية لشركات العقارات واإلنشاءات حول
العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي
المستندة إلى العلم.
وُتعد مبادرة األهداف المستندة إلى العلم
شراكة بين مؤسسة «سي دي بي» ،واالتفاق
العالمي لألمم المتحدة « »UNGCومعهد
الموارد العالمية « »WRIوالصندوق العالمي
للطبيعة «.»WWF
وتعمل أكثر من  3آالف شركة حول العالم
مع مبادرة األهداف المستندة إلى العلم لتقليل
االنبعاثات الكربونية ودعم تحقيق أهداف
اتفاق باريس للمناخ للحد من ارتفاع درجات
الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين

مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،
ومواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على
هذه الزيادة في حدود  1.5درجة مئوية.
وتسعى المبادرة إلى مساعدة الشركات
على تقليل االنبعاثات الكربونية في
االقتصاد الحقيقي من خالل التشجيع على
وضع المستهدفات القائمة على العلم.
وستُثري مشاركات كبار المديرين التنفيذيين في
الدار ،الذين يتمتعون بمعرفة كبيرة وخبرات
واسعة في مجال االستدامة ،عملية اتخاذ
القرارات ضمن فريق الخبراء االستشاري
للمبادرة ،وستساعد الفريق على وضع المبادئ
والتعريفات والمقاييس الخاصة باألهداف
المستندة إلى العلم ،والتي ستكون بمثابة
معيار مرجعي لشركات العقارات والبناء
حول العالم.
وستعرض منهجيات الحياد المناخي التي
ُ

طورتها المجموعة االستشارية لمشروع المباني
للحصول على موافقة كل من مؤسسة سي
دي بي ،واالتفاق العالمي لألمم المتحدة،
ومعهد الموارد العالمية ،والصندوق العالمي
للطبيعة ،قبل إتاحتها لجميع أصحاب المصلحة
في المبادرة من دون أي تكلفة إضافية،
والتي ستساعدهم على مواءمة أهدافهم مع
أهداف اتفاق باريس.
كما سيسهم فريق الخبراء االستشاري في
تطوير األوراق البحثية ،وسيشارك في األنشطة
والفعاليات المخصصة للترويج ألهمية اعتماد
الشركات لألهداف المستندة إلى العلم.
وتتألف المجالس االستشارية للمبادرة
من المؤسسات والشركات ،باإلضافة إلى
مجموعة مرموقة من األكاديميين واالستشاريين
والمنظمات غير الربحية والمنظمات متعددة
الجنسيات.وام

جانب من الفعالية
نظــم مجلــس شــباب دائــرة البلديــة
والتخطيــط فــي عجمان جلســة تضامن
األجيــال ،فــي وزارة تنميــة المجتمــع،
والتــي ســعت لمــد جســور التواصــل
الدائــم والمباشــر مع كبــار المواطنين،
تزامنـاً مــع اليــوم العالمــي للشــباب.
حضــر الجلســة الدكتــور المهنــدس
محمــد أحمد بن عمير المهيري المدير
التنفيــذي لقطاع تطويــر البنية التحتية
بالدائــرة ،وراشــد الغمالســي رئيــس
مركز ســعادة كبار المواطنين بعجمان،
والمهندســة مريــم المــا رئيــس قســم
التسويق واإلعالم ،رئيس مجلس شباب

الدائــرة ،وبمشــاركة أعضــاء المجلــس
وعــدد مــن المنتســبين لبرنامــج أجيال
الصيفــي وموظفي وموظفات الدائرة .
وأكــدت المهندســة مريــم المــا أن
العالم يحتفي اليوم بشــبابه باعتبارهم
طاقــات وإبداعــات متنوعــة ومواهــب
خالقــة وعنوانــا للتطويــر ،مشــيرة إلى
أن دولــة اإلمــارات بقيادتهــا الحكيمــة
أولــت اهتمام ـاً كبيــراً بالشــباب ،مــن
خــال تفعيــل أدوارهــم واالســتثمار
فــي طاقاتهــم وتعزيــز مشــاركتهم فــي
مختلــف مجــاالت الحيــاة.
وقالــت المــا  »:إن يــوم الشــباب

يحمــل هــذا العــام شــعار تضامــن
األجيــال ،تعزيــزاً لقيــم التعايــش
والتواصــل بين كافة الفئات والشــرائح
فــي المجتمــع وإيجاد مجتمــع يحتضن
كافــة األعمــار ،مقدراً دور كل شــريحة
تســهم فــي رفعــة بالدنــا ،مشــيرة إلى
أن مجلــس الشــباب ارتــأى أن يحتفــي
بكبــار المواطنين ألنهم عنوان الماضي
وأســاس الحاضــر وعمــاد تأســيس
المســتقبل األفضــل».
وتضمنــت الجلســة األحاديــث
الشــيقة والتجــارب المثمــرة لكبــار
المواطنيــن.وام
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جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تبث عبر قنواتها
الرقمية حلقات حول الفلسفة اإلسالمية
بــدأت جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم
اإلنســانية ،بث سلســلة مــن الحلقات حول
الفلســفة اإلســامية عبــر قنواتهــا الرقميــة،
بعنوان «فالسفة مســلمون» ،يقدمها مركز
الدراســات الفلســفية التابع للجامعة.
تأتــي هــذه الحلقــات تعزيــزاً لجهــود
الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وإثــراء
المعــارف فــي مختلــف مجــاالت العلــوم
اإلنسانية ،واستمراراً لسلسلة الحلقات التي
تــم بثها ســابقاً وتركــت صدى تنويريـاً طيباً
بين شــرائح مهمة فــي المجتمع ،وتضمنت
سلسلة «روح وريحان» و»مصايف العلماء»
و»قيــم اإلســام» و»قــرآن مبيــن».
وتبــث هــذه الحلقــات بصــورة شــهرية
وتتنــاول مختلــف جوانــب الفكر الفلســفي
اإلســامي والمنتــج اإلنســاني فــي هــذا
المجال الحيــوي ،ويقدمها الدكتور إبراهيم
بورشاشــن مدير مركز الدراســات الفلسفية
بجامعــة محمد بــن زايد للعلوم اإلنســانية.
وكانت باكورة حلقات «فالســفة مسلمون»
حلقة بعنوان «ما هي الفلســفة اإلسالمية»
عددا من المحاور بدأت بتعريف
وتضمنت ً
الفلســفة اإلســامية ،وتوضيــح معالمهــا
والتعــرض ألعالمها من كبار الفالســفة ،إلى
جانب نشأتها وأهم الخصائص التي تميزها.
وقــال الدكتــور إبراهيــم بورشاشــن إن
هــذه الحلقات تتنــاول بيان المعالم الكبرى
للفلســفة اإلســامية من خالل الوقوف عند
أعالمهــا الكبــار ،مشــيراً إلــى أن الفلســفة
اإلســامية جــاء فــي الحلقة أنها نشــأت في
ظــل حضــارة دينها اإلســام وكتابهــا القرآن
الكريــم ولســانها عربــي مبيــن ،وأجواؤهــا
منفتحــة علــى حضــارات عريقــة تفاعلــت
معها الحضارة اإلســامية وأخرجت أحســن

مــا فيهــا ،واســتفادت الفلســفة اإلســامية
مــن حضــارات متعــددة أبرزهــا الحضــارة
اليونانيــة ،لذلــك تعــددت عوامــل نشــأة
الفلســفة عنــد المســلمين بيــن عوامــل
داخليــة وأخــرى خارجيــة.
وتنــاول الدكتــور بورشاشــن فــي الحلقة
الثانيــة مــن سلســلة «فالســفة مســلمون»
ســيرة فيلســوف العــرب األول أبــو يعقوب
يوســف بــن إســحاق الكنــدي ،مشــيراً إلــى
أن الكنــدي تطــرق للكثيــر مــن المشــاريع
العلميــة ،وبصــم تاريــخ الفلســفة ببصمات
قويــة خاصــة أنــه شــهد اللحظــة األولــى
لميالدهــا فــي بــاد الشــام.
وفي الحلقة الثالثة من برنامج «فالسفة
مسلمون» استعرض سيرة أبو نصر الفارابي
«المعلم الثاني» وأهم إسهاماته الفلسفية،
مؤكــداً أن الفارابــي كان فيلســوفاً بحق ولم
يكــن مجــرد ناقــل للتــراث الفلســفي ،وهو
أحد تالمذة أفالطون وأرســطو.

وقال إن الفارابي يعتبر أول مفكر مسلم،
وخلف عدداً كبيراً من المصنفات الفلسفية
الكاملــة ،ولــم تعد الفلســفة معــه مقتصرة
علــى مجــرد المعرفــة ،بل أصبحت تســعى
إلــى التفكيــر من منظــور آخر وهــو العمل
علــى امتالك األشــياء أو اقتنائهــا ،وقد مكنه
ذلك من التقريب بين الفلســفة والشريعة،
مشيراً إلى أن الفارابي يعتبر الفقه ضرورياً
فــي المدينــة ،فالحضارة اإلســامية حضارة
فقهيــة وللفقيــه مكانــه المعتبــر فــي هــذه
الحضارة.
وتناولــت الحلقــة الرابعــة مــن البرنامج
ســيرة أبــي بكــر بــن باجــة ،وإســهاماته
المتميــزة فــي مجال الفلســفة والموســيقى
والرياضيــات والمنطــق والطبيعــة ،معتبــراً
أن ابــن باجــة هــو مدشــن الفلســفة فــي
المغــرب العربــي ،لكنــه اشــتهر بالطــب
والشــعر والموســيقى أكثــر مــن اشــتهاره
بالفلســفة .وام

نورة الكعبي :الشباب األداة الفاعلة لتحقيق اإلنجازات وبناء مستقبل مستدام
أكدت معالــي نورة بنت محمد الكعبي
وزيــرة الثقافة والشــباب أن االســتثمار في
الشــباب وتمكينهــم ومنحهم مــا يحتاجون
إليه من دعم لتكون مساهمتهم فاعلة في
بنــاء أوطانهــم ومجتمعاتهــم ،هو األســاس
لتطــور األمــم ،فالشــباب هــم رأس المــال
الحقيقي واألداة الفاعلة لتحقيق اإلنجازات
وبناء مســتقبل مســتدام ،ليكــون على قدر
المســؤولية والعــزم وليســتحق التبــوؤ في
مناصــب قياديــة ،حيــث إنــه مــن المهــم
تواجد الشباب في دائرة صناعة القرار لما
لهــذا من أهمية في استشــراف المســتقبل
المســتدام للعالم كله.
ونوهت معاليها  -في تصريح بمناســبة
اليــوم العالمــي للشــباب  -أن حكومــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل
خــاص تهتم بســماع صوت الشــباب وتلبية
تطلعاتهــم ،فأطلقــت االســتراتيجيات التي

تعنى باالســتثمار في مواهبهم وإبداعاتهم
وطاقاتهــم مثــل االســتراتيجية الوطنيــة
للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ،وأطلقــت
عــدداً مــن المبــادرات وأسســت الهيئــات

الخاصــة بهــم مثــل المؤسســة االتحاديــة
للشــباب التي تهتم بتعزيز تمكين وإشراك
الشــباب فــي مختلــف قطاعــات المجتمع،
حيــث تقــوم المؤسســة حاليــا بتنفيــذ 35
مبــادرة شــبابية وعملــت علــى افتتــاح 15
مركــزاً شــبابياً إبداعيـاً فــي مختلــف أنحــاء
الدولة.
وأكــدت معاليهــا في ختــام تصريحها أن
دولــة اإلمارات ال تهتم بالشــباب اإلماراتي
فحسب ،بل بالشباب من كل أنحاء العالم،
وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو أن الشــباب
العربــي اختــار دولــة اإلمــارات ،ولعشــر
سنوات متتالية ،أفضل بلد للعيش والعمل،
وهــو ما يــدل علــى أن اســتراتيجية الدولة
فــي اســتقطاب الشــباب المبــدع والعنايــة
بــه وتوفيــر البيئــة اإلبداعيــة المثلــى لــه
تؤتــي ثمارهــا وتعــزز مــن قــدرات البــاد
والشــباب علــى حد ســواء .وام

شرطة أبوظبي تنظم ملتقى «يوم الشباب الدولي»

سعود بن صقر خالل استقباله الوفد

استقبل وفداً من المؤسسة االتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب

حاكم رأس الخيمة :الشباب اإلماراتي يمتلك المهارات
والطاقات القادرة على صناعة المستقبل الواعد
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بن
صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم
رأس الخيمة ،أن الشــباب اإلماراتي يمتلك
المهــارات والطاقــات البنــاءة القــادرة على
صناعة المســتقبل الواعــد لدولة اإلمارات.
وأوضــح ســموه أن الشــباب اإلماراتــي
يثبــت فــي كل يــوم بأنــه علــى قــدر الثقة
والمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه ،وبأنــه
جديــر بالدعــم والتمكيــن الــذي تقدمــه
لــه دولــة اإلمــارات التــي تواصــل وضــع
خطــط واســتراتيجيات طموحــة تعزز دور
ومكانــة الشــباب فــي تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة للدولــة ،والحفــاظ

علــى مكانتهــا الرائــدة بيــن الــدول.
وقــال ســموه« :شــباب اإلمــارات،
أنتــم ثروتنــا الحقيقيــة ،وأملنــا فــي
صناعــة مســتقبلنا المشــرق ،عليكــم نعقد
العــزم والطمــوح ،ومنكــم نســتمد القــوة
والعنفوان ..نفخر بنجاحاتكم ،وبإسهامكم
فــي بنــاء الغــد الواعــد لــرأس الخيمــة
ولدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة”.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال صاحــب
الســمو حاكــم رأس الخيمــة ،فــي قصــر
ســموه بمدينــة صقــر بــن محمــد أمــس،
ســعادة ســعيد النظــري مديــر عــام
المؤسســة االتحاديــة للشــباب ،يرافقــه

محمــد حســين البلوشــي رئيــس مجلــس
رأس الخيمة للشــباب وأعضــاء المجلس..
الذين قدموا للســام على ســموه بمناسبة
اليــوم العالمــي للشــباب.
واطلــع ســموه خــال اللقــاء علــى
مســتجدات العمــل فــي المؤسســة
االتحاديــة للشــباب ،والخطــط والبرامــج
التــي يعمــل عليهــا مجلــس رأس الخيمــة
للشــباب ،وأشــاد ســموه بجهودهــم فــي
دعــم العمــل الشــبابي مؤكداً علــى أهمية
دور الشــباب في مســيرة التنمية الشــاملة
فــي الدولــة ودورهم المحوري في رســم
مالمــح مســتقبل اإلمــارات المشــرق .وام

شما المزروعي :اإلمارات ترسخ موقعها وجهة أولى للشباب للعيش والعمل
أكــدت معالــي شــما بنــت ســهيل
المزروعــي ،وزيرة دولة لشــؤون الشــباب
نائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي أن
دولــة اإلمــارات تؤمــن بالشــباب وترســخ
موقعهــا وجهــة أولــى للشــباب للعيــش
والعمــل وتحقيــق األحــام والتطلعــات.
وقالــت معاليهــا فــي تصريــح بمناســبة
اليــوم العالمــي للشــباب« :فــي دولــة
اإلمــارات كل يــوم هــو يــوم للشــباب،
واليــوم العالمــي للشــباب هــو مناســبة
لنــا الســتذكار المكتســبات واإلنجــازات
التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات فــي مجــال
تطويــر قطــاع الشــباب وتمكينهــم .واليوم
يتواجــد الشــباب فــي دولــة اإلمــارات فــي
مختلــف المواقــع القياديــة فــي مجالــس
اإلدارة وكبريــات المؤسســات».
وأضافــت أن مبــدأ االســتماع للشــباب
واإلصغاء لتطلعاتهم واالهتمام بطموحاتهم
ممارســة يومية راســخة في دولة اإلمارات
كرســتها قيادتنــا الرشــيدة نهجـاً مســتداماً،
انطالقــاً مــن ثقافــة التقــارب والتالحــم
والتواصل المستمر في المجتمع اإلماراتي.
ومــن هــذا المبــدأ حرصنــا دائمـاً علــى
تحويــل رؤى الشــباب إلــى أفــكار إبداعيــة

ومشــاريع نوعيــة تســهم فــي مســارات
التنميــة محليــاً وعالميــاً .كمــا أن دولــة
تكتف باالســتثمار في تمكين
اإلمــارات لم ِ
شــبابها ،بل اتجهــت أيضاً لتمكين الشــباب
فــي كل مــكان ،حتــى أصبحــت الوجهــة
المفضلــة عامـاً بعد آخــر للشــباب الطامح
والمبدع والموهوب والحريص على اإلنجاز
والتميــز مــن كل أنحــاء المنطقــة والعالم.
ّ
وقالــت معاليهــا« :ســنواصل هــذا النهــج
الســتقطاب المواهــب الشــابة الطموحــة

إلــى دولــة اإلمــارات؛ أرض الفــرص التــي
تؤمــن بالشــباب وترســخ موقعهــا وجهــة
أولــى للشــباب للعيــش والعمــل وتحقيــق
األحــام والتطلعــات وتحويــل األفــكار إلى
مشــاريع ملموســة ناجحــة علــى األرض.
حكومة دولة اإلمارات تســخر كل جهودها
ومواردهــا لتحقيــق هــذا التوجــه ســواء
مــن خــال المؤسســة االتحاديــة للشــباب
أو مركــز الشــباب العربــي الــذي يشــارك
هــذا النــوذج الناجــح فــي العمل الشــبابي
المثمــر مــع األشــقاء واألصدقــاء فــي
المنطقــة والعالــم ،فالشــباب العربــي جزء
مــن نســيجنا االجتماعــي األكبــر ،وبرامجنا
فــي تخصصــات التكنولوجيــا والمهــارات
الدبلوماســية واإلعالمية وتجــارب مواجهة
التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة
وترســيخ ثقافــة ريــادة األعمــال وتحويــل
التحديــات إلــى فــرص هــي فــي متنــاول
الشــباب لخدمة طموحاتــه ،وفق نموذجنا
الــذي نعمل عليه ويقــوم على ربط النقاط
ببعضهــا مــن أجــل تحقيــق التكامــل بيــن
المهارات وإيصال الموهوبين من الشــباب
إلــى الفــرص التــي يســتحقونها وتمكينهــم
صنــاع القــرار» .وام
مــن التواصــل مــع ّ

أولى جلسات «نافس »Talksتناقش توعية وتحفيز المواطنين للعمل بالقطاع الصحي
مكتوم الشريفي خالل حضوره الملتقى
نظم مجلس «شباب شرطة أبوظبي» برعاية
وحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي
مدير عام شرطة أبوظبي ملتقى «يوم الشباب
الدولي» تزامناً مع االحتفالية الدولية التي
توافق  12من أغسطس سنوياً ،وذلك تحت
شعار «التضامن بين األجيال”.
وقال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي
في كلمته خالل حضوره الملتقى إن القيادة
العامة لشرطة أبوظبي تتشرف بتنظيم هذا
الملتقى الذي يهتم بالشباب ويرسخ أهمية
تضامن األجيال وتكاتفهم لتعزيز مسيرة التنمية
واالزدهار وترسيخ ثوابت مجتمعنا في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .
وأشاد بدعم القيادة الرشيدة للشباب
وتمكينهم وتسليحهم بشتى أنواع المعارف
والعلوم والخبرات إيماناً منها بأهمية دورهم
وإعدادهم بعناية ليكونوا عماد الوطن وقادة

المستقبل مؤكداً أهمية تعزيز الروابط
االجتماعية والمحافظة على موروثنا وتقاليدنا
العريقة وغرس القيم االصيلة في نفوس الشباب.
واستعرض الملتقى تجربة «التضامن بين
األجيال» الفائزة بجائزة المدير العام ضمن
فئة األسرة المتميزة والتي تؤكد أهمية دور
األسرة في التحفيز واإلبداع كما استعرض
انجازات مجلس شباب شرطة أبوظبي في
دورته الثالثة ،وتضمن برنامج الملتقى تكريماً
لعدد من الموظفين المتميزين.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية
واألمنية ،أهمية دور القطاعات الشرطية
بمختلف اختصاصاتها في دعم الشباب وتعزيز
التضامن بين األجيال .
ولفت الرائد علي محمد المصعبي رئيس
مجلس شباب شرطة أبوظبي ،إلى اهتمام

دول العالم بيوم الشباب الدولي الذي أقرته
منظمة األمم المتحدة في الثاني عشر من شهر
احتفاء بالدور األساسي
أغسطس من كل عام
ً
والجوهري الذي تسهم به هذه الفئة في
جميع المجتمعات بال استثناء.
وأكد حرص القيادة الشرطية على دعم
الشباب من خالل مجلس شباب شرطة أبوظبي،
الذي أصبح عنواناً بارزاً للشباب اإلماراتي المتميز
بنشاطه وهويته الوطنية والمجتمعية الفاعلة.
وأشارت النقيب هاجر راشد النعيمي
رئيس قسم التدريب االفتراضي وعضو مجلس
شباب شرطة أبوظبي إلى أن القيادة الشرطية
وفرت أنظمة التدريب والتكنولوجيا الحديثة
والمتطورة مما ساعد في تعزيز المعارف لدى
المنتسبين الشباب ضمن إطار التضامن بين
األجيال والتعاون من أجل تحقيق األهداف
المشتركة .وام

«الطوارئ واألزمات» تشارك في اجتماع تنسيقي لمناقشة
جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة
أبوظبي  -الوطن
عقــدت كافــة الجهــات المعنيــة بالتعامــل مــع الحــاالت الجويــة
اجتماعـاً تنســيقياً للوقــوف علــى جاهزيــة الدولــة لمواجهــة الحالــة
الجويــة المقبلــة التــي قــد تتأثــر بهــا الدولــة فــي نهايــة األســبوع.
وشــارك فــي االجتمــاع الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث ،ووزارة الدفــاع ،ووزارة الداخليــة والقيــادات الشــرطية،
والمركــز الوطنــي لألرصــاد ووزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة.
ويأتــي االجتمــاع ضمن سلســلة من اجتماعات المتابعة والتنســيق
بيــن الجهــات المعنيــة للتأكيــد علــى جاهزيــة الدولــة واســتعدادها
لمواجهــة الحالــة الجويــة والحــد مــن تداعياتها.
ومــن خالل االجتمــاع ،أفاد المركز الوطني لألرصاد خالل االجتماع
بمســتجدات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على الدولة ،وتوقع المركز
بأنــه ســيكون هنــاك امتــداد لمنخفــض جــوي يصاحبــه ســقوط أمطار
مختلفــة الشــدة فــي المناطــق الشــرقية والجنوبيــة نهايــة األســبوع
الجــاري .فيمــا اســتعرضت وزارة الداخليــة ووزارة الطاقــة والبنيــة
التحتيــة اإلجــراءات المعتمــدة للتخفيــف من تداعيــات الحالة الجوية
فــي المناطــق التــي قــد تتأثــر حســب مــا أشــار إليهــا المركــز الوطني
لألرصــاد فــي تقريــره .ومــن خــال االجتمــاع ،أكــدت الهيئــة علــى
أهميــة اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية في المناطــق المتأثرة
مــن قبــل كافــة الجهــات المعنيــة ،بهــدف الحــد مــن تداعيــات الحالة

الجويــة وتخفيفها ،وضمان اســتمرارية عمل الجهات الحيوية .مضيفة
بــأن جميــع الفــرق المحليــة والوطنيــة علــى جاهزيــة عاليــة لضمــان
االســتجابة الفعالــة والســليمة مــن أيــة مخاطر قد تقــع جــراء الحالة.
إضافــة إلــى تأكيــد الهيئة علــى جاهزيــة اإلجــراءات اإلعالمية وتفعيل
برامــج التوعيــة والتحذيــر لمثــل هــذه الحاالت.
هــذا وأهابــت كافــة الجهــات الجمهــور الكريــم بضــرورة اتبــاع
كافــة اإلجــراءات واإلرشــادات الصــادرة مــن الجهات الرســمية لضمان
ســامتهم أثنــاء مــرور الحالــة الجوية ،واســتقاء المعلومــات الصحيحة
مــن المصــادر الرســمية للدولــة وعــدم تــداول الشــائعات ونشــرها
تجنب ـاً للمســاءلة القانونية.

شــارك نحــو  500مواطــن ومواطنــة من
طلبــة المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة،
والشــباب الباحثيــن عــن عمــل ،وعــدد
مــن المرشــدين المهنييــن فــي الجامعــات
المختلفــة ،فــي أولــى جلســات «نافــس
 ،»Talksعبر تقنية االتصال المرئي ،تحت
عنــوان «كــن جــزءاً فعــاالً من خــط دفاعنا
األول  -القطــاع الصحــي».
وارتكزت الجلسة التعريفية على توعية
المواطنين المستهدفين بأهمية العمل في
القطــاع الخــاص وتحفيزهم للمشــاركة في
«البرنامــج الصحــي» الــذي يرعــاه مجلــس
تنافسية الكوادر الوطنية «نافس» بالتعاون
مع عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية.
أدارت الجلسة وداد الشمالن مديرة إدارة
اإلرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية
والتوطيــن بمشــاركة الدكتور عادل ســعيد
سجواني استشاري طب األسرة بمستشفى
فقيــه الجامعــي وخديجــة حســن األماســي
مديــرة إدارة الجودة في التمريض بمدينة
برجيــل الطبيــة ،وبمشــاركة عــدد مــن
المســؤولين والمهتمين.
وأكــدت الشــمالن فــي بدايــة الجلســة
أهميــة العمــل فــي القطــاع الخــاص ومــا
يقدمــه من امتيــازات وظيفيــة واعدة أمام
الكــوادر البشــرية اإلماراتيــة خاصــة فــي
القطاعات االقتصادية الحيوية المســتهدفة
والتــي يأتــي في مقدمتهــا القطاع الصحي،
األمــر الــذي يســتدعي تعزيز ســوق العمل
بالكــوادر اإلماراتيــة بمختلــف التخصصات
الصحية.
وأشــارت إلــى حزمة المميــزات النوعية
التــي يوفرهــا «البرنامــج الصحــي» أمــام
المواطنيــن المســتهدفين ،حيــث يقــدم
 2000منحة دراســية مجانية ،باإلضافة إلى
المكافآت الشهرية ،والفرص الوظيفية التي
يقدمهــا بعــد تحقيــق المتطلبــات واجتيــاز
الشــروط المطلوبة.
ومــن جانبــه اســتعرض الدكتــور عــادل
ســجواني أهميــة العمــل واالســتثمار فــي
القطاعين الطبي والصحي باعتباره منظومة
عمــل متكاملــة ومنضبطــة تضــم عشــرات
الوظائــف المختلفــة فالطبيــب ال يعمــل
بمفــرده بــل يحتــاج فريــق عمــل متكامــل
مــن تخصصات ووظائف عــدة ،األمر الذي
يتطلــب تحفيــز المواطنيــن والمواطنــات
لاللتحــاق بهــذه المنظومــة حتــى تكــون
هنــاك اســتدامة في تلــك الوظائف تقودها
الكــوادر البشــرية اإلماراتيــة.

جانب من المشاركين في الجلسة
وأشــاد ســجواني بـ»البرنامــج الصحــي»
الــذي أطلقــه «نافــس» لمــا يقدمــه مــن
دعــم ومســاندة ومميــزات حقيقيــة يجــب
اســتغاللها مــن قبــل الشــباب المواطــن،
مشــيراً إلــى أن القطــاع الصحــي أثبــت
أهميتــه خــال انتشــار جائحــة كورونــا،
ولفــت إلــى الــدور اإلنســاني والمهنــي
المهــم والكبيــر الــذي قامــت بــه فــرق
التمريــض بالمؤسســات الطبيــة المختلفــة
باعتبارهــم خــط الدفــاع األول.
وفــي رده علــى مداخــات الشــباب
والمشــاركين أكــد الدكتور عادل ســجواني
أهمية اســتغالل فرص الدعــم التي تقدمها
حكومــة دولــة اإلمــارات للمواطنيــن مــن
طلبــة المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة
لاللتحــاق بالقطــاع الصحــي ،مشــيرا إلــى
المميــزات النوعيــة التــي يتضمنهــا العمــل
فــي القطــاع الخــاص مــن التنافســية
وســرعة التطــور المهنــي األمــر الــذي
يجعلــه األكثــر جاذبيــة لمــا يقدمــه مــن
فــرص اســتثنائية للترقــي الوظيفــي.
واســتعرضت خديجــة األماســي فــي بدايــة
مداخلتهــا مراحــل دراســتها المختلفــة
وكيــف تمكنــت مــن االنتهــاء مــن دراســة
البكالوريــوس وحتــى اتمامهــا الماجســتير،
مؤكدة أن حبهــا لمهنة التمريض باعتبارها
المهنة األكثر إنسانية كان لها الدور الفاعل
فــي نجاحها الدراســي والوظيفــي وتمكنها
مــن بــذل الجهــد ومواجهــة التحديــات.
وأشــارت إلــى أهميــة مهنــة التمريــض
بتخصصاتهــا المختلفــة باعتبــاره ركيــزة

أساســية ال يمكن االستغناء عنها أو تغافلها
فــي المنظومة الطبية والصحية ،مؤكدة أن
القطــاع الصحــي يوفــر فرص رائعــة وخيار
مســتقبلي واعــد للمواطنيــن والمواطنــات
لدراســته ومــن ثــم العمــل بــه.
وأوضحت خديجة األماسي في ردودها
على مداخالت الشباب والمشاركين ضرورة
اســتغالل الفــرص اإليجابيــة التــي يوفرهــا
البرنامــج الصحــي لهــم خاصــة أنــه يتــم
بالتعــاون مــع مؤسســات تعليميــة مرموقة
األمــر الذي يجعلــه فرصة اســتثنائية يجب
عــدم إغفالهــا ،مشــيرة إلــى المميــزات
النوعيــة التــي تقدمهــا مؤسســات القطــاع
الخــاص مــن التطــور المهنــي والترقــي
الوظيفي.
وفــي نهايــة الجلســة دعــت وداد
الشــمالن المواطنيــن الطلبــة والباحثيــن
عــن عمــل بســرعة التســجيل لاللتحــاق بـــ
«البرنامــج الصحــي» قبــل  14أغســطس،
وذلــك لالســتفادة مــن حزمــة المميــزات
التعليميــة االســتثنائية والفــرص الوظيفيــة
النوعيــة التــي يوفرهــا.
يذكر أنه يمكن للمواطنات والمواطنين
التســجيل فــي البرنامــج مــن خــال اختيار
المؤسســة التعليميــة المطلوبــة عبــر النقر
علــى الرابــط فــي «بايــو» صفحــة وزارة
المــوارد البشــرية والتوطيــن علــى منصات
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالــوازرة،
كمــا يتيــح الموقــع اإللكترونــي لمبــادرة
«نافس» التســجيل فــي البرنامج ،باإلضافة
لصفحــات المبــادرة علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي .وام
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خليفة بن طحنون :الشباب ثروة الوطن الحقيقية
ورأس ماله االستراتيجي
قــال الشــيخ خليفــة بــن طحنــون
بــن محمــد آل نهيــان مديــر تنفيــذي
مكتب شــؤون أسر الشــهداء في ديوان
ولــي عهــد أبوظبــي إن الشــباب هــم
ثــروة الوطــن الحقيقيــة ورأس مالــه
االســتراتيجي ومصــدر طاقتــه التــي
ســتواصل مســيرة البنــاء والعطــاء فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وأكــد الشــيخ خليفــة بــن طحنــون
 بمناســبة اليــوم العالمــي للشــبابالــذي يوافــق  12مــن شــهر أغســطس
مــن كل عــام  -ضــرورة تهيئــة البيئــة
المناســبة لتنميــة مهــارات الشــباب
وتطويــر كفاءاتهــم وتحســين قدراتهــم
مــن خــال طــرح المبــادرات النوعيــة
التــي تهــدف إلــى تنميــة المــوارد البشــرية وتمكينها مــن مواجهة
التحديات المستقبلية والمساهمة في تعزيز رصيد دولة اإلمارات

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

العربيــة المتحــدة ودورها في مســيرة
تطــور البشــرية.
وأوضــح أن دولــة اإلمــارات العربية
المتحدة بقيادة صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظه اهلل» نفذت استراتيجية واضحة
وقويــة لدعم الشــباب وتمكينهم ســواء
مــن حيــث توفيــر منظومــة تعليميــة
متطــورة أو تهيئــة البيئــة المناســبة
إلطــاق الطاقــات واإلبداعــات أو مــن
خــال دعــم الكفاءات ومشــاركتهم في
عمليــات صنــع القــرارات واتخاذهــا
وإدارة البرامج والمؤسســات والهيئات
والوزارات.
ولفت إلى أن الدولة كان لها السبق
فــي تولــي عــدد مــن الشــباب المواطــن مراكــز مرموقــة ووزارات
خدميــة أثبت الجميع فيهــا تميزهم.
وأكــد أن مكتــب شــؤون أســر الشــهداء فــي ديــوان ولــي عهــد
أبوظبــي طــرح علــى مــدار الســنوات الماضيــة ومنــذ تأسيســه..
مبــادرات نوعيــة موجهــة إلــى أبناء الشــهداء بهدف دعــم الجهود
الحكوميــة الراميــة الــى تمكيــن فئة الشــباب .وام

فقدان جواز سفر

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون رويال ستايل لألطفال والسيدات
رخصة رقم CN-2542156 :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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

فقد جواز سفر باسم :سمس الهدى أحمد
صافي  ،جنسيته :بنغالدش ،ورقم الجواز:
 ،DW0156946فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان جواز سفر

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
العدد  3817تاريخ 2022/08/13

رخصة رقم CN-2817041 :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  3817تاريخ 2022/08/13

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 :عبداهلل أحمد علي كمبوشي الشحي  -إماراتي الجنسية
هوية رقم « »٧٨٤-١٩٦٥-٥٤٣٥٩٣٥-٤العنوان :إمارة رأس الخيمة  /الظيت
 رقم ٠٥٠٦٢٧٢٧٧٠ - :البريد 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

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2080 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2021/١٤١تجاري
مصارف جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره (  3,980,623.11درهم ) ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ البنك التجاري الدولـي (ش .م.ع)
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة  -دبي-شارع الرباط-مبنى برج الفيستيقال-
شقة -13دبي فيستيفال سيتي
المطلوب إعالنهم  -1بهروز مالك ازدر كاظمي سرشت صفته :منفذ ضده
 -2دي أس جي أس ش.م.ح صفته :منفذ ضده
 -3شيرين علي أكبر مروج اسكرئي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة
عن عقار  -الكائنة بمنطقة مرسى دبي  -رقم االرض  -48رقم الوحدة
 4906 :اسم المبنى  :برج كيان – وفاء للمبلغ المطالب به في الملف
اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إخطار عدلي رقم٢٠٢٢/٨٦٩٢

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.

العجايب للصيانة العامة
رخصة رقم CN-2483072 :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  3817تاريخ 2022/08/13

سعيد بن طحنون خالل المؤتمر الصحفي
أشــاد معالــي الشــيخ الدكتــور ســعيد
بــن طحنــون آل نهيان الرئيــس الفخري لـ
«جمعيــة اإلمارات لرعاية وبــر الوالدين»
الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة
إلسعاد كبار المواطنين بتوجيهات صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» تقديرا لهذه
الفئــة الغاليــة على قلوبنــا جميعا.
وأكــد معاليــه  -خــال مؤتمــر صحفــي
أقيــم بقاعــة فنــدق روتانــا العيــن و جرى

فيــه اإلعــان عــن إطــاق فعاليــات ضمن
مبــادرة «نحن عــون لهم» والتــي تتضمن
تكريم كبار المواطنين  ..أن تكريم ورعاية
كبار المواطنين والمقيمين من الجنسيات
كافــة بالدولــة واجــب اجتماعــي تقــوم به
جمعية اإلمارات لرعاية وبر الوالدين عبر
تلبيــة احتياجــات كبار المواطنيــن وتوفير
الحيــاة الكريمــة لهــم تقديــرا لعطائهــم
و خبراتهــم الممتــدة مــن خــال متابعــة
شــؤونهم كي يشــعروا باالطمئنان.

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

مــن جهتــه ثمــن ســعادة المستشــار
أحمد ســالم ســودين رئيس مجلس إدارة
الجمعيــة الوفــاء المتبــادل بيــن الجيــل
الــذي قــدم شــبابه خدمــة للوطــن وكانوا
خيــر ســند وعطــاء واآلبــاء المؤسســين
الذيــن شــيدوا بنيــان دولتنــا الغاليــة..
مشــيرا إلــى جهــود الجمعيــة الداعمــة
لكبــار المواطنيــن وتكريمهــم واالحتفــاء
بهــم نظيــر مــا قدمــوه مــن أجــل الوطــن
الغالــي.وام
العدد  3817تاريخ 2022/08/13

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

فقد جواز سفر باسم :بسم اهلل خان
خان  ،جنسيته :أفغانستان ،ورقم الجواز:
 ،O2494697فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

مطبخ هريس وبالليط

سعيد بن طحنون يشيد بدعم القيادة لكبار المواطنين

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مؤسسة ركاز للمقاوالت العامة
ب:
رخصةرقمCN-1137311:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبدالعزيز محمد
خميس سعيد اليحيائى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف منذر كميدش
عبدالواحد عبداهلل الكعبى
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.
المخطر /الحاج أحمد شيخ
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

فقدان جواز سفر

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

فقد جواز سفر باسم :ويكلف لول ،
جنسيته :أوغندا ،ورقم الجواز،B1350838 :
فالرجاء على من يجده تسليمه ألقرب
مركز شرطة.

العدد ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م
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اﻗﺘﺼﺎد

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 5303 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4098 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3708 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 4059 / 2022 / 253تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2022 /122تجاري
مصارف جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  43,501.26درهم ،
شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :دار التمويل ش.م.ع (فرع دبي) عنوانه  :اإلمارات-إمارة
دبي -منطقة ديرة -شارع بور سعيد-بناية دبي الوطنية للتأمين-مكتب -602
مقابل ديرة سيتي سنتر  -رقم مكاني 3169694012 :
المطلوب إعالنه  -1 :حبيب رحمن شيالكودي محمد كوتي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )43606/٢٦درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخدينة 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 الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  2022/246تجاري
مصارف جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  3,020,542.63درهم
 ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :بنك راس الخيمة الوطني (ش.م.ع) عنوانه  :إمارة دبي ديرة
بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ،606رقم مكاني
( ،)3143194981البريد الكتروني، hamid.alkhazraji@yahoo.com/
تليفون طالب التنفيذ ،0526140363/فاكس042525273/
المطلوب إعالنه  -1 :مهدي علي اصغر هدايتي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  3020542,63درهم 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 الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2022/502
 نزاع تجاري  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  22040درهم ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :بروكس لتاجير السيارات (ش.ذ.م.م)
عنوانه  :اإلمارات  -إمارة دبي  -ديرة  -شارع بور سعيد  -مبنى
ملك عوشة ابراهيم حسن لوتاه  -محل رقم  - 2مكاني 3184594817
المطلوب إعالنه  -1 :محمد عدنان ارشد محمد ارشد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  22040درهم 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 الشيكات المرتجع ارقام ( )000043و
( )000013والصادرة عن  /كي جو فالكون لخدمات ادارة المشاريع ش ذ م
م  ،بقيمة اجمالية ( 714,399درهم) .والمبلغ االجمالي بالرسوم ()720024
طالب التنفيذ :مؤسسة مجد المؤيد للتجارة
عنوانه  :اإلمارات-إمارة الشارقة-منطقة الصجعة الصناعية  -الشارقة-
شارع االمارات-مبنى السبيعي-شقة محل رقم 3
المطلوب إعالنهما  -1 :كي جو فالكون لخدمات ادارة المشاريع ش.ذ.م.م
صفته :منفذ ضده  -2بيلي راما باسو بيلي صوبا راو صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :بتاريخ  2022-7-19قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية
المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  714399.00الى
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  - 186 / 2022 / 20تجاري كلي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 3791 / 2022 / 209تنفيذ عمالي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 2737 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

اعالن حكم بالنشر في االستئناف
رقم  - 135 / 2022 / 300استئناف مدني

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثالثة رقم 13
موضوع الدعوى  :المطالبة بإخراج المدعي عليهم من الشركه وحذف اسمها
من السجل التجاري والمطالبه بندب خبير حسابي و الرسوم و المصاريف و
أتعاب المحاماة .
المدعي :لبنى موسى رشيد حتامله
عنوانه  :اإلمارات-إمارة ابو ظبى
المطلوب إعالنه -1 :ايزى وين تريدنج ش.م.ح
ويمثلها قانونا  -زهيتشنيج زهوانج صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإخراج المدعي
عليهم من الشركه وحذف اسمها من السجل التجاري والمطالبه بندب خبير
حسابي و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  2022-09-01الساعة  09:30صباحا
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 (علما بان تم احالة الدعوى من
المحكمة التجارية الكلية الى المحكمة التجارية الجزئية).

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم 227
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم 2022 / 13
 2537 /عمالي جزئي  ،بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها ( 5355درهم )
لصالح العامل
طالب التنفيذ موريس نجانو افيمبا
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،ديرة  ،ورسان ، 3شارع قطوف
 ،بناية سي  ، 1شقة  102مكاني 4187784095 /
المطلوب إعالنه  -1الجوهرة لخدمات تنظيف المباني ش.ذ.م.م
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  5355.00الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ  :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم « 2021 / 7389
امر اداء » ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  798520.95درهم  ،شام ًال
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ :بنك راس الخيمة الوطني (ش.م.ع) عنوانه  :إمارة دبي ديرة
بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ،606رقم مكاني
( ،)3143194981البريد الكتروني، hamid.alkhazraji@yahoo.com/
تليفون طالب التنفيذ ،0526140363/فاكس042525273/
المطلوب إعالنه  -1 :يوسف مراد يوسف غلوم مشرخ البلوشي
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2022-7-28الزامكـ
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  798520,95درهم الى طالب التنفيذ أو
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 االستئناف المدنية الثانية رقم 82
موضوع االستئناف  :قبول االستئناف شكال لقيده في الميعاد المقرر قانوناً قبوله موضوعا و
القضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما وعلى التكافل والتضامن برد المبالغ موضوع الدعوى
والبالغة  1,714,352درهم مليون وسبعمائة وأربعة عشر الف و ثالثمائة و اثنان و خمسون
درهما ,مع الفائدة القانونية البالغة  %12من تاريخ هذه الدعوى و حتى السداد التام ..
في جميع األحوال تضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المستأنف :اصغر باير امعلى جليل بور عنوانه  :امارة دبي ? منطقة الخليج التجاري ? شارع
األبراج ? جانب فندق اوبيروي ? برج فيجن ? مكتب المحامي  /حسين لوتاه  ,,,طابق . 17
ويمثله  :حسين علي عبدالرحمن لوتاه
المطلوب إعالنهما  -1 :باسيفيك للوساطة العقارية صفته :مستأنف ضده
 -2فادي عبدالوهاب احمد النويله صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن  :حكمت المحكمة- :أوال :بقبول االستئناف شكال .ثانيا :بعدم قبول الطلبات
الجديدة في االستئناف .ثالثا :بإلغاء الحكم المستأنف ،والقضاء مجددا بفسخ اتفاقية البيع
موضوع الدعوى والزام المستأنف ضدهما /فادي عبدالوهاب احمد النويله و /باسيفيك
للوساطة العقارية بالتضامن بأن يردا للمستأنف /اصغر باير امعلى جليل بور مبلغ وقدره
 1,714,352درهم (مليون وسبعمائة واربع عشرة الف وثالثمائة واثنان وخمسون درهم)
والفائدة القانونية عنه بواقع  %5من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام ،والزمت
المستأنف بالمناسب من الرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي ورفض ما عدا ذلك من
طلبات ,وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين .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.
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إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ١٦٥٢/٢٠٢٢/٢٥٣تنفيذ شيكات

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٨٤٧٤/٢٠٢٢/٢٥٣تنفيذ شيكات

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في
التنفيذ رقم  ٧٩٠٥/٢٠٢١/٢٠٩تنفيذ عمالي

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم « »٤٣٦٠٦٣والصادر
عن  HBLبقيمة «»٣٣٥٦٨
طالب التنفيذ باك تكنولوجيز ش.ذ.م.م،
عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي  -جبل علي الصناعية  -دبي  -شارع
مدينة دبي الصناعية -مبنى PAC Technologies
المطلوب إعالنه  -١شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ش.ذ.م.م
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٤٧٥٧درهم إلى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ « »٥٦٦٫٠٠٣٫٤٠درهم المبلغ المتبقي الغير
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم « »٥٩٢١٠٧والصادر عن «منى عبد
الرحمن أحمد حسن بحري»
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني «ش.م.ع» ،عنوانه ،إمارة دبي
ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ٦٠٦هاتف:
 ٠٤٢٥٢٥٢٧٠فاكس  ٠٤٢٥٢٥٢٧٣بريدinfo@arnhadvocates.com :
رقم مكاني٣١٤٣١٩٤٩٨١ :
المطلوب إعالنه  -١منى عبد الرحمن أحمد حسن بحري صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٥٦٦٫٠٠٣٫٤٠درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩ /١٠٠٦٩
عمالي جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١٠٦٠٥درهم» لصالح
العامل ،باإلضافة إلى مبلغ وقدره « ٢٣٣درهم»رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ
« ٧٦٥درهم» رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ هيثم الريح األمين العقيلي
عنوانه اإلمارات  -إمارة أم القوين ،منطقة الشعبيه الحمراء ،شارع زرقاء
اليمامة ،فيال رقم  ١٨بالقرب من سوق السمك
المطلوب إعالنه  -١ايه تي اتش لتركيب معدات األمن والسالمة وصيانتها
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »١٠٦٠٥درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ « »٩٩٨درهم رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :القنديل للكريستال ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٦٧٧٨٦٠ :
العنوان :معرض رقم  - ٣ملك أمين محمد محمد الشريف  -ديرة بور سعيد
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٠٣٦٥٢ :
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 ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٧/٢٦ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحباً 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 :

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :القنديل للكريستال ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٦٧٧٨٦٠ :
العنوان :معرض رقم  - ٣ملك أمين محمد محمد الشريف  -ديرة بور سعيد
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٠٣٦٥٢ :
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 ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢٢/٠٧/٢٦ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحباً 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 :

دائرة االقتصاد والسياحة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0082323

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه :المتنازل /عدنان
بن أحمد بن علي قنق الجنسية  -السعودية بكامل حصصه ٪١٠٠
 ،المتنازل له /محمد عبد الوهاب إسماعيل الجنسية  -سوريا
 ،باإلسم التجاري «كرز الشام كافيه» رخصة صادرة من دائرة
التئمية االقتصادية بعجمان رقم « »١٠٣٤٠١والمسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجمان.
وسوف يتم تعديل الشكل القانوني إلى «ذ م م شركة الشخص
الواحد» و تعديل اإلسم التجاري ليصبح «كرز الشام كافيه ذ م م»
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء
 ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن تنازل عن رخصة رقم MOJAU-2022- 0082214

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧٨٦٤/٢٠٢٢/٢٥٣تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ « »٦٢٫٧٢٣٫٦٩درهم المبلغ المتبقي الغير
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم « »١٣١٦٨٢٤والصادر عن «جيتا
سودهير بوثيشيري كيلو ناير»
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري ،عنوانه ،إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية
األعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ٦٠٦هاتف ٠٤٢٥٢٥٢٧٠ :فاكس
 ٠٤٢٥٢٥٢٧٣بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني٣١٤٣١٩٤٩٨١ :
المطلوب إعالنه  -١جيتا سودهير بوثيشيري كيلو ناير صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٦٤٥١٣٫٦٩درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٨١٤٢/٢٠٢٢/٢٥٣تنفيذ شيكات

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ « »٥٩٫٩٤٨٫٧٩درهم المبلغ المتبقي الغير
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم « »١٢٠٩٠٨٩والصادر عن «جولي
مابوالي جافير»
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري ،عنوانه ،إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية
األعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب  ٦٠٦هاتف ٠٤٢٥٢٥٢٧٠ :فاكس
 ٠٤٢٥٢٥٢٧٣بريد info@arnhadvocates.com :رقم مكاني٣١٤٣١٩٤٩٨١ :
المطلوب إعالنه  -١جولي مابوالي جافير صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٧٩٫٥٩٩٤٨درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  - AJCEXCILABMIN2022 /0002436عمالي «جزئي»
إلى المحكوم عليه :نور الصباح لصيانة المباني ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ كمال صديق الرحمن ،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 والمصاريف٢٨٣٣٫٠ :
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  3817تاريخ 2022/08/13

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من الطرف األول  /راشد سعيد محمد سعيد الدرعي
الجنسية  :اإلمارات
إلى الطرف الثاني /عمار أحمد صالح حسين المنصوري
الجنسية  :اإلمارات
باإلسم التجاري «مصبغة المعالي» رخصة صادرة من دائرة
التنمية االقتصادية بعجمان رقم« »٥٩٦٣٩والمسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجمان ،وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق
على التنازل بعد انقضاء  ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

اسم الشركة :بني تميم للمستلزمات الطبية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٩٦٦٧٣٨ :العنوان :مكتب  - ١ملك مجمع جوائز سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم  -مدينة دبي المالحية استدامة b
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٨٥٩٣٥ :
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 مصطحباً معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،ديرة ،بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

دائرة االقتصاد والسياحة
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العدد  3817تاريخ 2022/08/13

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :بني تميم للمستلزمات الطبية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة ٩٦٦٧٣٨ :العنوان :مكتب  - ١ملك مجمع جوائز سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم  -مدينة دبي المالحية استدامة b
الشكل القانوني :شركة ذات مسؤولية محدودة  -الشخص الواحد «ذ.م.م»
رقم القيد بالسجل التجاري١٥٨٥٩٣٥ :
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 مصطحباً معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك
في خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .العنوان :مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،ديرة ،بورسعيد
الهاتف ٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس٩٧١-٤-٢٩٧٣٠٧١ :

دائرة االقتصاد والسياحة

فقدان شهادات أسهم
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اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 922 / 2019 / 11مدني جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية السابعة رقم 134
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ( 20,333.84درهم)
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
المدعى شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع)
عنوانه امارة دبي-الصفوح الثانية-برج السالم-مدينة دبي لالعالم (دبي ميديا سيتي )-
بناية السالم تاور-البناية بالكامل
ويمثله مريم علي صالح حميد حياز العليلي
المطلوب إعالنه  -1فيصل علي حيدر قيزي صنقور صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -05-29
 2019في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /المدعية ( شركة اإلمارات لإلتصاالت
المتكاملة (ش.م.ع) ) بحكمت المحكمة بمثابة الحضوري  :بإلزام المدعى عليه
بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  20.333.84درهم اماراتي ،والفائدة القانونية
بواقع  % 9سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وألزمته بالرسوم
والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب 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 وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 917 / 2019 / 11مدني جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثانية رقم 22
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (18,848.76
درهم) والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  %12من تاريخ رفع الدعوى
وحتى تمام السداد.
المدعى شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع)
عنوانه امارة دبي-الصفوح الثانية-برج السالم-مدينة دبي لالعالم (دبي ميديا
سيتى ) -بناية السالم تاور-البناية بالكامل
ويمثله مريم علي صالح حميد حياز العليلي
المطلوب إعالنه  -1محمد درويش غلوم محمد حسن صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -15
 2019-05في الدعوى المذكورة أعاله لصالح  /المدعية بإلزام
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  18.848.76درهم اماراتي،
والفائدة القانونية بواقع  % 9سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام
السداد وألزمته بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب 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 وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  - 780 / 2019 / 11مدني جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثانية رقم 22
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (19,507.74
درهم) والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  %12من تاريخ رفع الدعوى
وحتى تمام السداد.
المدعى شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع)
عنوانه إمارة دبي  -الصفوح الثانية  -برج السالم -مدينة دبي لالعالم (دبي
ميديا سيتي)  -بناية السالم تاور -البناية بالكامل
ويمثله مريم علي صالح حميد حياز العليلي
المطلوب إعالنه  -1ابراهيم جاسم عبداهلل ابراهيم الحواي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -15
 2019-05في الدعوى المذكورة أعاله لصالح  /المدعية بإلزام المدعى عليه
بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره  19.507.74درهم اماراتي ،والفائدة القانونية
بواقع  % 9سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وألزمته
بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب 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 وتلى علنا.
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فقدت شهادات اسهم صادرة عن (مصرف ابوظبي
االسالمي) باالسماء التالية:
 - 1جاسم مراد ابراهيم عزت
 رقم الشهادة  ADIB1054690بعدد  150سهما - 2علي مراد ابراهيم عزت
 رقم الشهادة  ADIB1054688بعدد  151سهما - 3احمد مراد ابراهيم عزت
 رقم الشهادة  ADIB1054689بعدد  151سهماالرجاء ممن يجدهم تسليمهم ألقرب فرع من فروع
مصرف ابوظبي اإلسالمي .او االتصال على تلفون
رقم  0504497676مشكورا

العدد ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م

اﻗﺘﺼﺎد
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إعالن
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إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

الوردة الدمشقية لخياطة المالبس النسائية

تراحيب كافيه

رخصة رقم CN-1041313 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2216528 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
األدهم البيطرية ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1840346:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة فهد ابراهيم عبدالرحمن
سيف الكعبى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف فهد ابراهيم عبدالرحمن
سيف الكعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف على يسلم سالم وقاش
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /األدهم البيطرية ذ.م.م
AL ADHAM VETERINARY L.L.C
إلى  /األدهم البيطرية  -شركة الشخص الواحد ذ م م
AL ADHAM VETERINARY - 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.

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة .بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بالك للتجارة العامة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
ب:
رخصةرقمCN-2084131:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة هشام احمد محمد حسن %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف احمد هشام حسن
تعديل إسم تجاري من /بالك للتجارة العامة  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
BULK GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى  /بالك للتجارة العامة  -شركة الشخص الواحد ذ م م
BULK GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء
هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
المحور العربى للنقل العام
ب:
رخصةرقمCN-1024086:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /المحور العربى للنقل العام
ARABIAN PIVOT GENERAL TRANSPORT
إلى  /المحور العربى للنقل العام  -شركة الشخص الواحد ذ م م
ARABIAN PIVOT GENERAL TRANSPORT
- 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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
بيرفكت سيلفي للهواتف المتحركة
رخصة رقم CN-2593474 :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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مكتب الخليج للخدمات المكتبية ـ جوسب
ب:
رخصةرقمCN-1000310:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عبداهلل معاذ عبداهلل
احمد المطوع %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف ورثة روضه عبداهلل
المطوع ويمثلهم معاذ عبداهلل احمد المطوع بني حماد -
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

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بيدروك لتجارة مواد البناء
ب:
رخصةرقمCN-4010341:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة احمد عوض مطر
جمعه الشامسى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف حميده دران محمد
احمد البلوشى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
بوزي االلكتروميكانيكية ذ.م.م
ب:
رخصةرقمCN-1100228:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /نونا محمد على محمد محى الدين
من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء  /نونا محمد على محمد محى الدين من
 %49إلى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف رشيد السيدمحمد احمد الشيبانى
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /بوزي االلكتروميكانيكية ذ.م.م
BUSI ELECTROMECHANIC L.L.C
إلى  /بوزي االلكتروميكانيكية  -شركة الشخص الواحد ذ م م

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري :شركة دوا ميد شركة الشخص  -شركة
الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة :المصفح ,م  ,~ : 0 ,45سلطان بن
خليفه بن زايد و اخرين
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2409583 :
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 2205032024
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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن
إعالن
السادة:
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مافن للمقاوالت و الصيانة العامة
مطعم قصر األفغان للمشاوي
ب:
رخصةرقمCN-3719897:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد جمال حسن عبدالعظيم
ب:
 %100رخصةرقمCN-2138607:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف راشد صالح على عامر الجعيدى
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 150000
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة محمد حسن عبداهلل
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
بنياى المرزوقى %100
تعديل إسم تجاري من /مافن للمقاوالت و الصيانة العامة
 MAVEN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCEتعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف لولوه الخباب مرشد
إلى  /مافن للمقاوالت والصيانة العامة -شركة الشخص الواحد ذ م م
 MAVEN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCEمكتوم المنصورى
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
تعديل نشاط  /إضافة صيانة المباني ()4329901
تعديل نشاط  /إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها ( )4100002مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
تعديل نشاط  /حذف المقاوالت والصيانة واألعمال المتعلقة بها ()50042
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
االقتصادية خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال
فإن مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
الدائرة غير 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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
نو ويف لالستشارات التعليمية
رخصة رقم CN-4102802 :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

BUSI ELECTROMECHANIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
ورشة تالل السهول للخراطة
ب:
رخصةرقمCN-1899464:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل إسم تجاري من /ورشة تالل السهول للخراطة
TELAL AL SUHOOL TURNING WORKSHOP
إلى  /االصيل للتكييف والتبريد والتجارة العامة
AL ASEEL AIR CONDITIONING REFRIGERATION
AND GENERAL TRADING

تعديل نشاط  /إضافة بيع اجهزة التبريد التكييف  -وحدات  -بالتجزئة ()4759008
تعديل نشاط  /إضافة بيع المواقد واالفران والطابخات  -بالتجزئة ()4759012
تعديل نشاط  /إضافة أصالح المبردات والغساالت والسخانات ()9522001

تعديل نشاط  /إضافة بيع الثالجات و الغساالت و األجهزة الكهربائية المنزلية  -بالتجزئة ()4759013
تعديل نشاط  /إضافة إصالح وصيانة مكيفات الهواء و معدات التبريد وتنقية الهواء ()3312007

تعديل نشاط  /إضافة بيع أجهزة تنقية وتصفية الهواء  -بالتجزئة ()4773507

تعديل نشاط  /إضافة بيع قطع غيار اجهزة التكييف والتبريد – بالتجزئه ()4773512

تعديل نشاط  /إضافة إصالح المواقد و األفران و الطباخات ()9522003
تعديل نشاط  /حذف ورشة خراطة ()2592011.3

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
سينجوري اكسبرس الدارة العقارات
ب:
رخصةرقمCN-2202310:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عثمان كاز هونجيل محمد
كازهو نجيل %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد عبداهلل مبارك الكندى
تعديل رأس المال  /من  nullإلى 50000
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /سينجوري اكسبرس الدارة العقارات
CENTURY EXPRESS REAL ESTATE MANEGMANT
إلى  /سينجوري اكسبرس الدارة العقارات  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
CENTURY EXPRESS REAL ESTATE MANEGMANT
- 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  3817تاريخ 2022/08/13

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري :اريتشا كافيتريا  -شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة :جزيرة ابوظبي ,شرق  ,~ : 0 ,25مبنى,
لنك انفستمنتس  -ذ م م
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-3747154 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -١حل وتصفية الشركة
 -٢تعيين الساده  /برستيج لتدقيق الحسابات ذ.م.م ،
كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 05/08/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير
العادية ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250019022
تاريخ التعديل 12/08/2022
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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن
إعالن
السادة:
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /
تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مينا االستشارات القانونية ذ.م.م
فورست كيت للنقليات والمقاوالت العامة
ب:
رخصةرقمCN-4542562:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء
ب:
مالكتنازل وبيع  /محى الدين مسعد عبدالمحسن البنا من رخصةرقمCN-3958794:قدتقدمواإلينابطل 
شريك إلى
تعديل نسب الشركاء  /محى الدين مسعد عبدالمحسن البنا من  %49إلى  %100تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة عمار صالح احمد
تعديل مدير  /إضافة محمد خليفه جاسم مجالد الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف محمد خليفه جاسم مجالد الشامسى ضيف اهلل المصعبى %100
تعديل مدير  /حذف محمد خليفه جاسم مجالد الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن صالح
تعديل شكل قانوني  /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
احمد ضيف اهلل المصعبى
تعديل إسم تجاري من /مينا االستشارات القانونية ذ.م.م
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
MENA LEGAL L.L.C
م
م
ذ
الواحد
الشخص
شركة
القانونية
إلى  /قاف لالستشارات
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
QAF LEGAL - 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 مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
فإن الدائرة غير 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

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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
الحقل االخضر العمال التكييف المركزى
ب:
رخصةرقمCN-1025485:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة نصراهلل جان رحمت اهلل %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل محمد عبدالحميد ابراهيم الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالستار عبدالرؤوف
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /الحقل االخضر العمال التكييف المركزى
GREEN FIELD ACENTRAL AIR-CONDITIONING WORKS
إلى  /الحقل االخضر العمال التكييف المركزي  -شركة الشخص
الواحد ذ م م
GREEN FIELD CENTRAL AIR CONDITIONING WORKS
- 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  3817تاريخ 2022/08/13

إعالن

تعلندائرةالتنميةاالقتصاديةبأ ن /السادة:
مطعم نجم الشمال
ب:
رخصةرقمCN-4124848:قدتقدمواإلينابطل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /إضافة فاطمه ميس %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف محمد على عبدالرحمن هاشم
تعديل الشركاء تنازل وبيع  /حذف ياسين الوهابى
تعديل شكل قانوني  /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /مطعم نجم الشمال
NAJM AL SHAMAL RESTAURANT
إلى  /مطعم نجم الشمال  -شركة الشخص الواحد ذ م م
NAJIM ALSHAMAL RESTAURANT
- 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 ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م
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الكاظمي يح ّمل القوى السياسية العراقية مسؤولية تأخير الموازنة خالل الربع الثاني من العام الجاري

عبــر رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي
ّ
عــن انزعاجــه مــن بقــاء حكومــة تصريــف األعمــال التي
يرأســها  9أشــهر مــن دون التمكــن مــن تشــكيل أخــرى
جديــدة خــال هذه المدة الزمنية التــي تلت االنتخابات
التشــريعية المبكــرة فــي البــاد .وقــال الكاظمــي ،خالل
ترؤســه جلســة مجلــس الــوزراء ،أمــس طبقـاً لبيــان عن
مكتبــه ،إن «العــراق يواجــه مشــكلة سياســية حقيقيــة
فــي مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات ،وهــي بحاجــة إلــى
حــل ،والحــل يتطلــب الحــوار ،والحكمــة ،والتضحيــة».
وأضــاف أن «التحديــات التــي نواجهها تنعكس على أداء
الحكومــة وكل مؤسســات الدولــة العراقيــة» ،مبينـاً أن
«هــذه الحكومــة أمضــت  28شــهراً ،ومن المؤســف أنها
خــال هــذه المـ ّـدة كانت هنــاك موازنة فقط لـ 6أشــهر،
فكيــف يمكــن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة» .وحول
االنســداد السياســي الــذي تمر بــه البالد ،قــال الكاظمي:
«نمــر فــي فتــرة عصيبــة ،ومــع كل هــذا عملنــا علــى
تذليــل الكثير من المشــكالت .وكانت هناك مشــروعات
متلكئــة أو فاشــلة تــم التخطيط لها منذ ســنوات طويلة،

وعملنــا علــى إحيائهــا وتحويلهــا إلى فرص للنجــاح ،في
إعــادة بنــاء المستشــفيات المتلكئــة ومشــروعات أخرى
تخــص الكهربــاء ،والنفــط ،والغــاز ،والطاقــة البديلــة؛
ولكــن بال موازنة فإن حياة الناس ســتتعطل» .واســتطرد
قائـاً« :نحــن اآلن فــي الشــهر الثامــن مــن عــام ،2022
وال وجــود للموازنــة ،والخلــل ليــس فــي الحكومــة إنمــا
بســبب الوضــع السياســي الموجــود ،فكيــف نقــوم ببناء
المــدارس وتعبيــد الطــرق وبنــاء المشــروعات مع غياب
التوافــق السياســي علــى تشــكيل الحكومــة أو إيجاد حل
لالنســداد السياســي» .وفيمــا أكــد الكاظمــي أن لــدى
العــراق «وفــرة ماليــة جيــدة ونحتــاج إلــى اســتثمارها
فــي إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة وتحقيق مطالب شــعبنا
الكريــم ،لكــن فــي غيــاب الموازنــة يصعــب االســتفادة
مــن هــذه األمــوال» ،موضح ـاً أن «الخــاف السياســي
بــدأ ينعكــس علــى الواقــع الخدمــي فــي الدولــة؛ وعليه
يجــب أن نبحــث عــن حــل وأدعــو الجميــع إلــى الحــوار
بــكل جديــة ،حيــث إن الحــوار هــو الحــل الوحيــد لحــل
مشــكالتنا وليــس لدينا غيــره» .وكاالت

أمريكا تقتل مسلحاً اقتحم مكتب لـ«اف بي أي» في أوهايو
األميركية ،مسلّحاً حاول اقتحام مركز
قتلت الشرطة
ّ
لمكتــب التحقيقــات الفدرالــي فــي مدينة سينســيناتي
فــي واليــة أوهايــو ،وذلــك بعــد ســاعات علــى مواجهة
مسلّحة.
وقت يســود الغضب أوســاط
حصلــت الواقعــة فــي ٍ
اليمينيّين على خلفيّة تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي
دارة الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترمــب ،فــي
مؤشــرات
ـأن ال ّ
مــار ايــه الغــو فــي فلوريــدا ،علمــا بـ ّ
الواقعتين.
تفيــد بوجــود رابــط بيــن
َ
أن مسلّحاً حاول
وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي ّ
اقتحام مركز الجهاز في مدينة سينســيناتي في أوهايو.
«فعلت
وأشــار بيــان «اف.بــي.آي» إلــى ّ
أن الواقعة ّ
جــرس اإلنــذار واســتجابة عناصر وحدة مسـلّحة خاصة
في مكتب التحقيقات الفدرالي ،فالذ الشخص بالفرار».
وبحســب وســائل إعــام محلّية ،اســتعمل الشــخص
قاذ ًفــا للمســامير (آلة لقذف المســامير تعمل بواســطة
بندقية من نــوع «ايه-
ضغــط الهــواء) وكانــت بحوزته ّ
ار .»15
إن قــوات إنفــاذ
وقــال المتحــدث باســم الشــرطةّ ،

القانــون الحقــت المهاجــم.
وتابع« :عندما تو ّقفت السيارة ،جرى تبادل إلطالق
الشرطيين والمشتبه به».
النار بين
ّ
ولجــأ المســلح إلــى حقــل ذرة ،حيــث حاصرتــه
قــوات األمــن التــي حاولــت دون جــدوى التفــاوض
ّ
متحــدث باســم
معــه لالستســام ،حســب مــا قــال
ّ
شــرطة أوهايــو.
ـاري فــي
ولـ ّـوح الرجــل البالــغ  42عامـاً بســاحه النـ ّ
اتّجــاه الشــرطة التــي أطلقــت النــار بعــد ذلــك .وقــد
أُعِلــن مقتلــه علــى الفــور.
ـدد مديــر مكتــب التحقيقــات الفدرالي
واألربعــاء ،نـ ّ
كريســتوفر راي ،بتهديــدات تعـ ّـرض لهــا الجهــاز علــى
خلفيــة دهــم دارة ترمــب.
ّ
ووصف راي التهديدات بأنّها «مؤسفة وخطيرة».
ـد أجهــزة إنفــاذ القانون
وقــال رايّ ،
إن «العنــف ضـ ّ
ـلً ،أيّــا ي ُكن الشــخص الــذي أثار اســتياءك».
ليســت الحـ ّ
ولــم يعلــن مكتــب التحقيقــات الفدرالــي ووزارة
العــدل إلــى اآلن الســبب الــذي اســتدعى تفتيــش دارة
ترامــب فــي فلوريــدا .وكاالت

بريطانيا :جفاف منبع نهر «التيمز» بسبب التغيرات المناخية
بلــغ معــدل جفــاف منبــع نهــر التيمــز أعلــى
مســتوياته علــى اإلطــاق فــي اتجاه مجــرى النهر،
إذ يبــدو أن إنجلتــرا تتجــه صــوب موجــة جفــاف
يقــول بعــض الخبــراء إن البــاد غير مســتعدة لها.
وقــال مكتــب األرصــاد الجويــة فــي بريطانيا إن
يوليــو الماضــي كان األكثــر جفافاً فــي إنجلترا منذ
عــام  ،1935إذ بلــغ متوســط هطــول األمطار 23.1
مليمتر ،أي  35في المائة فقط من المتوسط لهذا
الشــهر ،حســبما نقلت وكالة «رويتــرز» لألنباء.
وشــهد بعــض أجــزاء البــاد أكثــر شــهر يوليــو
جفافـاً علــى اإلطــاق .ويمتــد نهــر التيمــز بطــول
 356كيلومتراً عبر جنوب إنجلترا ،من غلوسترشير
ـب في
فــي الغــرب عبــر قلــب لنــدن ،قبــل أن يصـ ّ
البحــر فــي إســكس إلى الشــرق.
ـف الينبــوع الطبيعــي الــذي يغـ ّذي النهــر
ويجـ ّ
أو منبعــه فــي معظــم فصــول الصيــف .لكــن هــذا
العــام ،وصــل الجفــاف إلــى مجــرى النهــر بشــكل
أكبــر ممــا كان عليــه في الســنوات الســابقة ،وفقاً
لمالحظــات خبــراء الحفــاظ علــى البيئــة.
وقــال أليســدر نــول ،المســؤول فــي منظمــة

«ريفــرز ترســت» المعنيــة بالحفــاظ علــى األنهــار
والبيئــة« :إنهــا (ميــاه النهــر) ضحلة للغايــة هنا...
ولكــن ليــس عليــك ســوى أن تذهــب أبعــد مــن
ذلــك بكثيــر فــي هــذا الجــزء الصغيــر مــن نهــر
التيمــز لتجــد نفســك واقفاً علــى أرض جافة .وفي
الحقيقــة ،هــذه األرض ينبغــي أن تظــل رطبــة
ويجــب أن تكــون دائمـاً رطبــة».
وأضــاف أن الميــاه الضحلــة الدافئــة تحتــوي
علــى كميــة أقل مــن األكســجين الذي تحتــاج إليه
األسماك وغيرها من أشكال الحياة البرية لتزدهر.
ودفعــت درجــات الحــرارة المرتفعــة على نحو
غيــر مســبوق وقلــة هطــول األمطــار ،شــركتين
للميــاه فــي جنــوب البــاد إلعــان حظــر مؤقــت
علــى اســتخدام خراطيــم الميــاه وأنظمــة الــرش.
ودخــل تحذير مــن «الحــرارة الشــديدة» لمدة
أربعــة أيــام حيــز التنفيــذ فــي أجــزاء مــن إنجلتــرا
وويلــز أمس.
وأصــدر مكتب األرصاد الجويــة أول تحذير من
نوعــه الشــهر الماضــي ،عندمــا تجــاوزت درجــات
الحــرارة  40درجــة مئويــة ألول مرة.وكاالت

المغرب يعتقل موال لـ«داعش» خطط لهجوم إرهابي

الجيش المغربي خالل عملية أمنية
أوقــف األمــن المغربي ،أمس فــي مدينة تطوان
(شــمال) ،عنصــراً إرهابيـاً مواليـاً لتنظيــم «داعش»
اإلرهابــي .وقــال بيــان مــن «المكتــب المركــزي
لألبحــاث القضائيــة» التابع للمديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني (استخبارات داخلية) ،تلقت وسائل
إعــام عربية نســخة منــه ،إن «المكتــب المركزي»
تمكــن فــي الســاعات األولــى مــن صبــاح أمــس من
توقيــف عنصــر إرهابــي مــوال لتنظيــم «داعــش»
اإلرهابي ،يبلغ من العمر  36ســنة ،وذلك لالشــتباه
في انخراطه في التخطيط واإلعداد لتنفيذ مشــروع
إرهابــي بغــرض المســاس الخطير بالنظــام العام.
وأوضــح البيــان ذاتــه أنــه جــرى توقيــف هــذا
العنصــر اإلرهابــي فــي عمليــة أمنيــة شــاركت فــي
تنفيذهــا مجموعــة مــن عناصــر «القــوة الخاصــة»،
التابعــة للمديريــة العامــة لمراقبة التــراب الوطني،
وبتنسيق وتعاون ضباط الشرطة القضائية العاملين
فــي «المكتــب المركــزي لألبحــاث القضائية».
وحســب المعلومــات األوليــة للبحــث ،يضيــف
البيــان ،فإن «المشــتبه فيه المعتقل متشــبع بأفكار
إرهابيــة ،تحــرض علــى تكفيــر المجتمــع وممثلــي
الســلطات والقــوات العموميــة ،فضـاً عــن نشــاطه

وكاالت
المكثف ضمن األوساط االفتراضية وقنوات التواصل
المعلوماتــي ،التي تتبنى اإلشــادة بالفكــر التخريبي
اإلرهابي ،والتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع
إجرامية تســتهدف األشــخاص والمنشــآت العمومية
والخاصة».
وأشــار المصــدر ذاتــه إلــى أنه جــرى «االحتفاظ
بالموقــوف تحــت تدبير الحراســة النظريــة (اعتقال
احتياطــي) ،رهــن إشــارة البحــث القضائــي ،الــذي
يجريه (المكتب المركزي لألبحاث القضائية) ،تحت
إشــراف النيابــة العامــة المكلفــة قضايــا اإلرهــاب،
وذلــك للكشــف عــن المخططــات اإلرهابيــة التــي
انخــرط فــي التحضيــر لتنفيذهــا ،وكــذا تحديــد
ارتباطاتــه المحتملــة مــع خاليا وتنظيمــات إرهابية
تنشــط ســواء داخــل المغــرب أو خارجــه».
وخلــص البيــان إلــى أن «تحييد الخطــر المرتبط
بالشــخص الموقــوف فــي إطــار هذه القضيــة ،يأتي
في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة ،التي تبذلها
مصالــح المديريــة العامــة لمراقبــة التــراب الوطني
مــن أجــل مكافحــة الخاليــا المتطرفــة ،وإجهــاض
المخططــات والمشــاريع اإلرهابيــة ،التــي تحــدق
بأمــن وســامة الوطن والمواطنيــن».وكاالت

الحوثيون يمنعون وصول المساعدات لـ 5ماليين يمني
اتهم أحدث تقرير أممي المليشيات
الحوثيــة اإلرهابية بالتســبب في إعاقة
وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى
أكثــر مــن خمســة مالييــن نســمة فــي
المناطق الخاضعة للمليشيات اإلرهابية
الحوثيــة خــال الربــع الثاني مــن العام
الجاري .2022
االتهامــات األممية جاءت في تقرير
أصدرتــه منســقية الشــؤون اإلنســانية
(أوتشــا)؛ حيــث أكــدت أن وصــول
المســاعدات اإلنســانية فــي اليمــن ال
يــزال يمثــل تحدياً بشــكل عام بســبب
حــوادث الوصــول المدفوعــة بالعوائق
البيروقراطية ،وال سيما بسبب تأخيرات
الحركة التي تفرضها مليشيات الحوثي
اإلرهابية.
وكشــف التقرير عن أن الشركاء في
المجــال اإلنســاني أبلغــوا خــال الربــع
الثانــي مــن عام  2022عــن  532حادثة
وصول في  88مديرية في  18محافظة
فــي جميــع أنحــاء اليمــن ،أثــرت على
 5.5مليــون شــخص ،وأن ما يقرب من
 55فــي المائــة مــن الحــوادث المبلــغ
عنهــا تتعلق بالقيود البيروقراطية التي
فرضتهــا مليشــيات الحوثــي اإلرهابية،
مــا تســبب فــي قيــود علــى حركــة
موظفــي الــوكاالت
اإلنســانية والســلع
داخــل اليمــن.
وأكــد التقريــر أن
هذه القيود والعوائق
حدثت فــي المناطق
الخاضعــة للحوثييــن
اإلرهابييــن .وأوضــح
أن قيــود الحركــة
كانــت النــوع الســائد مــن حــوادث
الوصــول المبلــغ عنها فــي الربع الثاني
مــن عــام .2022
وأظهــرت البيانــات األممية انخفاضاً
بنسبة  39.2في المائة بالعدد اإلجمالي
للحــوادث ،أي  187حادثة أقل ،مقارنة
بالربع األول من عام .2022

جانب من الجيش اليمني
وأشــارت البيانــات إلــى تســجيل
نحــو  89فــي المائــة من الحــوادث في
المناطق التي تسيطر عليها المليشيات
الحوثية اإلرهابية ،إذ أصبحت العمليات
واألنشــطة التي تتطلب سفر موظفات
مواطنــات صعبــة
للغايــة لجميــع
الوكاالت اإلنسانية.
وفيمــا يخــص
الزيــارات وتســليم
ا لمســا عد ا ت ،
أوضــح التقريــر أن
التحديــات كانــت
ســائدة فــي جميــع
أنحــاء المناطــق التــي يســيطر عليهــا
الحوثيــون اإلرهابيــون.
وأكــدت البيانــات األمميــة أن
الحوثييــن اإلرهابييــن فرضــوا قيــوداً
رئيســية أخــرى تتعلق بالحركــة داخل
اليمــن وخارجــه ،أثــرت علــى حركــة
جميع عمال اإلغاثة اليمنيين الوطنيين.

الحوثيون يواصلون
التضييق على
المدنيين في اليمن

األمم المتحدة  23 :مليون
أفغاني تلقوا مساعدات إنسانية

أعلنــت األمــم المتحــدة عــن
تلقــي نحــو  23مليــون شــخص فــي
أفغانســتان ،شــكال واحــدا على األقل
مــن المســاعدة اإلنســانية المباشــرة
خــال النصــف األول مــن العــام
الجــاري.
وأوضــح ســتيفان دوجاريــك
المتحــدث الرســمي باســم األمــم
المتحــدة فــي تصريحــات أنــه فــي
أعقاب الزلــزال الذي ضرب المنطقة
الجنوبية الشــرقية من أفغانستان في
يونيــو الماضــي ،وصــل شــركاء األمم
المتحــدة فــي المجــال اإلنســاني إلى
 85ألــف شــخص ،وهــو مــا يمثــل
 % 85مــن المتضرريــن ،وقدمــوا لهم
الغذاء والمــأوى في حاالت الطوارئ
والرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن
المســاعدات الحيويــة.
ونــوه دوجاريــك إلــى الــدور
المحــوري الــذي لعبــه الصنــدوق
اإلنســاني ألفغانســتان والصنــدوق
المركــزي لمواجهــة الطــوارئ ،لمنــع
انهيــار قطاعــي الصحــة والتعليــم من
خــال ضمــان اســتمرار دفــع أجــور
العمــال األساســيين.
وذكــر أن الصنــدوق اإلنســاني
ألفغانســتان قــدم خالل العــام الحالي
نحو  189مليون دوالر للشركاء الذين
يقدمــون المســاعدة المنقذة للحياة،
ّ
وبالرغــم من االســتجابة الهائلة تلك،
فإن حجم االحتياجات في أفغانستان
يفــوق بكثيــر قــدرة الشــركاء فــي
المجال اإلنســاني.
وفــي بيان منفصل أصدره الدكتور
رامز األكبروف ،نائب الممثل الخاص
لألميــن العــام ومنســق الشــؤون
اإلنســانية ألفغانســتان حــذر مــن
اســتمرار الواقــع المأســاوي الراهــن
فــي أفغانســتان ،وربــط جهــود
إحتوائــه بمســألة إســتعادة االقتصــاد
الفعال ،والنظــام المصرفي ،وتمكين
ّ
الفتيــات رســميا مــن العــودة إلــى
المدرســة ،والنســاء والفتيــات مــن
المشــاركة بشــكل هــادف وآمــن في
جميــع جوانــب الحيــاة االجتماعيــة
واالقتصادية والسياسية ،بما في ذلك
العمــل اإلنســاني فــي عمــوم البــاد.
ولفــت إلــى أن هنــاك حوالي 7.7
مليــون شــخص اســتفادوا هــذا العــام
مــن الخدمــات الصحيــة المســتدامة،
بمــا فــي ذلــك تلقــي ثالثــة مالييــن
سـ ّـيدة وفتــاة دعمــا للصحــة األوليــة
واإلنجابيــة ،وصحــة األم ،األمــر الذي
أســهم فــي خفــض وفيــات األمهــات
والمواليــد الجــدد واألطفــال.وام

الجيش األمريكي يقتل  4من إرهابيي «الشباب» في الصومال
أعلــن الجيــش األمريكــى مقتل  4مــن عناصر
«حركــة الشــباب» اإلرهابية فى أحــدث غارات
جوية من نوعها يشــنها هذا العام فى الصومال.
وقالت القيادة األميركية في أفريقيا «أفريكوم»
فى بيان مســاء أول أمس ،إنها نفذت بالتنســيق
مع الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعمها ،ثالث
غــارات جويــة ضــد إرهابيــي «حركة الشــباب»
الذين هاجمــوا قوات الجيش الوطني الصومالي
بالقــرب مــن بلدويــن بالصومــال .مشــيرة إلــى
أن التقديــر األولــي للقيــادة هــو أن الغــارات
قتلــت أربعــة إرهابيينلـ«حركــة الشــباب» ولــم
يصــب أو يقتــل أي مدنييــن .وبعدمــا اعتبــرت
أن القــوات األمريكيــة مخولــة بتنفيــذ ضربــات
دفاعــا عــن القــوات الشــريكة المعينــة ،لفتــت
ً
إلــى اتخــاذ الحكومــة الصوماليــة و«أفريكــوم»،

ماوصفته بتدابير كبيرة لمنع ســقوط ضحايا من
المدنييــن .وقالــت إن هذه الجهــود تتناقض مع
الهجمات العشوائية التي تشنها «حركة الشباب»
اإلرهابية بانتظام ضد السكان المدنيين .مؤكدة
التــزام الحكومــة الصومالية والواليــات المتحدة
بمحاربة «حركة الشباب» اإلرهابية لمنع مقتل
المدنييــن األبريــاء .واعتبــرت «أفريكــوم» فــى
بيانهــا أن المنظمــات اإلرهابيــة مثــل «حركــة
الشــباب» تمثــل «تهديــدات طويلــة المــدى
للمصالــح الصوماليــة واإلقليميــة واألميركيــة».
وتشــن الواليــات المتحــدة غــارات جويــة علــى
الصومــال في محاولة لهزيمة «حركة الشــباب»
اإلرهابية ،التابعــة لتنظيم «القاعدة» اإلرهابي.
وخــال شــهر مايــو الماضــى ،وافــق الرئيــس
األمريكــى جــو بايــدن علــى إعادة نشــر أقل من

 500جنــدي أميركــي فــي الصومــال ،بعــد مرور
مــا يزيــد علــى عــام علــى أمــر ســلفه دونالــد
ترامب بســحبهم .وكان للواليــات المتحدة نحو
 700جنــدي فــي الصومــال ،قبــل قــرار ترامــب،
يركــزون علــى مســاعدة القــوات المحليــة فــي
إلحــاق الهزيمــة بالحركــة اإلرهابيــة .مــن جهــة
أخــرى ،أســفر تفجير انتحاري إرهابي اســتهدف
فندقــا وســط مدينــة جوهــر بوالية هيرشــبيلى،
جنــوب الصومــال ،عــن إصابــة  4أشــخاص،
ونقلــت وكالــة األناضــول التركيــة لألنبــاء عــن
مصــدر بالشــرطة الصوماليــة أن انتحاريا إرهابيا
كان يرتــدي حزامــا ناســفا ،فجــر نفســه عنــد
مدخــل فندق «ســتي» الــذي يرتاده مســؤولون
حكوميــون ،مــا تســبب فــي إصابــة  4أشــخاص
علــى األقــل.وكاالت

اﻗﺘﺼﺎد
وبين التقرير أن عناصر المليشــيات
الحوثية اإلرهابية المعينين فيما يسمى
«المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق
الشــؤون اإلنســانية» أصــدروا تعميمـاً
«يأمــر جميــع عمــال اإلغاثــة اليمنيين
(سواء كانوا يعملون
مــع األمــم المتحــدة
أو المنظمات الدولية
غيــر الحكوميــة أو
المنظمــات غيــر
الحكومية) بالحصول
علــى تصريــح ســفر
قبــل المشــاركة فــي
أي فعاليــات (ورش
عمــل ،أو تدريبــات ،أو أي أحــداث
أخــرى) فــي الخــارج؛ كمــا تــم تطبيــق
نفــس الشــرط على الســفر مــن صنعاء
إلــى عــدن».
وخــال الفترة المشــمولة بالتقرير،
تــم اإلبالغ بشــكل متكرر عــن تدخلهم
فــي تنفيــذ األنشــطة اإلنســانية ،حيث

وكاالت

تــم اإلبــاغ عــن  58حادثــة تدخــل في
الربــع الثاني من العام الجاري ،مقارنة
بـــ 63حادثة في الربع األول.
وتتعلــق العديد مــن هذه الحوادث
( 24حادثــة أو  42.1فــي المائــة) –
بحســب التقريــر
األممي  -بالتأخير و/
أو الرفض و/أو اإللغاء
المتعلــق بالموافقــة
علــى االتفاقــات
الفرعيــة للمشــروع.
ومــع ذلــك ،أفــاد
التقرير بأن الشــركاء
في المجال اإلنساني
يواصلــون إشــراك األطــراف فــي اليمن
لوضــع إجــراءات خاضعــة للمســاءلة
وقائمــة علــى المبــادئ للحصــول علــى
الموافقــات فــي الوقــت المناســب
علــى االتفاقــات الفرعيــة لمشــروعات
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة.
وكاالت

ضرورة وضع
إجراءات خاضعة
للمساءلة والمبادئ

فرنسا تطالب أوروبا بالمساعدة لمكافحة حرائقها
 50ألــف هكتــار (مــا يعادل  500مليــون متر مربع)
مــن الغابــات التهمتهــا النيــران حتى أمس في فرنســا،
األمــر الــذي لم يعــرف مثيل له فــي العقــود الماضية.
ورغــم أن باريــس كانــت ســابقاً هــي الجهــة التــي
تســتعين بهــا الــدول المجــاورة والقريبــة مثل إســبانيا
والبرتغــال واليونــان ،فإنهــا تجــد نفســها اليــوم عاجزة
بقدراتهــا الذاتيــة عــن وضــع حــد لتمــدد النيران.
وأمــس ،أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون
أن خمــس دول ســوف تمــد لهــا المســاعدة مــن خــال
إمكانياتهــا المتوافــرة ،وهــي ألمانيا واليونــان وبولندا في
مرحلة أولى ،وســتتبعها الحقاً فرق من رومانيا والنمســا.
وبالنظــر لفداحــة الخســائر والتحــدي والخــوف من
مزيــد مــن االشــتعال بســبب الطقــس الحــار والهــواء

الجــاف  -وكالهمــا عامــان مســاعدان علــى انــدالع
الحرائــق وتمددهــا  -فــإن رئيســة الحكومــة إليزابيت
بــورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان قطعا عطلتهما
الصيفيــة وتوجهــا صبــاح أمــس إلــى منطقــة جيرونــد
األكثــر تضــرراً والواقعــة جنــوب غربــي فرنســا لدعــم
اإلطفائيين وتعبئة قدرات الدولة والمناطق والبلديات.
وكتبــت المفوضيــة األوروبيــة فــي تغريــدة علــى
حســابها الرســمي أن فرنســا عمــدت إلــى تفعيــل آلية
«الحمايــة المدنيــة األوروبيــة» لمكافحــة الحرائــق،
وأنهــا لهــذا الغــرض عمدت إلــى توجيه أربــع طائرات
متخصصة إليها منتقلة من اليونان والســويد ،وأن فرقاً
من اإلطفائيين من الدنمارك وبولندا والنمسا ورومانيا
ســتلتحق بها لمســاندة زمالئهم الفرنســيين.وكاالت

 13قتيالً بسبب األمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
لقــي  13شــخصا حتفهــم وفقــد  ، 6جــراء األمطــار
الغزيــرة فــي كوريــا الجنوبيــة.
وذكــرت وكالة أنبــاء « يونهاب « الكورية الجنوبية
أن مــن بيــن حــاالت الوفاة 8 ،في العاصمة ســول ،و3

فــي إقليــم كيونجكي ،وحالتان في إقليــم كانج وون.
وتســببت األمطــار الغزيــرة فــي تشــريد وإجــاء
آالف األشــخاص  ،وخســائر فــي الممتلــكات الخاصــة
والعامــة.وام

مؤتمر كوبنهاغن يجمع  1.5مليار يورو ألوكرانيا
تعهــد المانحــون فــي مؤتمر دولــي فــي كوبنهاغن بدفع
أكثر من  1.5مليار يورو (54ر 1مليار دوالر) لدعم أوكرانيا.
وكشــف عــن هــذا المبلــغ وزيــر الدفــاع الدنماركــي
مورتــن بودســكوف فــي ختــام أعمــال المؤتمــر ،مشــيراً
إلــى إن هــذا المبلــغ قــد يرتفــع.
وأضــاف أن المبلــغ مخصــص لالســتخدام العــام الجــاري
والمقبــل .وفــي معــرض التحــدث عــن المؤتمــر الــذي ركــز
علــى األســلحة والتدريــب ودعــم إزالــة األلغــام ،قــال وزيــر
الدفــاع إن ســلوفاكيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك وافقــوا

علــى توســيع انتــاج أنظمــة المدفعيــة والذخيــرة وغيرهــا
مــن المعــدات.
وفــي بيــان مشــترك ،تعهــدت الــدول بدعــم عســكري
مســتمر ومســتدام ألوكرانيــا ووافقــوا علــى عقــد اجتمــاع
افتراضــي فــي ســبتمبر.
وأرســلت  26دولــة مندوبيــن إلــى مؤتمــر كوبنهاغــن
الــذي عقــد الســتكمال التعــاون داخــل إطار عمــل مجموعة
االتصــال الخاصــة بأوكرانيــا التــي تنســق شــحنات األســلحة
للقــوات المســلحة األوكرانيــة.وكاالت

باشاغا يعتبر الظروف مهيأة لدخوله طرابلس

آثار الجفاف
فــي تمهيد جديد الحتمال دخولهــا العاصمة الليبية
طرابلــس ،اعتبــرت حكومة االســتقرار ،برئاســة فتحي
باشــاغا ،أن «الظــروف باتت مهيأة لدخــول المدينة»،
كبديــل عــن حكومــة «الوحــدة» منتهيــة الصالحيــة،
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة ،الــذي يرفــض التخلــي
عن الســلطة.
وأبلــغ عثمــان عبــد الجليــل ،وزير الصحــة بحكومة
باشــاغا والناطــق باســمها ،وســائل إعــام محلية مســاء
أول مــن أمــس أن «الظــروف أصبحــت مهيــأة بشــكل
كبيــر لدخــول الحكومــة العاصمــة طرابلــس بشــكل
ســلمي ،وممارســة أعمالهــا» .لكــن عبــد الجليــل لــم
يوضــح موعــد هــذا الدخــول وكيــف ســيتم ،واكتفــى
بالتأكيد على أن القرارات الصادرة بعد تكليف باشاغا
برئاســة الحكومــة ،لــن يعتــد بهــا إال بعــد عرضها على
لجنة قانونية التخاذ القرار باســتمرارها أو إلغائها ،في
إشــارة إلــى القــرارات الصــادرة عــن حكومــة الدبيبة.
وتزامنــت هــذه التصريحــات مــع كشــف مصــادر
محليــة عــن اجتماع عقده مســاء أول مــن أمس ممثلو
«القــوة الوطنيــة المتحركــة» مــع تابعين للواء أســامة
جويلــي ،رئيــس جهــاز االســتخبارات العســكرية الــذي

وكاالت
أقالــه الدبيبــة مــن منصبــه بســبب دعمــه لباشــاغا،
لبحــث دعم جهــود التهدئة بين الطرفيــن ،وذلك على
خلفيــة التوتــر األمنــي الذي حــدث بطرابلــس مؤخراً.
فــي غضــون ذلــك ،ســعت حكومــة الدبيبــة لإليحاء
باســتمرار ســيطرتها علــى البلديــات فــي شــرق البالد،
وذلــك خــال اجتماع عقده الدبيبــة أمس في العاصمة
طرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية،
بحضــور وزيــر الحكــم المحلــي ،بــدر الديــن التومــي،
الــذي اعتبــر أن وجــود هــؤالء «هــو تأكيــد منهــم أن
البلديــات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة،
وتعمل تحت إشــرافها».
بدوره ،أكد محمد المنفي ،رئيس المجلس الرئاسي،
لــدى اجتماعــه مســاء أمــس مــع ريزيــدون زينينغــا،
القائــم بأعمــال رئيــس بعثة األمــم المتحدة ،اســتمرار
المجلــس الرئاســي فــي العمل مع كل أطــراف العملية
السياســية مــن أجــل التوصــل التفــاق فــي المســار
الدســتوري ،يمكــن من وضع خريطة طريــق متكاملة،
وتحديد موعد إلجراء االســتحقاقات االنتخابية .مشيدا
فــي هــذا الســياق بعمــل البعثــة فــي المســاعدة علــى
حلحلــة األزمــة السياســية في ليبيــا.وكاالت
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تقري ٌر مناخي يعطي بارقة أمل ..لكن الحاجة إلى التحرك السريع ال تزال قائمة
أندريا تومسون
صحفية علمية

يومية سياسية مستقلة

شباب اإلمارات ..ركيزة المستقبل
توجيهــات ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» ،ونهجــه القيادي
الراســخ واالســتثنائي فــي بنــاء الوطــن واإلنســان مدرســة للحياة
يتخــرج منهــا األكفاء واألفذاذ والقادة والشــباب المؤمن برســالة
الوطــن والقــادر علــى تعزيــز االزدهــار والتعامل مــع التحديات،
وهــو مــا بينــه ســموه خــال اســتقبال وفــد شــبابي مــن مختلف
الجهــات وتهنئتهــم بمناســبة اليــوم الدولــي للشــباب ،وخاطبهــم
بكلمــات نابعــة مــن القلــب إلــى القلــب تعكــس حــرص القائــد
ومحبــة الوالــد الــذي يريــد أن يكــون أبنــاءه من شــباب اإلمارات
عنواناً للنجاح وأهمية التمســك بقيــم وعادات وأصالة المجتمع،
وهــي كلمة شــديدة األهمية بمعانيها التي تثــري الفكر وخارطة
طريــق تنيــر درب الشــباب نحــو الغــد المشــرق وتبيــن حجــم
االســتحقاقات ومــا يجــب للتقــدم وصناعــة المســتقبل ،حيــث
أوضــح ســموه أن« :بالدنــا تمــر بمرحلــة جديــدة مــن التاريــخ
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي يواجههــا العالــم» ..وال
شــك أن هــذا يســتوجب قــدرات ومهــارات اســتثنائية ومعــارف
متقدمــة وجهــوداً كبــرى لالســتجابة الالزمــة مــع المتغيــرات
وضمــان اســتدامة الريــادة ،حيــث أن بنــاء وتطــور األمــم يقــوم
علــى ثوابــت أكدهــا ســموه بالقــول « :بنــاء الــدول ليــس بالمال
 ..فاإلنســان والقيــادة والرؤيــة الصادقــة والحكيمــة والقــراءة
الصحيحة للمستقبل وسرعة اتخاذ القرار تجعل اإلنسان يسبق».
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه»ّ ،بيــن أن األمــم ُتبنــى بكــوادر
شــبابها ،وليكــون هــذا البنــاء على قــدر الطموحــات والتطلعات
فــي الريــادة فإنــه يحتــاج إلــى أجيــال تســتند إلــى أســس قويــة
لتبــدع وتــؤدي دورهــا وترفــد مســيرة الوطــن حددهــا ســموه
بشــكل جلــي خــال اللقــاء بالقــول« :أطــرح هــذا الموضــوع
ألوضــح مقومــات نجــاح أي جيــل ..وهــي ثالثة عوامل رئيســية
أريــد التركيــز عليها ،أولهــا التربية وأكرر التربيــة ،وثانياً التعليم
وثالثـاً العمــل علــى إعــداد قادة نافعيــن ،بحيــث إذا وجهته إلى
اتجــاه معيــن تعلــم أنــه ســيكون منتجـاً» ..ومــن هنا تأتــي قوة
االســتثمار الفاعــل فــي الرأســمال البشــري فــي وطــن تقتدي به
األمم والشــعوب وتشــكل مســيرة شــبابه وجهة لإلبهار واإللهام.
شــباب الوطــن رهانــه الرابــح ويحملــون آمالــه فــي اســتدامة
اإلنجــازات بــكل عزيمــة ويعبــرون عــن اعتزازهــم بانتمائهــم
ووفائهــم لقياداتهــم بالعمــل الصــادق واإلبداعــات الرائــدة
والنجاحــات المتعاظمــة بفضــل حــرص القيــادة الرشــيدة الدائم
علــى تمكينهــم ليكونوا على قدر األمانــة الوطنية التي يحملونها
كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» ،بقــول ســموه« :شــباب
اإلمــارات أثبتــوا جدارتهــم فــي كل المجــاالت وأصبحــوا مصــدر
إلهــام لغيرهــم ..تمكينهــم أولويــة قصــوى ودورهــم أساســي
فــي إنجــاز طموحاتنــا التنمويــة ..وفــي اليــوم الدولــي للشــباب
أدعــو شــبابنا إلــى مزيــد مــن الجهــد والعطــاء ألننــا ننتظــر
ـول عليهــم فــي الســباق نحــو المســتقبل»..
منهــم الكثيــر ونعـ ّ
وهــا هــم شــباب اإلمــارات القــوة التــي ُتعاظــم زخــم التنميــة
الشــاملة وتعــزز موقــع الدولــة وتنافســيتها وقــد أصبحــت بــكل
جــدارة الوطــن الحلــم للشــباب.

جينزاي واإلدارة اليابانية
عصام بخاري
كاتب عربي
كنــت فــي اجتمــاع فــي طوكيــو مــع
ا.أيانــو إيتيشــؤوكا والتــي تمتلــك خبرات
لســنوات في تطويــر المهارات .وتحدثت
عــن فكــر اإلدارة اليابانــي تجــاه المــوارد
البشــرية والتــي تســمى باللغــة اليابانيــة
(جينــزاي) ،وفــي حين أن اللغــة اليابانية
تعتمد نظاماً يمكن فيه التعبير عن نفس
الصوت بحروف مختلفة ،فكلمة جينزاي
يمكــن كتابتهــا بأربعــة طــرق مختلفــة
تتضمــن معاني ـاً متبانيــة توضــح النظــرة
اليابانيــة تجــاه الموظفيــن في الشــركات
والمنظمــات ،واألنــواع األربعــة والتــي
ترجمــت معناهــا بتصرف هــي كما يلي:
الموظفون األصول :ويمكن تســميتهم
الكنــوز ألنهم يضيفون الكثير للشــركة أو
المنظمة بجهودهم وإسهاماتهم وخبراتهم
للعمــل فهــم يمتلكون مجموعــة مهارات
تجعل منهم شخصيات عظيمة ذات قيمة
كبيــرة فــي ســوق العمــل ويصعــب جــداً
العثور عليهم أو اســتبدالهم.
الموظفــون المواد :ويمكن تســميتهم
المــوارد ،فهــؤالء الموظفــون يمتلكــون
مجموعة مهارات محددة مفيدة للشركة
أو المنظمــة ولكــن يمكن اســتبدالهم في
أي وقت بأشخاص آخرين يمتلكون نفس
المهــارات في ســوق العمل.
الموظفــون الموجــودون :هــؤالء
موجــودون فقــط بأجســادهم وال فــرق
إطالقـاً ســواء كانــوا فــي المكتــب أم ال.
يفتقــرون ألي مهارات وخبرات وال رغبة
لديهــم بالعمــل أو تقديــم أي مســاعدة.
ومــع فظاظــة التعبيــر فهم أشــبه باألثاث
فقــط.
الموظفــون المجرمــون :هــذه النوعية
مــن الموظفين ينشــرون الطاقة الســلبية
ويروجــون لثقافــة هدامــة تقــوم علــى
الصراعــات واإلهمــال والفســاد ومحاربة
الموظفيــن المنتجيــن .هــذه النوعية من
الموظفيــن مجــرد بقائهم بحــد ذاته يعد
جريمــة أو خطيئــة فــي حــق الشــركة
أو المنظمــة.
وإذا أردت أن تعرف مدى قوة الشركة
أو المنظمــة فانظــر إلى نوعيــة القيادات
والموظفيــن فيهــا ،هــل هــم أصــول؟ أم
مــواد؟ أم موجــودون؟ أم مجرمــون؟
بحســب النســبة الغالبــة يتحــدد مصيــر
تلــك المنظمــة وتبنــى ثقافتهــا .وبطبيعة
الحــال فالمنظمات الناجحــة تحرص على
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حتى لو كانت لدينا موارد بشرية
متميزة ،فلن نكون قادرين على
االستفادة القصوى منها إذا
كانت اإلدارة تفتقر للرؤية الصادقة
أن تســتقطب إليها الموظفين األصول أو
المــواد وتســتثمر فيهــم وتطــور قدراتهم
وإمكانياتهم .وفي نفس الوقت ال تتسامح
وال تقبــل بوجود الموظفيــن الموجودين
أو المجرميــن وتعمل على التخلص منهم
أوال بأول.
وهنــا قد يطرح الســؤال :كيف نضمن
أن نجعــل غالبيــة منســوبينا أو كلهــم من
نوعيــة األصــول والمــواد أو بكلمة أخرى
جينزاي إيجابيين؟
هنالــك عــدد مــن الخطــوات المفيــدة
فــي هــذا الجانــب ومنهــا:
أوال ،الحــرص علــى اختيــار منســوبي
قســم المــوارد البشــرية بعنايــة وخاصــة
قســم التوظيــف ألنهــم حجــر األســاس
الذيــن يقــوم عليهــم اختيــار الموظفيــن
أصحــاب القــدرات العاليــة.
ثانيا ،اســتقطاب المديريــن والقيادات
المميــزة واالســتثمار فيها ألنها ستســاهم
في اختيــار أفضل الموظفين واالســتفادة
مــن قدراتهــم وتطويرهــا وتوفيــر بيئــة
داعمــة لهــم ،وفــي نفس الوقــت معالجة
جوانــب القصــور ونقــاط الضعــف لــدى
الموظفيــن المتعاونيــن والراغبيــن فــي
التعلــم وتطويــر قدراتهم.
ثالثا ،تفعيل أنظمة متابعة األداء ألنها
تســاعد علــى تقييــم إنتاجيــة الموظــف
والمديــر وقيــاس نتائــج العمــل بشــكل
يضمــن تكريــم المميزيــن والتخلــص مــن
المهملين والمتقاعســين.
وباختصــار ،البشــر أرفــع قــدراً من أن
يكونــوا أصــوالً أو مــواد أو غيرهــا ،لكــن
الفكر اإلداري الياباني في جينزاي طريقة
تحفز القائد على االهتمام باختيار أعضاء
الفريق واستقطاب األفضل واالستثمار في
تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم وتوفير بيئة
تســاعدهم على النجــاح .وأختم بكلمات
الســيد ســابورو كوابوتشــي« :حتــى لــو
كانــت لدينا موارد بشــرية متميــزة ،فلن
نكــون قادريــن علــى االســتفادة القصوى
مــن قدراتها إذا كانــت اإلدارة تفتقر إلى
الرؤية الصادقة واالستراتيجية والقيادة».
عن «الرياض»

ـنوات ،لــم يكــف علمــاء
علــى مــدار سـ ٍ
المنــاخ عــن تأكيــد أهميــة الوقــت بوصفــه
جوهــر القضيــة إذا كان العالــم يرغــب فــي
التصــدي للتأثيــرات بالغــة الســوء المترتبــة
علــى تغيــر المنــاخ ،وفــي اإلصــدار الثالــث
واألخيــر مــن تقريــر التقييم الســادس الذي
صــدر عن الهيئــة الحكومية الدولية المعنية
بتغيــر المنــاخ ( ،)IPCCلــم يتــردد علمــاء
ُّ
المنــاخ فــي تأكيد أهمية عنصــر الوقت من
جديــد ،وأكــدوا أن التقنيــة الالزمة للتعامل
مــع هــذا األمــر متوافــرة إذا اســتطاعت
الحكومــات االلتــزام بالتغييــرات المطلوبــة
في سياســاتها.
مــن جهـ ٍة أخــرى ،أبــرز اإلصــدار الجديــد
مــن التقرير –الــذي أعــده  278عال ًِما نجحوا
فــي تجميــع خالصة نتائج أكثــر من  18ألف
دراســة -بعض النقاط المضيئــة التي ظهرت
منــذ نشــر تقريــر التقييــم األخيــر فــي عــام
 ،2014ال ســيما انخفــاض تكاليــف الطاقــة
أيضا أن العالم
المتجــددة ،لكن التقرير َّأكــد ً
ليــس أمامــه ســوى فرص ـ ٍة قصيــرة األجــل
لتحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ،
برمــة فــي عــام  ،2015إذا أراد أن يبقــى
ُ
الم َ
االحتــرار عنــد مســتويات تقــل عــن درجتين
مئويتيــن بحلول نهايــة القرن ،أو أراد -وهو
السيناريو األفضل -الحد من تلك المستويات
إلــى مــا دون  1.5درجــة مئويــة ،ربما يكون
هــذا اإلصــدار هــو آخــر تقريــر يصــدر عــن
بتغيــر
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة ُّ
المنــاخ بشــأن التخفيــف مــن حــدة اآلثــار
الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ قبــل أن نصيــر
فعليــا فــي مواجهــة مســا ٍر
عديمــي الحيلــة ًّ
لالنبعاثــات من شــأنه أن يتجــاوز ذلك الحد.
وفــي َمعـ ِـرض تقييمــه للوضــع الحالــي،
التعهدات والسياسات
ُيشــير التقرير إلى أن
ِ
الراهنــة التي تطبقهــا الحكومات في جميع
أنحــاء العالــم لــم تقتــرب حتى مــن تحقيق
إجراءات أكثر
هذا الهدف ،فمن دون اتخاذ
ٍ
طموحــا بكثيــر ،ســترتفع درجــات الحــرارة
ً
بنحــو ثــاث درجــات مئويــة بحلــول عــام
 ،2100وعند صدور التقرير ،وصفه أنطونيو
جوتيريــش ،األميــن العــام لألمــم المتحــدة
إحساســا بالخزي،
بقوله« :ذلك الملف يثير
ً
إذ يســرد الوعــود الجوفــاء التــي من شــأنها
ـم غيــر قابل
أن تمضــي بنــا بثبـ ٍ
ـات نحــو عالـ ٍ
للعيــش فيه».
لمعرفــة المزيــد عــن األفــكار الرئيســية
التــي يتضمنهــا التقريــر ،أجرت «ســاينتفك
ـوارا
أمريــكان»  Scientific Americanحـ ً
مــع ســارة بــورش ،الباحثــة المتخصصة في
سياســات المنــاخ بجامعة ووترلــو في والية
أونتاريــو وأحــد أبرز المشــاركين في إعداد
التقرير.
وتبدلت
العلمي
فهمنا
ر
تغي
مدى
أي
إلى
َّ
َّ
الرســائل المحورية في هذا التقرير ،مقارن ًة
بالتقريــر الســابق الــذي صــدر عــن الهيئــة
بتغيــر المنــاخ
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة ُّ
في عــام 2014؟
أعتقــد أن أهــم الرســائل المســتفادة من
دورة التقييــم الحاليــة أنــه قــد صــار لدينــا
للمــرة األولى أدلـ ٌة على حدوث انخفاضات
حقيقيــة ومســتمرة فــي انبعاثــات غــازات
الدفيئــة لدى بعض البلــدان على مدار فترة
تصــل إلــى  10ســنوات أو أكثــر ،ال يمكننــا
قصــر أســباب تلــك االنخفاضــات فــي
أن َن ُ
غازات الدفيئة على االضطرابات االقتصادية
مثــل األزمــة الماليــة العالمية التي شــهدتها
الفتــرة ما بيــن عامي  2008و 2009أو أزمة
«كوفيد ،»19-لذا فهي ليســت مجرد شي ٍء
عابــر؛ فتلــك االنخفاضــات اســتمرت دون
انقطــاع ،وهــو مــا يبعــث علــى التفــاؤل،

ـول فــي جميــع
كذلــك فقــد صــار لدينــا حلـ ٌ
القطاعــات [مثــل قطاعــي النقــل وتوليــد
ـد للغايــة– وأُشــير
ـر جيـ ٌ
الطاقــة] -وهــو أمـ ٌ
ـور
ـ
يتط
ـول
ـ
الحل
ـك
ـ
تل
ـن
إلــى أن الكثيــر مـ
َّ
بســرعة وأصبــح أقــرب إلــى التطبيــق علــى
أيضــا ،وربما
جيد ً
ـر ٌ
نطــاق واســع ،وهذا أمـ ٌ
أمكننــا االســتفادة من تلك الحلــول الواعدة
فــي خفــض االنبعاثــات بنســبة تصــل إلــى
 %50بحلــول عــام  ،2030لكــن ثمــة نقطــة
بالغــة األهميــة علــى الجانــب المقابل –بل
يمكن أن نعدها الرسالة األقوى التي خرجنا
بهــا مــن دورة التقييــم األخيــرة– وهــي أنه
على مدار الســنوات العشــر الماضية ،شــهد
العالــم أكبــر زيــادة فــي متوســطانبعاثــات
غــازات الدفيئــة فــي تاريــخ البشــرية ،إ ًذا
االنبعاثــات على مســتوى العالم ال تنخفض،
بــل تتصاعــد ،وهذا يعني أنه مــا لم نتحرك
بشكل عاجل –وليس خالل  5أو  10سنوات
ٍ
مــن اآلن– مــن أجــل خفض غــازات الدفيئة
ـكل عاجــل ومؤثــر ،فــإن هــدف خفــض
بشـ ٍ
معــدل ارتفاع مســتويات االحتــرار إلى 1.5
حلمــا بعيــد المنال،
درجــة مئويــة ســيصبح ً
وهــو مــا ال نرغــب فيــه.
يناقــش هــذا التقريــر قضي ـ ًة لــم تكــن
مطروحــة أو متوقعــة في تقرير عام ،2014
وهــي االنخفاض الكبير فــي تكاليف الطاقة
المتجددة ،برأيك ،ما الذي يمكن أن ُيسـفِر
عنــه هــذا االنخفاض؟
انخفضــت تكلفــة الطاقة الشمســية لكل
وحــدة بنســبة  ،%85وطاقــة الريــاح بنســبة
 ،%55وبطاريات الليثيوم-أيون بنسبة ،%85
هــذه االنخفاضــات فــي التكلفــة لــم تكــن
تمامــا ،لكــن نســبة االنخفــاض
ُمســتبعد ًة ً
متوقعــا فــي
كانــت أكبــر بكثيــر ممــا كان
ً
عامل
دورة التقييم األخيرة ،أعتقد أن ذلك ٌ
بالــغ األهميــة ح ًّقــا ،مــن شــأنه أن يجعلنــا
نتطلــع إلــى معرفــة مــا إذا كان بمقدورنــا
إنتــاج مــا يكفــي مــن الطاقــة المتجــددة
منخفضــة الكربــون لتلبيــة احتياجاتنا أم ال،
وعلينــا أن نضــع في اعتبارنــا أننا -كما يرى
البعــض -بصــدد االعتمــاد علــى الكهربــاء
فــي كل شــيء فــي حياتنــا ،فنحــن نــزود
كل
وســائل النقــل بالكهربــاء ،ويشــمل ذلك ًّ
مــن المركبات الكهربائية المملوكة لألفراد،
ووســائل النقــل العام ،إلى جانب اســتخدام
الكهربــاء في العمليــات الصناعيــة واألبنية،
ومــن ثــم فإننــا لســنا بحاجـ ٍة فحســب إلــى
إحــال الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح
األمر
محــل الوقــود األحفــوري ،بل يتطلــب ُ
منــا العمــل علــى زيــادة إنتاجنا مــن الطاقة
الشمســية وطاقــة الريــاح بســرعة ،وهــذا
تحديــا
حقيقيــا ،لكننــي أعتقــد أن
ُيمثِّــل ً
ًّ
ســببا آخــر
منحنــا
قــد
التكلفــة
انخفــاض
ً
يدعونــا إلــى التفــاؤل.
هل يمكن أن تذكري لنا بعض المعوقات
التــي تحــول دون تحقيــق االنخفاضــات
الكبيــرة والســريعة فــي االنبعاثــات التــي

نحــن بحاجــة إليهــا؟
ـزء مــن التقريــر ُيثيــر االهتمــام
ثمــة جـ ٌ
بحــق ،دار فيــه الحديــث عــن إمكانيــة
ٍّ
االختيــار والتحــرك مــن جانــب األفــراد
لخفــض االنبعاثــات الناجمــة عــن غــازات
الدفيئــة ،ويقــول التقرير إن هــذه اإلمكانية
غيــر المســتغلة تتراوح بيــن  %40و %70من
تخفيضــات االنبعاثــات [بحلول عام ،]2050
لكــن ثمــة نقط ـ ًة مهمــة ينبغــي التشــديد
عليهــا هنا ،وهــي أن األفراد صاروا مقيدين
ـارات عاليــة الكربــون فــي العديــد من
بمسـ ٍ
الظــروف ،ولــذا عندمــا ُت َبنى المــدن بحيث
يرتكــز كل شــيء فيهــا علــى محــركات
االحتــراق الداخلــي ،وعندما ُتشـَّـيد المباني
صمم
وف ًقــا لمعاييــر منخفضــة الكفــاءة أو ُت َّ
ـو يجعلهــا تعتمــد فــي احتياجاتهــا
علــى نحـ ٍ
علــى الوقود األحفــوري ،وعندما ُتضطر إلى
ـدا عــن مــكان العمــل أو
العيــش بعيـ ً
ـدا جـ ًّ
ـادرا
أماكــن اللهــو والترفيــه حتــى تكــون قـ ً
منزل أو بســبب
تحمل تكاليف امتالك ٍ
على ُّ
خطــط بها المــدن ،فإن كل
الطريقــة التــي ُت َّ
ذلــك من شــأنه أن يقيــد قراراتــك ،وحينئ ٍذ
ال يكــون بمقدورك اتخاذ خيارات منخفضة
ـح أن التحــرك مــن جانــب
الكربــون ،فصحيـ ٌ
تغييرات
األفــراد له أهميته ،ولكــن إحداث
ٍ
فــي البنيــة التحتيــة ،وطرق تصميــم المدن
بمــا يتوافــق مــع معاييــر كفــاءة الوقــود،
وطــرق صناعة المركبات وأماكــن توزيعها،
كل هــذه األمــور مــن شــأنها أن تحررنا من
ـرارات وخيارات
القيــود وتتيــح لنا اتخــاذ قـ ٍ
منخفضــة الكربون.
أيضــا إننــا بحاجــة إلــى
يقــول التقريــر ً
زيــاد ٍة فــي التمويــل تتــراوح بيــن %300
التحول
و %600من أجل التسريع من وتيرة ُّ
إلــى اســتخدام الطاقــة النظيفة ،هــذا معناه
أننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن تحقيــق هدفنــا،
لكــن يمكننــا أن ننظــر إلــى تلــك المعوقات
أيضــا ،ويمكننــا
باعتبارهــا عوامــل تمكيــن ً
النظــر إلــى اآلمــر بمنظــو ٍر آخــر ،وهــو أن
عتبــر التمويــل عامــل تمكيــن بالــغ القــوة،
َن ِ
ـد مــن التمويل يعنــي التحــرك بوتير ٍة
فمزيـ ٌ
أســرع ،ويمكننــا أن نتحــرك بوتيــر ٍة أســرع
بكثيــر إذا راعينــا فــي تصميــم مدننــا أن
تكــون محكمـ ًة ومكتملــة ،وأخيـ ًـرا يمكننــا
مستقبل إذا استثمرنا
التحرك بوتيرة أســرع
ً
فــي البحــث والتطويــر فــي بعــض الجوانب
المحوريــة ،لكــن مــا أود أن أؤكــده أن هذا
التقريــر ُيسـلِّط الضــوء علــى توافــر الكثيــر
مــن التقنيــات بالفعــل ،لكن الجــزء الصعب
يتمثــل في توظيــف تلك التقنيات ونشــرها
وتوســيع نطاقهــا وتطويرها.
ثمــة أحاديــث متكــررة ومتزايــدة علــى
ألســنة الكثيريــن بشــأن ضــرورة أن توفــر
ـراء -التــي أســهمت أكثــر
البلــدان األكثــر ثـ ً
مــن غيرهــا فــي انبعاثــات غــازات الدفيئة-
للبلــدان الناميــة والــدول الجزريــة الصغيرة
ـدا مــن التمويــل لغــرض التكيــف مــع
مزيـ ً

التحول العادل سيكون
فتحقيق ُّ
ُ
من ثماره عدم تخلف أح ٍد عن
الرَّكب عندما نمضي قدماً نحو
مجتمعات منخفضة الكربون
تغيــر المنــاخ وتفعيــل التحـ ُّـول إلــى الطاقة
النظيفــة ،هــذا التقريــر يســاعد فــي طــرح
هــذه المســألة علــى مــا يبــدو.
ـط ببعــض
أعتقــد أن هــذا الطــرح مرتبـ ٌ
النتائــج المهمــة بحــق ،أُتيحــت لــي فرصــة
المشــاركة فــي إعــداد الفصــل األخيــر مــن
التقريــر ،الــذي يتنــاول أوجه االرتبــاط بين
تغيــر المنــاخ والتنمية المســتدامة والكيفية
ُّ
التحول ،أرى
التي يمكن بها تســريع عملية ُّ
أن تلك الرسالة على قد ٍر كبير من األهمية،
ـكل جماعــي علــى أهــداف
لقــد اتفقنــا بشـ ٍ
جدا من
التنميــة المســتدامة ،هنــاك الكثيــر ًّ
األشــياء التي نريد أن تتحقق في مســتقبلنا
مثل
ـتداما؛ فنحن ً
الــذي نأمــل أن يكون مسـ ً
ـاه نظيفــة ،ونريد
نريــد أن تتوافــر لدينــا ميـ ٌ
تمامــا علــى الفقــر ،ونريــد أن
أن نقضــي ً
تنعــم مجتمعاتنــا بالصحــة ،وفــي حقيقــة
أي مــن هــذه
األمــر ،ال يمكــن أن يتحقــق ٌّ
التطلعات من دون اتخاذ إجراءات طموحة
تغيــر المنــاخ في الوقــت الحالي ،بل
بشــأن ُّ
ـدا ،وإذا نظرنا إلى
ـ
ج
ـر
ـ
القصي
ـدى
علــى المـ
ًّ
تقدم
األمــر بالمنظــور المقابــل ،فإن إحــراز ُّ
كمــا وافـ ًـرا مــن
بشــأن تغيــر المنــاخ يتيــح ًّ
المزايــا المشــتركة ،لذلــك إذا فعلنــا هــذه
ـكل صائــب ،فبمقدورنا أن نجعل
األمور بشـ ٍ
ـال ومالءمـ ًة للعيــش،
مجتمعاتنــا أكثــر جمـ ً
كمــا يمكننا إثــراء الطبيعة والحفــاظ عليها،
إلــى جانــب تحســين مســتوى جــودة الهواء
والمــاء ،وبلــوغ أهدافنا الراميــة إلى ضمان
ـل حقيقــي
العدالــة واإلنصــاف ،ثمــة تفاعـ ٌ
تغيــر المنــاخ وجميع
فــي هــذا الصــدد بين ُّ
األشــياء األخــرى التي تهمنا وتتصــدر قائمة
أولوياتنــا فــي مجــال التنمية المســتدامة.
أعتقــد أن الرســائل المتعلقــة بالعدالــة
ـق التحـ ُّـول العــادل
بالغــة األهميــة؛ فتحقيـ ُ
ســيكون مــن ثمــاره عــدم تخلــف أحـ ٍد عن
قدمــا نحو مجتمعات
الركــب عندمــا نمضي ً
َّ
منخفضــة الكربــون وقــادرة علــى التكيــف،
كســب العامليــن الذيــن
سي ِ
وهــذا بــدوره ُ
يعتمــدون فــي معيشــتهم الحاليــة علــى
ـارات جديــدة ،من
قطــاع النفــط والغاز مهـ ٍ
شــأنها أن ُتؤهلهــم لشــغل وظائــف جيــدة
ودائمــة فــي قطاعــات الطاقــة المتجــددة،
وبهــذه الطريقــة نضمــن أال يؤثــر تســعير
تأثيرا
الكربــون وغيره مــن األدوات األخرى ً
غيــر عــادل علــى محــدودي الدخــل ،أرى
مهمــا فــي زيــادة
أن العدالــة تــؤدي ً
دورا ًّ
زخــم عمليــة التحـ ُّـول.
عن «ساينتيفيك أميريكان»

الضغوط االجتماعية والسموم البيئية قد تؤثر سلباً على سلوك األجنة الذكور
دينا درويش
صحفية علمية
حامــا فــي طفلتــي ،وأعمــل
«كنــت
ً
بالقــرب مــن الطائــرات ،مــا يجعلنــي
أستنشــق العــوادم بشــكل يومــي وأتعــرض
للتوتــر» ،هــذا مــا ترويــه أخصائيــة علــم
المحيطــات بالبحريــة األمريكيــة ،كارينــا
بلــوك ،عــن تجربتهــا مــع عــوادم الطائرات
التــي كانــت تتعــرض لهــا هــي وزميالتهــا
بانتظــام ،مؤكــد ًة أنهــا «تســببت فــي آثــار
صحيــة ضــارة ألطفالهــن».
للوهلــة األولــى ،قــد تبــدو تصريحــات
«بلــوك» -التــي أصبحــت فيما بعد أســتا ًذا
بقســم علــم النفــس وعلــم األعصــاب فــى
جامعــة «ديوك» األمريكيــة -وكأنها تحمل
ـدرا مــن المبالغــة ،لكــن دراســة حديثــة،
قـ ً
أجراهــا فريــق بحثــي بقيــادة «بلــوك» –
ذاتهــا -انتهــت إلــى أن «هــذه التصريحات
ليســت بعيــد ًة عن الصــواب» ،مشــير ًة إلى
أن «تلـ ُّـوث الهــواء وعــدم الشــعور باألمــان
فــي الســكن فــي أثنــاء الحمــل يؤديــان إلى
ســلوك اجتماعــي شــبيه بالتوحــد وأدمغــة
مختلفة في الذكور دون اإلناث ،وأن الجهاز
ـورط فــي ذلــك بشــكل مــا».
المناعــي متـ ٌ
ووفــق الدراســة التــي نشــرتها دوريــة
«ســيل ريبورتــس» ( ،)Cell Reportsفــإن
«الضغوط البيئية التي تتعرض لها األمهات
قبــل الــوالدة تــؤدي إلــى إضعــاف وظيفــة
الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة ألدمغــة األطفال
بعــد الــوالدة ،وتؤثــر بصــور ٍة أكبــر علــى
ســلوك الذكــور عنــد البلــوغ ،مــا يجعلهــم
معرضيــن لإلصابــة بمــرض التوحــد».
تقــول «بلــوك» فــي البيــان الصحفــي
حامل ،ومرهقة،
المصاحب للدراسة :كنت ً
ُ
وأستنشــق عوادم الطائرات كل يوم بسبب
طبيعــة عملي ،وانتهــى األمر بإنجاب طفلة
مصابــة باضطــراب فــي النمــو العصبــي

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

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

واستســقاء الدماغ».
تضيف «بلوك» في تصريحات لـ»للعلم»:
بطبيعة الحال ،لن يصاب كل طفل تتعرض
والدتــه لتلــوث الهــواء أو اإلجهــاد في أثناء
تعرض المرأة للتلوث
الحمل بالتوحد ،لكن ُّ
البيئــي والضغوط االجتماعيــة واالقتصادية
بتزايد احتماالت
خــال مدة الحمل يرتبــط ُ
حــدوث اضطرابــات فــي النمــو العصبــي
لــدى األطفــال ،ويتطــور بشــكل أكبــر لدى
الذكــور في مرحلــة البلوغ.
وتتابــع :مــا افترضنــاه يتســق مــع مــا
تقترحه بعــض األدبيات الحديثة؛ إذ يرتبط
التعـ ُّـرض لتلــوث الهــواء والمــواد الســامة
األخرى و/أو عوامل اإلجهاد بزيادة المخاطر
المحتملــة ،وُتظهــر البيانــات أن األفراد من
فقرا (انخفاض مستوى الدعم
األحياء األكثر ً
االجتماعــي وانخفاض مســتوى التعليم وما
تعرضــا لتلــوث
إلــى ذلــك) يكونــون أكثــر ً
تعرضــا لخطــر إنجــاب طفــل
الهــواء وأكثــر ً
مصــاب باضطــراب النمــو العصبــي مثــل
التوحــد ،وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات
ـدا لالهتمــام ،إال أنهــا
المتوافــرة مثيــرة جـ ًّ
ال ُتظهــر الســببية وال يمكنها تفســير آليات
مــا يحــدث.
اســتهدف الباحثون فهــم اآلليات الكامنة
حــول كيفيــة تأثيــر تلـ ُّـوث الهــواء والتوتــر
الــذي تتعــرض لــه األم فــي أثنــاء الحمــل
ونظــرا إلــى أنــه ال يمكــن
علــى األبنــاء،
ً
إجــراء هــذه الدراســات علــى البشــر ،فقــد
اســتعان الباحثــون بمجموع ـ ٍة مــن فئــران
وعرضوهــا لتلــوث
التجــارب الحوامــلَّ ،
معــا؛ إذ تعرضــت الفئــران
الهــواء والتوتــر ً
الحامــل لجزيئــات عادم الديــزل طوال مدة
الحمــل ،وفــي الثلــث األخيــر مــن الحمــل
ـد مــن وصولها
تــم وضعهــا فــي أقفــاص تحـ ُّ
إلــى مــواد التعشــيش/الفراش ،مــا يجعلهــا
مرهقـ ًة للغايــة.
ووجــد الباحثــون أن الفئــران الحوامــل
تعرضن لتلوث الهــواء واإلجهاد في
الالتــي َّ

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

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

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

أثنــاء الحمــل لديهــن مســتويات أعلــى مــن
حرضــة لاللتهاب ،وترتبط
الســيتوكينات ُ
الم ِّ
حرضــة لاللتهــاب بالحالــة
الم
الســيتوكينات ُ ِّ
الصحيــة ،وتصنعهــا خاليــا الجهــاز المناعــي
لتنظيم االستجابات االلتهابية ،وعندما ُتنتج
ـر
لفتــرة زمنيــة محــدودة ،يكــون لهــا أثـ ٌ
إيجابــي ،أمــا عندمــا يرتفــع إنتاجها بشــكل
مســتمر -مثلمــا يحــدث في حالــة االلتهاب
المزمــن -فقــد تكــون ضــار ًة وتســاعد فــي
اإلصابــة بأمــراض مزمنة.
تقــول «بلــوك» :بمجــرد والدة النســل،
قمنــا بقيــاس ســلوك األبنــاء االجتماعــي
وتتبعنــا هــذا الســلوك حتــى
والتواصلــيَّ ،
مرحلــة البلــوغ ،ووجدنــا أن الذكــور مــن
نشاطا من
الفئران -دون اإلناث -كانو أقل ً
الناحيــة االجتماعيــة ،وقمنــا بإحصــاء نقاط
االشــتباك العصبــي فــي القشــرة الحزاميــة
األماميــة ،وهــي منطقــة دماغيــة مهمــة
للســلوك االجتماعــي والتواصــل ،ووجدنــا
أن نقاط االشــتباك العصبي وروابط الدماغ
قــد تغيــرت في الذكــور المولودين ألمهات
تعرضــن لتلـ ُّـوث الهــواء واإلجهــاد.
َّ
فــي الخطــوة التاليــة ،تســاءل الباحثــون
عمــا إذا كان الجهــاز المناعــي هــو منبــع
هــذه التغيــرات ،واســتهدفوا رصــد مــدى
تغيــر فــي الخاليــا المناعيــة فــي
حــدوث ُّ
الدمــاغ ،التــي ُتعــرف بـ»الخاليــا الدبقيــة
الصغيرة» ،وُتعد خط الدفاع الرئيســي ضد
مســبِّبات األمــراض فــي الدمــاغ ،كمــا أنهــا
حيويّــا فــي نمــو الدماغ.
تــؤدي ً
دورا ً
أيضــا ً
تقــول «بلــوك» :عندمــا فحصنــا الخاليــا
الدبقيــة الصغيــرة لــم نجــد أي اختــاف
فــي عــدد الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة ،لكننا
وجدنــا أن الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة فــي
هــذه المرحلــة الزمنيــة التطوريــة المبكرة
غير متجانســة
وظيفيا ،استخدمنا بروتينين
ًّ
مختلفيــن لتحديــد فئــات فرعيــة مختلفــة
مــن الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة ،ووجدنا أن
مجموعــة فرعية معينة مــن الخاليا الدبقية

الصغيــرة لهــا وظيفــة بلعميــة أقــل ،ممــا
يعنــي أن لديهــا قــدر ًة أقــل علــى التخلــص
مــن نقــاط االشــتباك العصبــي ،واألهم من
ذلــك ،أن نســبة الخاليــا الدبقيــة الصغيــرة
–ذات الوظيفــة البلعميــة األقل -زادت في
معرضات للتوتر
الذكور المولودين ألمهات َّ
والتلوث.
وتســاعد تلــك النتائــج فــى تفســير كيف
يــؤدي ارتفــاع مســتويات تلوث الهــواء إلى
زيــادة احتمــاالت إصابــة الطفــل بالتوحــد
ـي فقيــر ،ويمكــن أن تؤدي
إذا ُولــد فــي حـ ٍّ
تلــك النتائج إلى تصنيع عقاقير تســاعد في
منع التالعــب بالخاليا الدبقية الصغيرة من
خــال الحــد من تعـ ُّـرض األمهــات للضغوط
حاليــا علــى
البيئيــة؛ إذ يعمــل الباحثــون ًّ
إيجــاد تدخــات تســتهدف منــع حــدوث
التغيــرات الدماغيــة والســلوكية التي نراها
فــي ذرية الذكــور من األمهــات المعرضات
معا.
للتوتــر والتلــوث ً
تقــول «بلــوك» :نأمــل أن تحفــز نتائــج
الدراســة صانعــي السياســات حــول العالــم
على تعزيز التشريعات التي تدعم مبادرات
الهواء النظيــف والخدمات االجتماعية مثل
تحســين مشــروعات اإلســكان االجتماعــي،
إن الهــواء النظيــف ودعــم األمهــات أمــران
حاســمان لصحــة أطفالنــا ،والعديــد مــن
األماكــن فــي العالــم ُتثقــل كاهــل الفئــات
األكثــر ضع ًفــا فــي المجتمــع ،ونأمــل أن
المشــرعين فــي
تعــزز نتائجنــا إجــراءات
ِّ
المســتقبل.
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

الهواء النظيف ودعم األمهات
أمران حاسمان لصحة أطفالنا،
والعديد من األماكن تُثقل كاهل
الفئات األكثر ضعفاً في المجتمع

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
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سوق أبوظبي العالمي يزود الشباب بالخبرات العملية في القطاع المالي

اختتم سوق أبوظبي العالمي بالتعاون
مــع أكاديميــة ســوق أبوظبــي العالمــي،
الذراع التعليمية لســوق أبوظبي العالمي
اليوم وبنجاح ،فعاليات برنامجه التدريبي
الصيفــي األول مــن نوعــه الــذي انطلــق
فــي األول من أغســطس الجاري ،تماشـ ًـيا
مــع التزامــه بتقديــم مســارات تعليميــة
متخصصــة وعالمية المســتوى في القطاع
المالــي تســهم فــي تزويــد اليافعيــن
والمعرفــة
والشــباب بالمهــارات الماليــة
ِ
فــي بيئــة عمليــة.
شــهد البرنامــج التدريبــي تعاونـاً بيــن
األكاديمية والسوق لتقديم دورات تدريبية
شــملت الطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهم

مــن  14إلــى  18ســنة ،واختتــم البرنامــج
بحفلتخريــج خــاص أقيــم اليــوم لالحتفــاء
بمــا أنجــزه جميــع المتدربين.
اســتهدف البرنامــج التدريبــي الــذي
اســتمر  8أيــام ،صقــل المهــارات وتطوير
الــذات لمســاعدة الجيــل الحالــي علــى
بنــاء قدراتهاســتعداداً للمســتقبل،
ولمواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن
الفــرص فــي عالــم يشــهد تغيــرات ماليــة
متســارعة .وركزت الدورات تدريبيةعلى
تثقيــف المتدربيــن وإكســابهم الخبــرات
والثقافــة المالية األساســية حول األدوات
العمليــة وكيفيــة اتخــاذ القــرارات المالية
والتعرفعلــى مجــال العمــات واألصــول

المشــفرة باإلضافة إلى مهارات الخطابة،
وتضمــن البرنامــج ورش عمــل تفاعليــة
وتدريــب عملــي.
ويعــد تنظيــم هــذا البرنامــج ،شــهادة
علــى االلتــزام المتواصــل لســوق أبوظبي
العالمــي وأكاديميتــه بتقديــم مبــادرات
تهــدف إلــى بناءجيــل مــن الشــباب قــادر
ـاء
علــى اتخــاذ قــرارات ماليــة واعيــة ،بنـ ً
علــى مــا لديــه مــن مهــارات ومعلومات.
كمــا يعتبر البرنامج نموذجاً يحتذى به
وأساسـاً لمسار تعليمي مبتكر يتكامل مع
جهــود بناء االقتصــاد المعرفي،ويتماشــى
مع المتطلبات المســتقبلية لســوق العمل
وفــق أعلى المعاييــر الدولية.وام

«اقتصادية أبوظبي» ُتدشن برنامج حاضنات االبتكار
لتمكين المبتكرين ورواد األعمال

أطلــق مكتب أبوظبي للتنافســية ،التابع
لدائرة التنمية االقتصادية -أبوظبي ،برنامج
أبوظبــي لحاضنات االبتــكار لتمكين األفراد
الراغبين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات
متميــزة وفــرص أعمــال تســهم بدورها في
دعــم مســيرة التنمية االقتصاديــة المتنوعة
والذكية والمســتدامة وذلــك ضمن جهوده
لتعزيز منظومة االبتــكار وريادة األعمال.
يأتي اإلطالق الرسمي لبرنامج حاضنات
االبتــكار ضمن مبــادرات «أبوظبي تبتكر»،
اإلطــار العــام لتعزيــز منظومــة االبتــكار
فــي اإلمــارة ،الــذي تــم اإلعــان عنــه
فــي مايــو  2022ويضــم نحــو  14مبــادرة
..ويوفــر اإلطــار العام البيئة المناســبة مثل
المساحات والموارد واألدوات الالزمة لرعاية
وبنــاء القــدرات وتطويــر األفــكار وتفعيــل
قيمتهــا التجاريــة عبر تحويلهــا إلى خدمات
ومنتجات ومشــاريع.
وتعتبــر حاضنــات االبتــكار مــن العوامل
المؤثــرة فــي تشــجيع وتحفيــز االبتــكار،
إذ تقــوم بــدور حيــوي فــي توفيــر بيئــة
ومحفزة عبر توفير الدعم الضروري
مناسبة ُ
لتحويــل األفــكار واالبتــكارات العلميــة إلى
فــرص أعمال.
وقــال ســعادة ســامح القبيســي ،المديــر
العــام للشــؤون االقتصاديــة بدائــرة التنمية
االقتصادية -أبوظبي « :يأتي برنامج أبوظبي
لحاضنــات االبتــكار ضمــن جهــود اقتصادية
أبوظبــي لوضــع أطــر مؤسســية وتشــريعية
ُمحفــزة لالبتــكار والبحــث والتطويــر فــي
القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة ..ونعمــل

علــى تحقيــق ذلــك عبــر اتبــاع حزمــة مــن
السياســات والتشــريعات ،التــي طورتهــا
اقتصاديــة أبوظبــي بالتعــاون مــع عــدد
مــن الشــركاء ،لضمــان جاهزيــة حاضنــات
االبتــكار مــن حيــث األدوات ونظــم العمل
وبقيــة الجوانــب الالزمــة لدعــم المبتكرين
فــي مختلــف المراحــل».
وأضــاف ســعادته« :نثــق بــأن هــذا
البرنامــج ســيدعم منظومــة االبتــكار فــي
أبوظبــي والجهــود المســتمرة لتطويــر بيئة
األعمال ،ويســهم في تعزيز مكانة أبوظبي
اإلقليميــة والعالميــة».
ويضــع برنامــج أبوظبــي لحاضنــات
االبتــكار القواعــد والموجهــات األساســية
لترخيــص الحاضنــات فــي الجامعــات
والمعاهــد والمؤسســات التعليمية ومراكز
األبحــاث والجهــات الحكوميــة ومؤسســات
القطــاع الخــاص التــي تســتثمر فــي الحلول
التقنيــة المبتكرة وتدعم البحــث والتطوير
والمشــاريع المبتكــرة.
وشــملت قائمــة الجهــات األكاديميــة
والخاصــة الحاصلــة علــى رخــص حاضنــات
االبتــكار جامعــة خليفــة وجامعــة العيــن
وجامعــة أبوظبــي ،وكليــات التقنيــة العليا،
وكليــة الخوارزمــي الدوليــة ،وجامعــة
نيويــورك -أبوظبــي ،و ،Plug and Play
و .Fat6lab
وتماشــياً مــع تركيز إمــارة أبوظبي على
اقتصــاد المعرفــة واالبتــكار ،يعمــل برنامج
أبوظبــي لحاضنــات االبتــكار علــى تطويــر
االبتكار في المجاالت التي تدعم القطاعات

ذات األولويــة والتــي تتميــز بإمكانــات نمو
واسعة بما في ذلك انترنت األشياء ،ومراكز
خدمــات البيانــات ،وخدمــات الحوســبة
الســحابية ،والتجارة اإللكترونية ،والتصنيع
الذكــي ،والبحوث الطبيــة ،وإدارة األصول،
وتجــارة الســلع ،والســياحة ،والتكنولوجيــا
الماليــة ،والتقنيــات الزراعية.
وقالــت هالة العامــري ،المدير التنفيذي
لمكتــب أبوظبــي للتنافســية« :تلعــب
حاضنــات االبتــكار دوراً أساســياً في تطوير
قــدرات المبتكرين وتوفير البيئة المناســبة
فــي كل مراحــل تطور المشــروع من فكرة
إلــى منتجــات وخدمات مبتكرة ،ما يســهم
فــي تســريع عمليــة تطويــر االبتــكارات
والمشاريع».
وأضافــت« :ســيوفر برنامــج حاضنــات
االبتــكار اآلليــة الالزمــة لتســهيل وصــول
المبتكريــن إلى فــرص التمويــل والصفقات
التجاريــة من خالل الحاضنات ،كما يشــجع
رواد األعمال والمستثمرين على التعامل مع
حاضنــات موثوق بهــا ،واختيــار االبتكارات
المالئمــة لهــم لالســتثمار فيهــا ،ودعــم
المبتكريــن خــال رحلــة تحويــل أفكارهــم
واختراعاتهــم وابتكاراتهــم إلــى مشــاريع
ناجحــة ومزدهــرة».
وتأســس مكتــب أبوظبي للتنافســية في
العــام  2011بهــدف تحقيــق أقصى درجات
التنافســية فــي اإلمــارة مــن خــال توفيــر
بيئــة مســتدامة متنوعــة ُتمكــن األعمــال
والشــركات مــن تحقيق أفضــل النتائج عبر
خلــق بيئــة اقتصاديــة محفزة لالبتــكار.وام

بمعدل نمو  %12مقارنة بنفس الفترة من 2021

 124مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية
خالل النصف األول من 2022

بلــغ إجمالــي حجــم التجــارة الخارجيــة
غيــر النفطيــة إلمــارة أبوظبــي مــن حيــث
القيمــة حوالــي  124مليــار درهــم خــال
النصــف األول مــن العــام الجــاري ،بمعدل
نمــو  %12مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام
 2021حيــث وصلــت إلــى  110مليــارات
و 313مليــون درهــم.
وحققــت الصــادرات نموا بمقــدار %26
خالل الســتة أشهر األولى من العام الحالي
بقيمة  49مليار و 479مليون درهم مقارنة
بنفس الفترة من عام  2021حيث ســجلت
خاللهــا  39مليــارا و 193مليــون درهــم،
نموا
فيمــا حققــت أنشــطة إعادة التصديــر ً
بنســبة  %6لتبلــغ قيمتهــا  23مليــارا و43
مليــون درهــم مقارنــة بقيمــةـ  21مليــارا
و 689مليــون درهــم فــي العــام الماضــي،
ـوا قدره
بينمــا حققــت واردات اإلمــارة نمـ ً
 %4لتســجل قيمتهــا اإلجماليــة حوالــي 51
مليــارا و 475مليــون درهــم مقارنــة بـ 49
مليــارا و 432مليــون درهــم فــي نفــس
الفتــرة مــن العام الســابق.
وتجــاوزت قيمــة تجــارة الســلع مــن
المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا  24مليــارا
و 516مليــون درهــم بنمو بلغ  %22مقارنة
بـقيمة  20مليارا و 112مليون درهم خالل
النصــف األول مــن  ،2021فيمــا ســجلت
تجــارة اآلالت مــن أجهــزة تســجيل إذاعــة
نموا خالل هذه
الصــوت والصــور ولوازمها ً
الفتــرة بنســبة  %23مقارنــة بنفــس الفتــرة
مــن العــام الماضــي لتصــل قيمتهــا إلى 17
مليــارا و 903مليــون درهم.
وحققت تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة
والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنســبة
 %40بقيمــة  17مليــارا و 245مليون درهم

خــال نفس الفترة من العــام الماضي.
وكان للمملكــة العربيــة الســعودية
النصيــب األكبــر مــن حجم التجارة حســب
الــدول مــن القيمة اإلجماليــة ،إذ تجاوزت
 28مليــارا و 636مليــون درهم بنســبة نمو
 %3مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021
حيــث ســجلت  27مليــارا و 906مالييــن
درهــم ،تلتهــا سويســرا بقيمــة إجماليــة
 9مليــارات و 530مليــون درهــم بنســبة
نمــو  %260مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن
العــام الماضــي ،بعدهــا قيمــة التجــارة مع
الواليــات المتحدة األمريكية التي ســجلت
 9مليارات و 330مليون درهم بنســبة نمو
 ،%21ثــم الصيــن بقيمــة  5مليــارات و959
مليــون درهم وبنســبة نمــو  ،%9والكويت
بقيمــة  5مليــارات و 870مليــون درهــم
بنســبة نمــو  %13مقارنــة بنفــس الفتــرة
مــن العــام الماضــي.
وقــال ســعادة راشــد الحــج المنصــوري
مديــر عام اإلدارة العامــة لجمارك أبوظبي
إن جمــارك أبوظبــي تعمــل مــن منطلــق
رؤيتهــا بــأن تكــون هيئــة جمركيــة رائــدة
ـعيا لتعزيز األمن
عالميــا ،تقــود التغييــر سـ ً
ً
وتســهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة،
األمــر الــذي يدفعهــا بصفــة مســتمرة إلــى
االســتثمار فــي التقنيــات المتقدمــة التــي
تعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة والــذكاء
االصطناعــي لتوفيــر أفضــل الخدمــات
الجمركيــة علــى المســتوى العالمــي ،مــا
يســهم بشــكل فاعــل فــي توفيــر الوقــت
والجهد على المتعاملين ،ويدعم اختيارهم
ـدا لعملياتهم،
إمــارة أبوظبي لتكــون مقصـ ً
الســيما بمــا تقدمــه اإلمــارة من تســهيالت
وخدمات تحفز االستثمار والتجارة وتدعم

مصالح الشــركات اإلقليمية والعالمية التي
ـرا لهــا.
تتخــذ مــن أبوظبــي مقـ ً
وأضــاف أن جمــارك أبوظبــي وضمــن
اختصاصاتهــا وخططهــا نجحــت بتطويــر
خدمات اســتراتيجية استباقية خالل الفترة
الماضية أســهمت بشــكل فاعــل في تطوير
منظومــة العمــل الجمركــي عبــر المنافــذ
البريــة والبحرية والجوية لإلمارة وســهلت
عمليــات التفتيــش الجمركــي ،ممــا دعــم
إنجــاز المعامــات بســرعة ودقــة ،وهــو
إيجابــا بالتعــاون مــع
األمــر الــذي انعكــس ً
الشــركاء االســتراتيجيين علــى زيــادة قيمة
المبــادالت التجاريــة ونموها خالل النصف
األول مــن العــام الحالــي مقارنــة بنفــس
الفتــرة مــن .2021
وقــال ســعادة أحمــد محمــود فكــري،
المديــر العــام لمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي
غــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة غيــر
النفطيــة للنصــف األول مــن عــام 2022
ـزا
ـوا
أداء متميـ ً
ً
تعكــس نمـ ً
واضحــا أظهــر ً
لالقتصاد وذلك نتيجة للخطط االستراتيجية
الفعالــة التــي تبنتهــا اإلمــارة خــال الفترة
الماضيــة .وتمثــل إحصــاءات التجــارة
أساســيا مــن محــاور
محــورا
الخارجيــة
ً
ً
نظــرا لمــا
صناعــة القــرار والسياســات
ً
توفــره مــن بيانــات دقيقــة تســتخدم فــي
رســم صــورة تفصيليــة عــن أداء االقتصــاد
ككل .وفــي هــذا الســياق ،يتطلــع مركــز
اإلحصــاء – أبوظبــي إلــى تطويــر منظومة
إحصائية متقدمة ترســخ التعاون المستمر
مــع شــركاء العمــل اإلحصائي مــن منتجي
ومســتخدمي البيانــات اإلحصائيــة لتوفيــر
الدعــم المســتمر لمتخــذي القــرار وصناع
السياســات فــي اإلمــارة.وام

 9.7مليـار درهم تصرفات عقارات دبـي في أسـبوع

«غرفة عجمان» تشجع أعضائها على تنويع االستثمارات

تكثــف غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان
جهودهــا لتشــجيع االســتثمارات وزيــادة
حجــم التجــارة البينيــة وتعزيــز العالقــات
الدوليــة بيــن أصحاب االعمال فــي اإلمارة
ونظرائهــم مــن خــارج الدولــة ،و فــي هذا
الســياق شــهدت الغرفــة توقيــع اتفاقيــة
شــراكة اســتراتيجية بيــن مجموعــة الفيش
للعطــور لتوريــد مــاء الــورد مــع شــركة
ليشــيك فــارم ديســتيليري ،إحــدى أكبــر
شــركات انتــاج مــاء الــورد الطبيعــي فــي
جمهوريــة أذربيجــان لتعزيــز التعــاون
المشــترك بيــن الطرفيــن فــي مجــال إنتاج
الزيــوت العطريــة.
حضــر توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر غرفة
عجمــان ســعادة ســالم الســويدي المديــر
العــام وناصــر الظفــري المديــر التنفيــذي

لقطــاع دعــم االعضــاء واالبتكارفــي غرفــة
عجمان ،ووقع االتفاقية رائد األعمال عادل
الهاشــمي ،رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
الفيــش للعطــور ،وبختيــار هيراجيــف،
المديرالتنفيــذي لشــركة ليشــيك فــارم
ديســتيليري .كمــا شــهد توقيــع اإلتفاقيــة،
إللنــور شــكروف الممثــل التجــاري باالنابة
فــي ســفارة جمهوريــة اذربيجــان لــدى
الدولــة .
تنــص اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية
علــى أن تمثــل مجموعــة الفيــش للعطور،
شــركة ليشــيك فــارم ديســتيليري ،بحيــث
تكــون المــورد الرئيســي لمــاء الــورد
إلىاألســواق اإلماراتيــة والخليجية ،انطالقاً
مــن سياســتها الراميــة إلــى توفيــر وتوزيــع
منتجــات طبيعيــة وعضويــة ،وفقـاً ألفضــل

الممارســات العالميــة.
وأوضــح عــادل الهاشــمي ان الشــاراكة
ـاء علــى احتياج
مــع «ليشــيك» تبلــورت بنـ ً
العمــاء في دول مجلس التعاون الخليجي
لمثــل هــذا النوع مــن المنتجــات الطبيعية
والتــي تفيــد فــي مجــال صناعــة العطــور
ومســتحضرات التجميــل واألدويــة ،وأن
مجموعــة الفيش للعطــور ومن خالل هذه
الشــراكة ســتقوم بتوفيــر كميــات تجاريــة
كبيــرة مــن مــاء الــورد الطبيعــي لتجــار
التجزئة والشــركات المتوســطة والصغيرة.
مــن جانبــه أكــد بختيــار هيراجيــف
المديــر التنفيــذي لشــركة ليشــيك فــارم
ديســتيليري أهميــة التعاون المشــترك مع
الفيــش للعطــور والــذي ســيكون ركيــزة
أساسية للجهود التجارية في المستقبل.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة
األراضــي واألمــاك بدبــي خــال األســبوع
المنقضــي أكثــر مــن  9.7مليــار درهم حيث
شــهدت الدائرة تسجيل  1893مبايعة بقيمة
 4.75مليار درهم منها  326مبايعة لألراضي
بقيمــة  1.64مليــار درهــم و 1567مبايعــة
للشــقق والفلــل بقيمــة  3.12مليــار درهــم.
وجــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة
 352مليــون درهــم فــي منطقــة نــد حصــة
تليهــا مبايعــة بقيمــة  90مليــون درهــم فــي
منطقــة جزيــرة  2تليهــا مبايعــة بقيمــة 42
مليــون درهــم فــي منطقــة الحبيــة الرابعــة.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ
ســجلت  214مبايعــة بقيمــة  595مليــون
درهــم وتلتهــا منطقــة جبــل علــي األولــى
بتســجيلها  39مبايعــة بقيمــة  164مليــون
درهــم وثالثــة فــي اليفــره  2بتســجيلها 26
مبايعــة بقيمــة  33مليــون درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق
والفلل جاءت مبايعة بقيمة  38مليون درهم
بمنطقــة الثنيــة الرابعــة كأهــم المبايعــات
تلتهــا مبايعــة بقيمــة  35مليــون درهــم فــي
منطقــة مجمع دبي لإلســتثمار األول وأخيرا
مبايعــة بقيمــة  29مليون درهــم في منطقة
نخلــة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل
إذ ســجلت  172مبايعــة بقيمــة  245مليــون
درهــم وتلتهــا منطقة برج خليفة بتســجيلها

 161مبايعة بقيمة  565مليون درهم وثالثة
فــي البرشــاء جنــوب الرابعة بتســجيلها 161
مبايعــة بقيمــة  118مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها  4.65مليار
درهــم منهــا  96رهــن أراض بقيمــة 2.34
مليــار درهــم و 378رهن فلل وشــقق بقيمة
 2.31مليــار درهــم ،وكان أهمهــا بمنطقــة
بوكــدرة بقيمــة مليــار درهــم وأخــرى فــي
منطقــة الممــزر بقيمــة مليــار درهــم.
أما الهبات فقد شــهدت تســجيل  66هبة
بقيمــة  327.45مليــون درهــم كان أهمهــا
بمنطقــة القصيــص الصناعيــة الرابعــة بقيمة
 120مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة
حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد بقيمــة
 39مليــون درهــم.
فيمــا بلغت التصرفات العقارية في دائرة
األراضــي واألمــاك بدبي أمس أكثر من 726
مليون درهم حيث شــهدت الدائرة اتسجيل
 226مبايعــة بقيمــة  596.29مليــون درهــم
منهــا  20مبايعــة لألراضــي بقيمــة 196.87
مليــون درهم و  206مبايعة للشــقق والفلل
بقيمــة  399.42مليون درهم.
وجــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة
 90مليــون درهــم فــي منطقــة جزيــرة 2
تليهــا مبايعــة بقيمــة  42مليــون درهــم فــي
منطقــة الحبيــة الرابعــة تليها مبايعــة بقيمة
 13مليــون درهــم في منطقة حدائق الشــيخ
محمــد بــن راشــد.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ

ســجلت  11مبايعــة بقيمــة  30مليون درهم
وتلتها منطقة جبل علي األولى بتســجيلها 4
مبايعــات بقيمــة  14مليون درهم وثالثة في
حدائــق الشــيخ محمــد بن راشــد بتســجيلها
مبايعــة بقيمــة  13مليــون درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق
والفلل جاءت مبايعة بقيمة  38مليون درهم
بمنطقــة الثنيــة الرابعــة كأهــم المبايعــات
تلتهــا مبايعــة بقيمــة  21مليــون درهــم فــي
منطقــة بــرج خليفــة وأخيــرا مبايعــة بقيمــة
 14مليــون درهــم فــي منطقــة المــركاض.
وتصــدرت منطقــة المــركاض المناطــق
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل
إذ ســجلت  33مبايعــة بقيمــة  37مليــون
درهم وتلتها منطقة البرشــاء جنوب الرابعة
بتسجيلها  25مبايعة بقيمة  15مليون درهم
وثالثــة فــي الخليــج التجــاري بتســجيلها 16
مبايعــة بقيمــة  27مليــون درهــم.
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 125.5
مليــون درهــم منهــا  11رهــن أراض بقيمــة
 22.7مليــون درهــم و 51رهــن فلل وشــقق
بقيمــة  102.8مليــون درهــم ،وكان أهمهــا
بمنطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد
بقيمــة  21مليون درهــم وأخرى في منطقة
الثنيــة الخامســة بقيمــة  9مالييــن درهــم.
أما الهبات فقد شــهدت تســجيل  8هبات
بقيمة  4.8مليون درهم كان أهمها بمنطقة
الثنيــة الخامســة بقيمــة  4مالبيــن درهــم
وأخــرى فــي منطقــة اليفــرة  3بقيمــة 600
ألف درهــم .وام
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األسهم المحلية تربح  72مليار درهم في األسبوع الثاني من أغسطس شباب اإلمارات ركيزة أساسية في دعم نمو وتطور االقتصاد الوطني

ربحــت أســواق األســهم المحليــة مــا
يربــو علــى  72مليــار درهــم فــي نهايــة
تــداوالت األســبوع الثانــي مــن شــهر
أغســطس ،مــع اســتمرار تفاعلهــا بشــكل
إيجابــي مــع إعالنــات الشــركات المدرجة
عــن أربــاح قويــة فــي النصــف األول مــن
العــام الجــاري.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم
المدرجــة مــن  2.63تريليــون درهــم فــي
نهاية جلســة الجمعــة الماضية إلى 2.703
تريليــون درهــم بنهايــة جلســة اليــوم،
موزعــة بواقــع  2.136تريليــون درهــم
لألســهم المدرجــة فــي ســوق أبوظبــي
لــأوراق الماليــة و 566.8مليــار درهــم
لألســهم المدرجة في ســوق دبــي المالي.
واســتقطبت األســهم المحليــة ســيولة
بأكثر من  9.13مليار درهم خالل األسبوع
موزعــة بواقــع  7.58مليــار درهــم فــي
ســوق أبوظبــي و 1.55مليــار درهــم فــي
ســوق دبــي ،وجــري التــداول علــى نحــو
 2.083مليــار ســهم عبــر تنفيــذ مــا يربــو
علــى  81.6ألــف صفقــة.
وضخ المستثمرون األجانب غير العرب
نحــو  392.3مليون درهم كمحصلة شــراء
في الســوقين خالل األسبوع منها 264.36
مليــون درهــم صافــي شــراء فــي ســوق
أبوظبي و 127.9مليون درهم صافي شراء
فــي ســوق دبــي ،وذلــك بعــد تحقيقهــم
إجمالــي مشــتريات فــي الســوقين بقيمــة
 1.748مليــار درهم مقابــل مبيعات بنحو
 1.35مليــار درهم.

 392.3مليون درهم
صافي استثمار األجانب
كمحصلة شراء
سوق أبوظبي

وارتفع مؤشــر ســوق أبوظبي «فادكس
 »15خــال األســبوع بنســبة  %3.6أو مــا
يعادل  357.6نقطة ليغلق عند 10286.76
نقطــة بعــد أن وصــل خــال جلســة أمــس
إلــى مســتوى  10356.38نقطــة بالغاً أعلى
مســتوى فــي تاريخه.
عــزز صعــود ســوق أبوظبــي المكاســب
القوية لمؤشر قطاع المواد األساسية بنسبة
 %3.34ومؤشــر قطاع الطاقة بنسبة %6.32
والمؤشــر المالــي بنســبة  %4.98والمؤشــر
العقــاري  %1.82ومؤشــر قطــاع الخدمــات
بنسبة .%1.59
وارتفــع ســهم «أدنوك للتوزيع» بنســبة
 %12.96بعد إعالن الشركة مطلع األسبوع
تحقيقهــا أربــاح صافيــة بقيمــة  1.56مليار
درهــم خــال النصــف األول مــن العــام
الجاري ،كما زاد ســهم «العالمية القابضة»
بنســبة  %6.19وتصــدر النشــاط بســيولة
جــاوزت  1.88مليــار درهــم فيمــا أعلنــت
الشــركة أمس اســتحواذها على حصة %50
فــي شــركة كاليــون انرجــي بتركيــا مقابــل
 1.8مليــار درهم.
وارتفعــت أســهم البنــوك مــع صعــود

ســهم «أبوظبي األول» بنسبة  %4.7و»بنك
أبوظبــي التجــاري»  %4.29و»أبوظبــي
اإلســامي»  %3.03و»الشــارقة اإلســامي»
 .%2.2كمــا زادت أســهم قطــاع المــواد
األساســية بعــد ارتفــاع «فيرتيغلــوب»
بنســبة  %4.02و»بــروج»  .%2.71وصعدت
أســهم العقار بقيادة «الــدار» بعد ارتفاعه
بنســبة .%1.04

سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي
خالل األســبوع بنســبة  %2.35توازي 77.9
نقطــة ليغلــق عند  3395.01نقطة مســجال
أعلــى مســتوياته منــذ  8يونيــو الماضي أي
مــا يزيــد علــى شــهرين ،بدعم نمو مؤشــر
قطــاع البنــوك بنســبة  %2.22واالســتثمار
بنســبة  %5.3والعقارات بنسبة .%3.4
وصعــدت أســهم البنوك في ســوق دبي
مــع ارتفــاع «اإلمــارات دبــي الوطنــي»
بنســبة  %2.58و»دبــي اإلســامي» بنســبة
 ،%2.59وفي قطاع االســتثمار ارتفع «دبي
لالستثمار» بنسبة  %6.89وزاد «سوق دبي
المالــي»  .%3.53ونشــطت التداوالت على
أسهم العقار بعد صعود «إعمار العقارية»
بنســبة  %3.7و»إعمــار للتطويــر» بنســبة
 ،%1.82فيمــا اســتقر «تيكوم» دون تغيير.
وزاد ســهم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
«ديــوا» بنســبة  %1.6مــع إعــان الهيئــة
تحقيقهــا إيــرادات بقيمــة  12.08مليــار
درهــم ،وصافــي أربــاح بنحــو  3.3مليــار
درهــم خــال النصــف األول مــن العــام
الجــاري.وام

كهرباء ومياه دبي تنظم سلسلة من الفعاليات بالتزامن
مع اليوم العالمي للشباب 2022

يمثــل الشــباب ركيــزة أساســية فــي
دعــم نمــو وتطــور االقتصــاد الوطنــي
لدولــة اإلمــارات بعــد أن عكفــت القيــادة
الرشــيدة طــوال العقود الخمســة الماضية
على تمكينهم في كافة المجاالت ال ســيما
االقتصاديــة باعتبارهــم الثــروة الحقيقيــة
للتنمية ورهان المستقبل والرافد األساسي
لالبتــكار والتطويــر.
وتأتــي مناســبة يــوم الشــباب الدولــي،
التــي تصــادف  12أغســطس مــن كل عام،
لتؤكــد النجــاح الكبير الــذي حققته الدولة
فيمــا يتعلــق بتمكيــن الشــباب ،تدعمهــا
الرؤيــة الثاقبــة للقيادة الرشــيدة ،وكلمات
الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثــراه» بــأن «الثــروة الحقيقية والمكســب
الفعلــي للوطــن يكمــن فــي الشــباب
الــذي يتس ـلّح بالعلــم والمعرفــة» ،وهــو
مــا شــكل اســتراتيجية واضحــة ،وخريطــة
طريــق ُمحــددة لكافــة مؤسســات الدولــة
لبنــاء جيــل مــن الشــباب المتعلّــم والقادر
على تحمل المســؤولية واالبتكار واإلسهام
الفاعــل فــي رفــاه المجتمــع.
ويعــد التمكين االقتصادي للشــباب في
اإلمــارات ،أولويــة قصــوى كونهــم المورد
البشــري الرئيســي للتنمية وداعم رئيســي
لنمو االقتصاد الوطني ،وأحد أهم العناصر
الفاعلــة فــي التغييــر االقتصــادي ،حيــث
أطلقــت الدولــة العديــد مــن المبــادرات
والبرامــج التــي تضمــن مشــاركة الشــباب
فــي جميع المجــاالت االقتصاديــة وتفعيل
دورهــم وتعزيــز روح القيــادة لديهــم من
خــال إدارة مشــاريعهم واســتثماراتهم
الخاصة.
وفاقت إنجازات الدولة لقطاع الشــباب
التوقعــات بعــد أن أثبتــوا كفــاءة وقــدرة
عاليــة علــى تحمــل مســؤولياتهم الوطنيــة
مــا يترجــم صــواب الــرؤى المســتقبلية
للقيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها للشباب
وتأهيلهــم لقيادة مؤسســات الوطن برؤية
مستقبلية تعتمد في أطرها تعزيز ومواكبة
التطــور العالمــي علــى المســتويات كافــة،
التوجــه المســتقبلي
بمــا يتماشــى مــع ّ
لحكومــة دولــة اإلمــارات ورؤيــة قيادتهــا
الحكيمــة ،واســتطاع الشــباب مــن خــال
هــذه الثقــة تحمــل المســؤوليات الوطنية
وتعزيــز االبتــكار والمســاهمة بقــوة فــي
االقتصــاد الوطني.
وتش ّكل العقول الشابة نسبة كبيرة من
كــوادر الكثير مــن الوزارات والمؤسســات
الحكومية والشركات ،مما يسهم في دعم
النمــو المالي وتحقيق التنميــة االقتصادية
المســتدامة فــي الدولــة عبــر االســتفادة
مــن معرفتهــم وخبراتهــم الواســعة فــي
التقنيــات الحديثــة والمفاهيــم المبتكــرة
واألفــكار الطموحة.
وأولــت حكومــة دولــة اإلمــارات طوال
الســنوات الماضيــة اهتمامـاً كبيــراً بدعــم
رواد األعمال الشــباب وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوســطة باعتبــار هذا القطاع
عصبــا رئيســيا لالقتصــاد الوطنــي ،ومحفزا
لتحقيــق اقتصــاد تنافســي ومســتدام قائــم
علــى االبتــكار والمعرفة.
ونجحــت الدولــة فــي تحقيــق خطوات

التمكين االقتصادي للشباب في اإلمارات أولوية
قصوى كونهم المورد البشري الرئيسي للتنمية
داعم رئيسي لنمو االقتصاد الوطني وأحد أهم
العناصر الفاعلة في التغيير االقتصادي بالدولة
إنجازات قطاع الشباب فاقت التوقعات وأثبتوا كفاءة
وقدرة عالية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية
متقدمة على المســتوى العالمي في قطاع
ريــادة الشــباب لألعمــال وأيضــا قيادتهــم
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،عبر تهيئة
وتوفيــر منــاخ تحفيــزي يعــزز مــن ريــادة
األعمــال ومــن مســاهمة هذا القطــاع في
االرتقاء باالقتصاد الوطني والوصول بدولة
اإلمــارات إلــى مصــاف االقتصــادات األكثر
تنوعـاً وتنافســية ومرونة فــي العالم.
وتتمتــع دولــة اإلمــارات اليــوم ببيئــة
عالميــة المســتوى في دعــم وتنظيم قطاع
ريادة األعمال ،ومنظومة متكاملة الحتضان
المشــاريع الرياديــة للشــباب ،وتســريع
نموهــا ،حيــث تقــوم الجهــات الحكوميــة
المعنيــة دائما بتطوير المبادرات والبرامج
لتجعــل مــن هذه المشــاريع قاطــرة للنمو
ومســاهماً رئيسـاً فــي رفــع حجــم الناتــج
المحلــي اإلجمالــي للدولة.
وواصلــت الجهات الحكوميــة االتحادية
والمحليــة خــال الفتــرة الماضيــة طــرح
العديــد من المبادرات لدعم رواد األعمال
الشباب ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة،
وشــمل ذلــك إطــاق وزارة االقتصــاد فــي
مــارس الماضــي الرؤية الجديــدة للبرنامج
الوطنــي للمشــاريع والمنشــآت الصغيــرة
والمتوسطة ،والتي تقدم من خاللها لرواد
األعمــال المواطنيــن عــدداً مــن المبادرات
والخدمــات المتكاملــة والمتميــزة لرفــد
أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات

الوصــول إلى الســوق.
ومــع هــذه المبــادرات تزايــدت أعــداد
رواد األعمــال مــن الشــباب حيــث ارتفــع
عــدد الرخــص التجاريــة المســجلة لــرواد
األعمــال االماراتييــن مــن حوالــي  23ألف
رخصة في  2019إلى نحو  29ألف رخصة
فــي  2021بنســبة نمــو بلغــت  ،%26وفــق
وزارة االقتصــاد ،فيمــا تمثــل المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة مــا نســبته  %94من
إجمالــي الشــركات والمؤسســات العاملــة
فــي الدولــة ،وتســاهم بأكثــر مــن %50
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة.
كمــا تتبوأ الدولــة المرتبة األولى عالمياً
في المؤشر العالمي لريادة األعمال ،2022
فضــا عــن تصدرهــا المركــز األول فــي
تقريــر المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال
باعتبارهــا الجهــة األفضــل علــى مســتوى
العالــم لتأســيس وبــدء األعمــال التجاريــة
والبيئــة األكثــر دعمـاً لريــادة األعمال.
ومع هــذه اإلنجــازات المحققة تتجاوز
اإلمــارات مراحــل تمكيــن الشــباب ،إلــى
مراحــل متقدمــة من التميــز واإلبداع بعد
أن أصبــح شــباب الوطــن فاعليــن بشــكل
كبيــر فــي صياغــة وصناعــة مســتقبل
الدولــة ،ورفــد مســيرتها التنمويــة ،مــع
تســخير جميــع األدوات التي أســهمت في
تحقيقهــم لطموحاتهــم ،وســاعدتهم علــى
المشــاركة في رســم مســتقبل وطنهم.وام

وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي

 8.1مليار درهم زيادة في أصول المصارف اإلسالمية
بالدولة خالل  5أشهر

نظــم مجلــس شــباب هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي بالتزامــن مــع اليــوم
العالمي للشــباب سلســلة من الفعاليات
والجلســات النقاشــية حــول اســتثمار
الطاقــات الشــابة لدفــع عجلــة التنميــة
المســتدامة.
شــارك فــي الفعاليــات العديــد مــن
المجالس الشــبابية المحلية والمؤسسية
مــن بينهــا مجلس شــباب دبــي ومجلس
شــباب «دو» ومجلــس شــباب شــركة

مايكروســفت ومجلــس شــباب هيئــة
الطــرق والمواصــات ومجلــس شــباب
شــركة اإلمــارات العالميــة لأللمنيــوم
وبحضــور أكثــر مــن  100شــاب وشــابة.
وأكــد معالــي ســعيد محمــد الطايــر
العضــو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة
كهربــاء وميــاه دبــي أن تمكين الشــباب
وتوفيــر الفــرص واألدوات لهــم إلطــاق
إبداعاتهم وحلولهم المبتكرة بات ثقافة
وطنيــة شــاملة فــي دولة اإلمــارات.

وقــال معاليــه« :نســتلهم فــي الهيئــة
رؤيتنــا مــن توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» لدعــم شــباب
الوطن وصقل قدراتهم وترسيخ دورهم
الفعــال لمواصلــة مســيرة النجاحــات
والبناء عليها ..وتتبنى الهيئة استراتيجية
متكاملة لتأهيل الشــباب للمشــاركة في
مختلــف مواقــع العمــل الوطني».وام

مليار و 644مليون قيمة صادرات غرفة رأس الخيمة
في الربع الثاني من 2022
أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
إحصائيــات الربــع الثانــي لعــام  2022وبلغــت
قيمــة الســلع المصــدرة ألعضاء الغرفــة للربع
الثاني ملياراً و 644مليون درهم بينما وصلت
عــدد شــهادات المنشــأ الصــادرة عــن الغرفــة
 5871شــهادة وقــد تصــدر شــهر يونيــو العدد
األكبــر مــن شــهادات المنشــأ بواقــع 2203
شهادات.
وأكــدت االحصائيــة تســجيل  402منشــأة
جديــدة فــي الربــع الثانــي ،منهــا  185منشــأة
تجارية و 193مهنية و 8صناعية و 14سياحية و1
خدمية و 1زراعية وكان لشــهر يونيو النصيب
األكبــر مــن تســجيل الرخــص الجديــدة بـ158
منشــأة ،وبلــغ عــدد الرخــص المجــددة 3592
منشــأة والرخص الملغاة  234واستحوذ قطاع
تجــارة الجملــة والتجزئة علــى النصيب األكبر
مــن عدد المنشــآت الجديدة بـــ 255رخصة.
وبالنســبة لــرؤوس األمــوال المقــدرة
والمخطــط لهــا فــي االســتثمارات الجديــدة
حتــى نهايــة الربــع الثانــي فقد تجــاوزت 279
مليــون درهــم ،علمـاً بــأن القيمــة ال تشــمل
رؤوس أمــوال  55منشــأة للمناطــق الحرة 18
فرع ـاً لمنشــآت محليــة وأجنبيــة بينمــا بلــغ
عــدد القــوى العاملــة المقــدرة التــي تشــغلها
المنشــآت الجديــدة  390عامــاً .وتوزعــت
الجنســيات فــي االســتثمارات الجديــدة علــى
 42جنســية.

وجــاءت توزيــع المنشــآت المســجلة علــى
درجــات العضويــة التابعــة للغرفــة والتــي
تصنــف حســب رأس مــال المنشــأة ،علــى
النحــو التالــي  29 ..منشــأة ضمــن الدرجــة
الخاصــة بنســبة  7.2بالمائــة و 21منشــأة فــي
الدرجــة الممتــازة بنســبة  5.2بالمائــة ،أمــا

الدرجــة األولــى فشــملت  49منشــأة بنســبة
 12.1بالمائــة والدرجــة الثانيــة  140منشــأة
بنســبة  35بالمائــة وحظيــت الدرجــة الثالثــة
بالنســبة األكبــر بواقــع  142منشــأة ،بنســبة
 35.3بالمائــة فــي حيــن ُســجلت  21منشــأة
فــي الدرجــة الرابعــة بنســبة  5.2بالمائــة.وام

بلغت أصول المصارف اإلسالمية العاملة
فــي الدولة نحو  598.4مليــار درهم بنهاية
مايــو الماضــي ،وفــق أحــدث إحصائيــات
المصــرف المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي،
أن أصول المصارف اإلســامية زادت بواقع
 8.1مليــار درهــم أو مــا نســبته %1.37
خــال الخمســة أشــهر األولــى مــن العــام
الجــاري مقابــل  590.3مليــار درهــم فــي
نهايــة ديســمبر .. 2021بينمــا زادت أصــول
المصــارف اإلســامية علــى أســاس شــهري
بنســبة  %2.45تــوازي  14.3مليــار درهــم
مقابــل  584.1مليــار درهــم فــي ابريــل
الماضــي ،وارتفعــت علــى أســاس ســنوي
بنســبة  %0.4أو مــا يعــادل  2.4مليار درهم
مقابــل  596مليــار درهــم فــي مايــو .2021
وبحســب اإلحصائيــات ،ارتفــع االئتمــان
المصرفــي للمصــارف اإلســامية إلى 393.9
مليــار درهم في نهايــة مايو الماضي بزيادة
على أســاس ســنوي بنســبة  %2أو ما يوازي
 7.6مليــار درهــم مقابل نحــو  386.3مليار
درهــم في مايــو .2021
وزاد االئتمــان المصرفــي للمصــارف
اإلســامية خــال الخمســة أشــهر األولــى
مــن العــام الجــاري بنســبة  %2.85أو مــا
يعــادل  10.9مليــارات درهــم مقارنة بنحو
 383مليــار درهــم فــي نهايــة ديســمبر مــن
العــام الماضــي ،بينمــا ارتفــع علــى أســاس
شــهري بنســبة  %0.82تــوازي  3.2مليــار
درهــم مقارنــة بشــهر ابريــل الماضــي.
وارتفعــت الودائــع فــي المصــارف
اإلســامية علــى أســاس شــهري بنســبة %1
تعــادل  4مليارات درهــم لتصل إلى 418.1
مليــار درهــم فــي نهايــة مايــو الماضــي
مقارنــة بنحــو  414.1مليــار درهــم فــي
ابريــل الســابق عليــه.
وأوضحــت اإلحصــاءات أن إجمالــي

زيادة أصول المصارف
اإلسالمية بواقع  8.1مليار
درهم أو ما  %1.37خالل الـ5
أشهر األولى من العام الجاري
ارتفاع االئتمان المصرفي
للمصارف اإلسالمية إلى 393.9
مليار درهم في نهاية مايو
بزيادة  %2على أساس سنوي
استثمارات البنوك اإلسالمية وصل إلى 92.6
مليار درهم في نهاية مايو الماضي ،موزعة
بواقع  60.3مليار درهم في األوراق المالية
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،و19.4
مليــار درهم في ســندات الدين و 2.6مليار
درهــم فــي األســهم ،و 10.3مليــار درهــم
استثمارات أخرى.
وعلــى صعيــد البنــوك التقليديــة العاملة
فــي الدولــة ،وصــل إجمالــي أصولهــا إلــى
 2.844تريليــون درهــم فــي نهايــة مايــو
الماضــي بزيادة على أســاس شــهري بنســبة
 %3.03أو مــا يعــادل  83.6مليــار درهــم
مقارنــة بنحــو  2.76تريليــون درهــم فــي
ابريــل الســابق عليه ،وزادت أصــول البنوك
التقليديــة علــى أســاس ســنوي بنســبة %10
أو مــا يعــادل  258.3مليــار درهــم مقارنــة
بنحــو  2.586تريليــون درهــم فــي مايــو
 ،2021فيمــا ارتفعت خالل الخمســة أشــهر
األولــى مــن العــام الحالــي بنســبة %4.14

أو مــا يــوازي  113.1مليــار درهــم مقارنــة
بنحــو  2.731تريليــون درهــم فــي نهايــة
العــام الماضــي .2021
ووفــق اإلحصــاءات ،تســتحوذ البنــوك
التقليديــة علــى أكثر مــن  %82.6من أصول
الجهــاز المصرفــي في الدولــة ،مقابل حصة
المصــارف اإلســامية البالغة .%17.4
ووصل إجمالي االئتمان المصرفي للبنوك
التقليديــة إلى  1.471تريليون درهم بنهاية
مايــو الماضــي بزيــادة علــى أســاس ســنوي
بنســبة  %7.8أو مــا يعــادل  106.4مليــار
درهــم مقارنة بنحــو  1.365تريليون درهم
فــي مايو  ،2021فيما زادت خالل الخمســة
أشــهر األولى من العام الحالي بنســبة %4.3
أو مــا يعــادل  60.6مليــار درهــم مقارنــة
بنحــو  1.411تريليــون درهــم فــي نهايــة
العــام الماضي.
وزادت الودائــع المصرفيــة فــي البنــوك
التقليديــة إلــى  1.622تريليــون درهــم
بنهايــة مايــو الماضــي بنمــو علــى أســاس
شــهري بنســبة  %1.76أو مــا يعــادل 28.1
مليــار درهــم مقابــل نحــو  1.594تريليــون
درهم في ابريل الســابق عليــه ،فيما زادت
علــى أســاس ســنوي بنســبة  %11.6أو مــا
يعــادل  168.8مليــار درهــم مقارنــة بنحــو
 1.453تريليــون درهــم فــي مايــو ،2021
فيمــا ارتفعت خالل الخمســة أشــهر األولى
مــن العــام الحالــي بنحو  48.7مليــار درهم
أو مــا نســبته .%3.1
وارتفــع إجمالــي اســتثمارات البنــوك
التقليديــة إلــى  398.1مليــار درهــم بنهايــة
مايــو الماضــي ،موزعــة بواقــع  260.4مليار
درهــم فــي ســندات الديــن ،و 88.7مليــار
درهــم فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا
حتى تاريخ االســتحقاق و 13.8مليار درهم
في األسهم ،و 35.2مليار درهم استثمارات
أخرى.وام
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مخيم المواطنة الرقمية يختتم أنشطته بتخريج منتسبيه

دبي  -الوطن
بنجــاح منقطــع النظيــر اختتــم مخيــم
«المواطنة الرقمية وتطبيقات االبتكار الرقمي»
أنشــطته وبرامجــه وفعالياتــه المختلفــة التــي
وضعــت فــي ذروة أهدافهــا تنشــئة األجيــال
الجديــدة علــى تقنيــات العصــر وتعزيزها في
عقولهــم وتوســيع آفــاق معارفهــم وتفكيرهم
الكتشــاف المستقبل.
وقــد اســتهدف «مخيــم المواطنــة الرقمية
وتطبيقــات االبتــكار الرقمــي» الــذي أطلقتــه
مؤسســة وطنــي اإلمــارات وخدمــة األميــن
ومؤسســة اإلمارات للتعليم المدرســي ،والذي
يعتبــر األول مــن نوعه ،فئتيــن وهما :األطفال
من ســن الســابعة إلى الحادية عشر ،والناشئة
مــن الثانيــة عشــرة الــى السادســة عشــر ،لكال
الجنســين ،والــذي أقيم بدبي علــى مدار ثالثة
أســابيع في مجمــع زايد التعليمــي ،وباللغتين
العربيــة واإلنجليزية.
كمــا ركــز المخيــم خــال فتــرة انعقــاده
علــى تكويــن شــخصيات المشــاركين وتطويــر
إمكانياتهــم المعرفية والعلميــة والتقنية فضال
عــن تمكينهــم فــي االعتمــاد علــى النفــس،
والعصــف الذهنــي واالستكشــاف وصقــل
المواهــب المبدعــة ،وذلــك لمــا وفــره مــن
فــرص لتعزيــز القــدرات واكتشــاف المواهــب
وتطويرهــا ،مــع ربط تلــك المهــارات العلمية
والعملية بالقيم الســلوكية والحياتية المرتبطة
بالتاريــخ وبالبيئة اإلماراتية عبر برامج متنوعة
تجســد توجهــات الدولــة وتســهم فــي تعزيــز
الهويــة الوطنيــة اإلماراتية والقيــم المجتمعية
اإلماراتيــة وغرس مقومات المواطنة الصالحة.
وقــد ســعى المخيــم بــكل إمكانياتــه وعبــر
فعالياتــه وعبر الجهــود المبذولة من القائمين
والمشرفين عليه لتهيئة وإعداد المشاركين في
المخيــم ،لخــوض تجربــة المنافســات العالمية
عبــر االســتعداد والتجهيــز الكامــل مــن خــال
اتقــان البرمجــة اإللكترونية وتطبيقــات الذكاء
االصطناعــي والروبوتــات باإلضافــة إلى تعزيز
الوعــي الذاتي باألمن الســيبراني ،مــع التركيز
علــى الجانــب الوطنــي الــذي لــه دور كبيــر
في صقل الشــخصية وإكســاب المشــارك روح
الــوالء واالنتمــاء ورغبة التطوير عبر األنشــطة
الوطنيــة فــي ورش العمــل المختلفــة فضــا
عــن القصص كقصة الشــهيد ســالم ســهيل إلى
جانــب ترســيخ قيم التســامح والســنع وتعزيز
مهــارات واساســيات كتابــة القصــص القصيرة،
مــع االهتمام بالرياضة كالســباحة وكرة القدم
والتحديات الرياضية المختلفة ،بجانب الرحالت
المتنوعــة االستكشــافية والعلميــة والترفيهيــة
والتــي يأتي مــن بينها زيــارة مكتبة محمد بن

ضرار بالهول الفالسي:
المخيم الخطوة األولى
لتأهيل أبنائنا ضمن ركب
التطور والتقدم التكنلوجي
منظومة متكاملة من
المهارات المعززة بالقيم التي
تحفز العقول على االبداع
والتطوير واالكتشاف
راشــد ومجمع الشــارقة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتــكار ومجمــع محمد بن راشــد آل مكتوم
للطاقة الشمســية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى الجهود الكبيــرة التي
قدمتهــا الجهــات المختلفة والتــي كان لها دور
كبيــر فــي إنجــاح المخيــم ،كمؤسســة دبــي
لخدمــات االســعاف وهيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي ،واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي بدبــي
ومجمــع حمــدان الرياضــي ومجمــع زايــد
التعليمــي بالمزهــر ،وإدارة التفتيــش األمنــي
 K9بشــرطة دبــي ،وجمعية المطــاف وجائزة
حمــدان للتصويــر الضوئي باإلضافــة إلى غرفة
تجــارة وصناعــة دبــي وتعاونيــة االتحــاد.
وبهــذا الخصوص أكد ســعادة ضــرار بالهول
الفالســي عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي
والمديــر التنفيــذي لمؤسســة وطنــي اإلمارات
بــأن مخيــم المواطنــة الرقميــة وتطبيقــات
االبتــكار الرقمــي يعتبــر منصــة االنطــاق
ألبنائنــا المشــاركين فيــه ،إذ يعتبــر الخطــوة
األولــى لتأهيلهم ضمن ركــب التطور والتقدم
التكنلوجــي لمواكبــة التســارع الهائــل فــي
التكنلوجيــا ،ليكــون المخيــم دليــا لإلبــداع
واالبتــكار عبر منظومــة متكاملة من المهارات
المعــززة بالقيــم التــي تحفــز العقــول علــى
االبــداع والتطويــر واالكتشــاف .وليكــون أيضا
تجســيدا الستراتيجية مؤسسة وطني اإلمارات
التــي تجســد بــكل فعالياتهــا ومبادراتهــا رؤية
قيادتنــا الحكيمــة في صناعة المســتقبل بعين
الحاضر وصناعة الحاضر بعين المستقبل ،عبر
ترســيخ الفعــل المعرفــي المســتجيب للتطور
التقنــي العصــري الفائــق لــدى النــشء الجديد
كذلــك قال ســعادة ضــرار بالهول:اســتطعنا
مــن خــال المخيــم أن نصــل إلــى مســتويات

عاليــة من تعزيز مهارات البرمجة التقنية لدى
المشــاركين والذيــن أثبتــوا خــال مشــاركتهم
قدرتهــم علــى خــوض مراحــل كبيــرة للوصول
إلــى منافســات عالميــة عبــر تطبيقــات الذكاء
االصطناعــي وبرمجــة الروبوتات وصنع نماذج
تخــدم مجاالت كثيــرة عبر تطويــع الروبوتات
لخدمــة االنســان وراحتــه ،لذلك نتطلــع اليوم
وخالل تخريج المشــاركين إلــى خوض مرحلة
جديــدة تلبــي توجيهات قيادتنا الرشــيدة لبناء
اإلنســان وتعزيز مهاراتــه وقدراته.
ليختــم بالقــول «إن هــذا المخيم بشــعاره
الــذي يربــط بيــن القيــم والمعرفــة ،يؤكــد
خصوصيــة المعرفة التي تنهــض على منظومة
القيــم األصيلة والتي تتأســس عليهــا المواطنة
الرقميــة لتكــون لدينــا مواطنة رقميــة صالحة
محصنة بقيمها ،وقادرة على أن تقدم لإلنسانية
رؤيتهــا المبتكــرة األصيلة.
ومــن جهتــه صرح المشــرف العــام لخدمة
األمين عمر الفالســي بأنــه كان لفكرة التعاون
مــع مؤسســة وطنــي االمــارات فــي اســتهداف
المشاركين من الفئة الناشئة ،لها عائد إيجابي
كبير ،كونهم استطاعوا االستفادة من تطبيقات
االبتــكار الرقمــي بصــورة إيجابيــة وتوظيفهــا
بالصــورة األمثــل .وكذلــك اكتشــاف المواهب
وتنميتها وملئ أوقات فراغهم بصورة صحيحة،
واســتثمار القدرات الشــبابية لخدمة الدولة.
وقــال ســعادة عمــر الفالســي مــن خــال
المخيــم اســتطعنا أيضــا تعزيــز الوعــي
باالســتخدامات الصحيحــة لمواقــع التواصــل
االجتماعــي وكيفيــة حمايــة أنفســهم مــن أي
مخاطــر واضــرار مترتبة على اســتخدام مواقع
التواصــل ومعرفــة كيفيــة التصــرف بشــكل
صحيــح في حال التعــرض ألي موقف يتطلب
التدخــل مــن قبــل المعنييــن ،الســيما كــون
ان مواقــع التواصــل االجتماعــي لهــا النصيــب
األكبــر في شــغل وقتهــم ،واســتطاعت خدمة
األمين وبالتعاون مع مؤسسة وطني االمارات
تخصيــص محاضــرات توعويــة مفصلــة علــى
الفئــات العمريــة المشــاركة فــي المخيــم
مــن جانبهــا أكــدت األســتاذة تميمة محمد
النيسر مديرة إدارة األنشطة الوطنية بمؤسسة
وطنــي اإلمــارات بــأن المخيــم اســتطاع خالل
فتــرة وجيــزة مــن صقل مهــارات المشــاركين
باإلضافــة إلــى تعزيــز قدراتهــم علــى البرمجة
اإللكترونيــة والروبوتــات ،والــذي ُترجــم على
أرض الواقــع اليوم من خالل تكريم المشــاريع
المبدعة في مجال الذكاء االصطناعي وتطويع
الروبوتــات ،كمــا قالــت األســتاذة تميمــة بــأن
مخيــم المواطنــة الرقميــة ركــز علــى القيــم
اإلماراتيــة من خالل البرامــج والورش الوطنية
المختلفــة لتعزيــز الهوية الوطنيــة واالنتماء.

برامج تأهيلية بمعايير عالمية لنزالء المؤسسات العقابية في دبي

سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد حفل المركز االجتماعي السوداني السنوي
شــهد الشــيخ ســالم بــن عبــد الرحمــن
القاســمي ،رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم،
مســاء أمــس األول حفــل التكريــم الســنوي
للمبدعين الســودانيين والمتفوقين من طلبة
الثانويــة العامة وخريجــي الجامعات ،والذي
نظمــه المركــز االجتماعي الســوداني بإمارة
الشــارقة ،وذلــك فــي قصــر الثقافــة.
بــدأ الحفــل بالســام الوطنــي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ولجمهوريــة
الســودان ،تليــت بعدهمــا آيــات بينــات من
القــرآن الكريم ،ألقى بعدهــا المهندس عمر
أحمــد خوجلــي رئيــس الجاليــة الســودانية
بالشــارقة ورئيــس المركــز االجتماعــي
الســوداني ،كلمــة قدم فيها الشــكر والتقدير
إلى الشــيخ ســالم بن عبد الرحمن القاســمي
على رعايته وتشريفه الحفل السنوي للمركز
وتفضلــه بتكريــم المبدعيــن للعــام 2022م.

وأشــار فــي كلمتــه إلــى أهميــة تحفيــز
المجتهديــن واالحتفــاء بالطلبــة المتفوقيــن
الذين ُيمثلون أســاس تقدم الشعوب واألمم،
داعيـاً إياهــم إلــى مواصلــة التفــوق العلمــي
الجيد
والدراســي ممــا يم ّكنهــم من اإلعــداد ّ
للمستقبل .
بعدهــا تلــى المستشــار مرتضــى الزيلعي
نائــب رئيــس المركز ،قرار اللجنــة التنفيذية
بإعــان الفقيــد المهنــدس حمــد عبــداهلل
حمــد ،شــخصية العــام 2022م وذلــك
باختيــار الجالية الســودانية بإمارة الشــارقة.
وتفضــل الشــيخ ســالم بــن عبــد الرحمــن
القاســمي بتكريــم أســرة الفقيــد المهنــدس
حمــد عبــد اهلل حمــد ،الرئيــس المؤســس
للجاليــة ،بــدرع تــذكاري مــن الجاليــة
الســودانية بالشــارقة ،وذلك لــدوره الريادي
فــي قيادتهــا منــذ العــام 1979م ،وإرســاء

مكانتها المجتمعية ،كما تفضل رئيس مكتب
ســمو الحاكــم بتكريــم عــدد مــن المبدعيــن
السودانيين في المجاالت المهنية المختلفة.
بعدهــا تم تكريــم الطلبة مــن المتفوقين
والمتفوقات من خريجي وخريجات المدارس
الثانويــة والجامعــات والكليــات المختلفــة
بالدولــة ،كمــا تــم إهــداء كأس خاصــة
للطالــب صاحــب أعلــى معــدل نجــاح مــن
بيــن المكرميــن ،تقديــراً لتفوقــه وتشــجيعاً
لهــم ،ليختتم الحفل بفواصــل فنية وترفيهية
متنوعة.
حضــر الحفل ،أحمد عبد الرحمن ،قنصل
عام جمهورية الســودان فــي دبي واإلمارات
الشــمالية ،والفاضــل التــوم رئيــس مجلــس
العمل الســوداني بالدولة ،وعدد من رؤســاء
وأعضــاء مجالــس األنديــة الســودانية ،وأســر
المحتفــى بهم .وام

«أوبريت الوعد» يختتم نسخة مميزة من النشاط
الصيفي في «دبي ألصحاب الهمم»

نــال «أوبريــت الوعــد» إعجــاب الحضــور
فــي حفــل ختام النســخة السادســة للنشــاط
الصيفــي لنــادي دبي ألصحــاب الهمم ،2022
الــذي أقيــم تحــت شــعار «إلــى القمــم يــا
أصحــاب الهمم».
شــارك فــي هــذه النســخة  250منتســبا
و 150متطوعــا ومتطوعــة برعايــة أكثــر مــن
 30راع ،واســتمر النشــاط لمــدة  8أســابيع،
واشــتمل علــى  280فعاليــة.
وكان حفــل الختــام بدأ بالســام الوطني،
وأعقبتــه كلمــة ثانــي جمعــة بالرقــاد رئيــس
مجلــس إدارة نــادي دبــي ألصحــاب الهمــم،
الــذي أثنــي علــى تواجــد أوليــاء أمــور
المشــاركين فــي الفعاليــات المختلفة مؤكدا
أنهــم كانــوا الســند الحقيقــي لهــم مــا كان
لــه األثــر األكبــر فــي تقديــم إبداعاتهــم على
مــدار  8أســابيع.

وقــال إن تواصل أوليــاء األمور الدائم مع
النــادي يمثــل الســند الكبير لمجلــس اإلدارة
فــي أن يقدم البرامج التي تســتوعب العديد
من األنشــطة لتلبيــة رغبات المشــاركين في
مثــل هــذه الفعاليــات المهمــة  ،و النشــاط
الصيفــي فــي كل عــام يمثــل مرحلــة مهمــة
فــي مســيرة المشــاركين تعــزز العديــد مــن
القيــم المجتمعيــة والتواصــل بيــن أوليــاء
األمــور والنادي وصوال لألهداف المنشــودة.
ووجــه بالرقــاد الشــكر لرعــاة النســخة
السادســة وإلى معالي ســعيد محمد الطاير،
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي علــى الرعايــة الماســية
للهيئة للنشــاط الصيفي مؤكدا دورها الكبير
فــي دعــم وتمكين أصحــاب الهمم من خالل
المشاريع والمبادرات المستدامة مثمنا أيضا
دور فرق العمــل المختلفة والمتطوعين في

تقديم نســخة اســتثنائية للحدث.
وأعــرب ماجــد العصيمــي رئيــس اللجنــة
المنظمــة عــن اعتــزاز اللجنة برعايــة العديد
مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والتي
تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين
النــادي فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة
والتــي لعبــت دورا كبيرا في إنجاح النشــاط
الصيفي.
وقــال إن النشــاط الصيفــي حقــق أهدافه
فــي توفيــر بيئــة مثاليــة صديقــة فــي فصــل
الصيف حيث لمســنا مدى فرحة المشاركين
وأســرهم مــن خــال تفاعلهــم اإليجابــي مع
كافــة األنشــطة ليحقــق الجميــع مــا ســعينا
إليه..مشيرا إلى أن أوبريت «الوعد» يحكي
وعد «أصحــاب الهمم» بأن يكونوا متميزين
دائمــا مبينــا أن األوبريت ســيكون األوبريت
الرســمي للنادي.وام

ناشئة المدام تطرح ثماني برامج لتنمية معارف
المشاركين وإبداعهم العلمي والفني والرياضي
قــال اللــواء علــي الشــمالي مديــر اإلدارة
العامــة للمؤسســات العقابيــة واالصالحيــة
فــي القيــادة العامــة لشــرطة دبــي إن اإلدارة
العامــة أصبحــت منــارة تعليميــة وتثقيفيــة
للنــزالء مــن خالل البرامج والــدورات الهادفة
التــي تقدمهــا إدارة تعليــم وتدريــب النــزالء
اســتمدت خطتهــا فــي تأهيــل النزيــل مــن
شــعار «اإلنســان قبــل المــكان».
وأضــاف أن اإلدارة العامــة للمؤسســات
العقابيــة واالصالحيــة قامــت بتنفيــذ حزمــة
مــن البرامــج التأهيلية من خــال إدارة تعليم
وتدريب النزالء بهدف تنمية وتأهيل قدراتهم
العلميــة والمهنية وتقوية وازعهم الديني بما
ـم بالمؤسســة
يعــزز ثقتهــم بأنفســهم ومــن ثـ ّ
باإلضافــة إلــى إزالــة حاجــز الخــوف والتــردد
الــذي يخالج صدورهم تجــاه مجتمعهم الذي
ســيخرج إليــه النزيل بعــد قضــاء عقوبته.
وأوضــح اللــواء علــي الشــمالي أن إدارة
تعليــم وتدريــب النــزالء تتكــون مــن أربعــة
أقســام وهي قســم البرامج التعليمية وقســم
البرامــج الدينيــة وقســم البرامــج الرياضيــة
وقســم التدريــب المهنــي حيــث يقــوم قســم
البرامــج التعليميــة باإلشــراف علــى متابعــة
ومســاعدة النــزالء الراغبيــن فــي اســتكمال
تعليمهــم فــي جميــع المراحــل ومســاعدة
النــزالء فــي مواصلــة مشــوارهم التعليمــي
وتوفيــر المــكان المناســب للدراســة فــي
جميــع المراحل والتخصصــات وتوفير الكتب
والقرطاسية للطلبة الملتحقين بالدراسة ومحو
األميــة العلميــة واإللكترونيــة لــدى النــزالء
وتطويــر مهــارات وهوايــات النــزالء والعمــل
علــى اســتغالل قضاء فتــرة العقوبــة بما ينفع
النــزالء ويســلحهم بســاح المعرفــة والعلــم.
ولفت إلى أن قسم البرامج الدينية تنصب
مهامــه فــي نشــر الوعــي الدينــي والتثقيــف
بمتطلبات العقيدة اإلسالمية وذلك عن طريق

منارة تعليمية وتثقيفية للنزالء
من خالل البرامج والدورات
الهادفة التي تقدمها إدارة
تعليم وتدريب النزالء
تنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية
للنزالء بهدف تنمية وتأهيل
قدراتهم العلمية والمهنية
وتقوية وازعهم الديني
المحاضــرات والنــدوات والــدورات وحلقــات
حفــظ القــرآن الكريــم ويهــدف القســم إلــى
تقويــة ونشــر الــوازع الدينــي لــدى النــزالء
مــن المســلمين وتشــجيعهم علــى حفــظ
القــرآن وتوفيــر الكتــب والقرطاســية للطلبــة
الملتحقيــن فــي الــدورات وتطويــر مهــارات
النــزالء علــى إلقــاء الخطــب والمحاضــرات
والعمــل علــى اســتثمار قضــاء فتــرة العقوبــة
بمــا ينفــع النــزالء.
وذكــر أن قســم البرامــج الرياضيــة يهتــم
بجميــع األنشــطة والمســابقات الترفيهيــة
والرياضية للنزالء فينظم المسابقات الرياضية
المختلفــة فــي شــهر رمضــان المبــارك وعلــى
مــدار الســنة وفــي جميــع األنشــطة وتوفيــر
أجهزة استقبال فضائية لنقل جميع البطوالت
والمســابقات المحليــة والعربيــة والعالميــة
للنزالء على مدار الســنة وتنظيم المســابقات
الترفيهيــة فــي مجــال الشــعر والمســابقات

الثقافيــة واإلشــراف علــى تنظيــم األعمــال
المســرحية التــي يقــوم النــزالء بتنفيذهــا في
شــتى المواضيع والمناســبات ويهدف القســم
إلــى مســاعدة النزالء في مــلء فراغهم وزرع
روح التنافس الشــريف فيما بينهم واالهتمام
بالمحافظــة علــى اللياقــة البدنيــة لديهم.وام
وأوضــح أن قســم التدريــب المهنــي يقوم
بتنظيم الــدورات المهنية والحرفية المختلفة
والعمــل علــى توفيــر مهــارات مهنيــة جديدة
لــدى النــزالء وتنميــة مهاراتهــم الشــخصية
وإعــادة تأهيــل النــزالء مــن الناحيــة المهنيــة
والحرفيــة فــي مختلــف المجــاالت وتوفيــر
مهــن جديــدة لهــم والمســاهمة فــي خلــق
فــرص عمــل مناســبة لهــم وفــق متطلبــات
ســوق العمــل باإلضافــة الــى مســاعدة النزالء
فــي مــلء الفــراغ لديهــم واكتســاب مهــارات
مهنيــة وحرفيــة جديــدة ومفيــدة وتأهيلهــم
مــن الناحيــة المهنيــة والحرفيــة وتشــجيعهم
علــى القيــام باألعمــال الخاصــة بهــم بعــد
اإلفــراج عنهــم.
مــن جانبــه قــال الرائــد محمــد عبــد اهلل
العبيدلــي مدير إدارة تعليــم وتدريب النزالء
إن عــدد النــزالء المســتفيدين مــن البرامــج
التعليميــة والتدريبيــة فــي اإلدارة العامــة
للمؤسسات العقابية واإلصالحية بلغ  946نزيال
ونزيلــة فــي النصــف األول من العــام الجاري
وذلــك مــن خــال الــدورات والمحاضــرات
التــي تــم عقدهــا خــال هــذه المــدة ومنهــا
دورة تحفيــظ القــرآن الكريــم وبطولــة كأس
اإلدارة للنزالء ودورة التصوير الضوئي ودورة
التصميــم الثالثــي األبعــاد وفعاليــات مهرجان
اآلداب باللغــة اإلنجليزيــة وفعاليات مهرجان
اآلداب باللغة العربية ودورات الحاسب اآللي
ودورات اللغــة العربية ومبادرة نادي القراءة
والبطولــة الرمضانيــة وغيرهــا مــن البرامــج
األخرى.وام

المدام  -الوطن
ضمــن فعاليــات ناشــئة الشــارقة التابعــة
لمؤسســة ربــع قــرن لصناعــة القــادة
والمبتكريــن ،تفــرد مركــز ناشــئة المــدام
فــي طرحــه لبرامجــه الصيفيــة فــي تحقيــق
هدفه نحو االســتثمار األمثل لطاقات الناشئة
المشــاركين خــال العطلــة الصيفيــة بما هو
نافــع ومفيــد.
وتكاملــت برامــج المركز فــي نظرته على
المســتقبل والتي طرحه مع بداية الفعاليات
فــي الســابع عشــر من شــهر يوليــو وتتواصل
حتى الثامن عشــر من شهر أغسطس الجاري
لتحقــق رؤيــة المؤسســة فــي تنميــة معارف
الناشــئة واكتشــاف المتميزين وإشراكهم في
باقــة منوعــة مــن البرامــج التــي تســاعدهم
علــى تنميــة معارفهــم ومهاراتهــم وتعزيــز
قدراتهــم علــى التفــرد والتميــز واإلبــداع
العلمــي والثقافي والفنــي والرياضي.
وتعرف منتسبي ناشئة المدام على العديد
ّ
مــن المهــارات خــال البرامــج الثمانيــة التي
طرحــت ومــن بينها ورشــة صناعــة القوارب
البالســتيكية ،حيــث تعلّمــوا صناعــة قــوارب
بالســتيكية مــن منطلــق المحافظــة علــى
البيئيــة واســتخدام المــواد البالســتيكية بمــا
يخــدم البيئــة وورشــة الزراعــة البيئــة والتي
أكســبتهم طــرق تنفيــذ مزرعــة مائيــة فــي
المركز وبيوت زراعية وأســاليب اســتخدامها
فــي المناطــق الصحراوية.
وشــملت فعاليــات (صيفــك ويانــا) بمركز
ناشــئة المــدام تنفيــذ عــدد مــن الــدورات
الرياضيــة والتــي تهــدف إلــى جعــل الرياضة
أســلوب حيــاة ومــا تعنــى بــه مــن الحفــاظ
علــى صحة وحيويــة المشــاركين وإعدادهم
لمختلف المشاركات كما في دورة الفروسية
ودورة القوس والسهم ودورة الرماية البندقية
بجانــب ممارســة أنشــطة كــرة الســلة وكرة

اليــد والكــرة الطائــرة وغــوص الحياري.
كما أقيمت مجموعة من الورش المختلفة
في الفنون التشكيلية شملت رسم الكاريكاتير
وتشــكيالت فــي النحــت البــارز ومبــادئ
علــم األلــوان وتقنيــة األســود واألبيــض مــع
األلــوان والترخيــم الخزفي وتجريد هندســي
ومجســمات ثالثيــة األبعاد وصناعــة القماش
بأســلوب حــر ومنحوتــات شــبكية أضافــت
للناشــئة مهــارات فنيــة وإبداعيــة ورؤى من
اإللهام والخيال في صناعة تشكيالت وأعمال
ذات قوالــب جميلة.
وبجانب ذلك ،واصل مركز ناشــئة المدام
أنشــطته الدائمــة بجانــب فعالياتــه الصيفيــة
وشــملت ســتة أنشطة هي نشــاط اآليروبيك
المائــي ونشــاط الريشــة الطائــرة ونشــاط
كــرة المــاء ونشــاط تنــس الطاولــة ونشــاط
الســباحة ونشــاط كــرة قــدم الصاالت.
ومــع برامجهــا جــرى تنفيذ عــدة رحالت
ترفيهيــة وتعليميــة للناشــئة شــملت رحلــة
لمتحــف المســتقبل ورحلــة لنــادي الشــارقة

للجولــف والرمايــة ورحلــة ســفاري العيــن.
وأكــد شــهاب العوضي مدير مركز ناشــئة
المــدام علــى أهميــة البرامــج والفعاليــات
المطروحــة خــال فتــرة العطلــة الصيفيــة
ومــا تهــدف إليــه مــن تمكيــن الناشــئة الــى
امتــاك العديد من المهــارات والتي تؤهلهم
للمســتقبل مــن خــال حجــم التنــوع الكبيــر
في مختلف األنشطة المنفذة والتي توزعت
فــي مســارات فنية وأخــرى رياضيــة وكذلك
علميــة وإبداعية.
وأشــار إلــى حــرص مؤسســة ربــع قــرن
لصناعــة القــادة والمبتكريــن علــى توفيــر
اإلمكانــات واختيــار البرامــج التــي تتيــح
للناشــئة التعبيــر عــن طاقاتهــا اإليجابيــة في
العديــد من األنشــطة والبرامج الصيفية التي
تميــزت بهــا ناشــئة المــدام وأثنــى العوضــي
علــى تفاعــل الناشــئة مــع أهــداف البرنامــج
واالســتفادة مــن قيمــه النبيلــة فــي العمــل
بــروح الفريــق الواحد واالتجــاه نحو االبداع
والتمكــن فــي كافــة الــورش التــي نفــذت.
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فعاليات تخفيضات صيف دبي متواصلة خالل األسبوع
دبي  -الوطن
تســتمر مفاجــآت صيــف دبــي بتقديــم
فعاليــات مميــزة فــي جميــع أنحــاء المدينة
خــال الــدورة الخامســة والعشــرين ،والتــي
تنظمها مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة
احتفــاالً باليوبيــل الفضــي هــذا العــام .وتعم
مدينــة دبــي أجــواء احتفاليــة رائعــة فــي
أشــهر الصيــف مــع تقديــم عــروض ترفيهيــة
حية ،وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة،
وعــروض اإلقامــة الفندقية ،وتجــارب تذوق
الطعام الفريدة لتســعد جميع أفراد العائلة.
وفــي هذا األســبوع مــن مفاجــآت صيف
دبــي ،اســتمتعوا بمشــاهدة عرض موســيقي
حي تقدمه النجمة الهندية سونيدي شوهان،
باإلضافــة إلــى حضور أمســية مليئة بالضحك
المتواصل مع الفنان الكوميدي أكاش غوبتا،
كما يمكن االلتقاء بالشــخصيتين المحبوبتين
مدهش ودانا.
وتســتمر المتعــة العائليــة فــي هــذا
الصيــف مــع تجــارب التســوق والعــروض
الترويجيــة لموســم العــودة إلــى المــدارس،
وكذلــك عــروض «ســعر المصنــع» خــال
عطلــة نهايــة األســبوع ،حيــث تقــدم «منحة
مدهــش الدراســية» فرصــة لربــح  10جوائز
مميــزة بقيمــة  25ألــف درهــم لــكل فائــز.
كمــا ويســتمر أســبوع مطاعــم دبــي بتقديــم
أشــهى المأكــوالت وبأســعار منافســة فــي
خمســين مطعمــاً مــن بيــن األفضــل فــي
دبــي ،كمــا يمكــن المشــاركة فــي ألعــاب
«فوتبــول مينيــا» ( )Football Maniaفــي
ســيتي ووك ،وخــوض مغامــرات مذهلة في
المخيم الصيفي التعليمي األول لألطفال على
كوكــب المريخ ( )First Kids on Marsفي
الخوانيــج ووك ،عــاوة علــى االســتفادة من
العــروض الحصرية على الطعام والنشــاطات
الترفيهية في منتزه شاحنات الطعام «الست
إكــزت» علــى شــارع الشــيخ زايــد.

العروض الترفيهية

فرصة رائعة لالســتمتاع بعرض موســيقى
حــي تقدمــه النجمــة الموهوبــة ســونيدي
شــوهان علــى مســرح كــوكا كــوال أرينــا يوم
الســبت  13أغســطس .علم ـاً بــأن التذاكــر
متاحــة عبر الموقع االلكتروني coca-cola-
 arena.comبأســعار تبــدأ مــن  99درهمـاً،
ويمكن االســتفادة من تخفيضات بنســبة 25
بالمئة عند الشــراء المبكِّر للتذاكر باستخدام
بطاقــات بنــك اإلمــارات دبي الوطنــي .تفتح
ـاء ليبــدأ الحفــل عند
األبــواب الســاعة  7مسـ ً
مساء.
الســاعة ً 8:30
تفوتــوا فرصــة االســتمتاع بأمســية
ال ّ
كوميديــة ضاحكــة تقدمهــا «فرونــت رو
الفتــر نايتــس» (Front Row Laughter
 )Nightsمــع الفنــان الكوميــدي أكاش
غوبتــا ،وذلــك مباشــرة علــى مســرح مــول
اإلمــارات فــي  13أغســطس عنــد الســاعة
ـاء .تتوفــر التذاكــر
ـاء و 8:30مسـ ً
 5:30مسـ ً
عبــر الموقع االلكترونــي platinumlist.net
وأيضــا  bookmyshowبأســعار تبدأ من 90
درهماً لمقاعد الشرفات ،و 150درهماً لفئة
المقاعــد الذهبيــة ،و 250درهمــاً لمقاعــد
كبــار الشــخصيات.
يقــدم ميركاتــو عــروض الســيرك التــي

تحبــس االنفــاس وتبهــر الحضــور ،وأيضــا
ورش عمــل األطفــال والعــروض الجوالــة مع
أجــواء مليئــة بالبهجــة والفرح .كمــا ويمكن
لألطفــال االســتمتاع بالتزحلــق داخــل المول
مع زالقة مدهش الشهيرة .ال تفوتوا العرض
اإليقاعــي الكوميدي لراقصــة اإليقاع المليء
بالكوميديــا والرقــص االيقاعــي الموســيقي
والمفاجــآت .تبــدأ العــروض الراقصــة مــن
الســاعة  5مســاء حتــى  5:30مســاء ،و7:45
مســاء حتــى  8:15مســاء ،وعروض الســيرك
مــن الســاعة  4:30حتــى  5مســاء ،و6:15
مســاء حتــى  6:45مســاء ،و 9مســاء حتــى
 9:30مساء ،وذلك حتى تاريخ  14أغسطس.
ويواصــل مدهــش ودانــة الظهــور فــي
مختلــف أنحاء المدينــة طوال فترة مفاجآت
صيف دبي ،حيث يقومان بالترحيب بالزوار
ومشاركتهم مجموعة من األنشطة المتنوعة
ونشــر الســعادة والبهجــة فــي العديــد مــن
األماكــن مــن بينهــا مــول اإلمــارات ،وســيتي
ووك ،وذا جريــن بالنيــت ،ودبــي فســتيفال
سيتي .

عروض التسوق

يقــدم جمبــو لإللكترونيــات حتــى تاريــخ
 4ســبتمبر وبمناســبة اقتراب العام الدراســي
الجديــد ،فرصــة رائعــة عنــد شــراء البتــوب
جديــد من أنتل واســتبدال الالبتــوب القديم
باألحدث مــن أنتل للحصول على تخفيضات
بقيمــة  600درهــم إضافيــة ،وبنســبة 15
بالمئــة على أجهزة البتــوب مختارة للطالب
والمعلميــن .وعنــد شــراء مــا قيمتــه 1000
درهــم فأكثــر لجهاز البتــوب أو جهاز لوحي
أو كمبيوتــر مكتبــي ،يحصل المتســوق على
قســيمة للدخــول فــي ســحب مــع فرصــة
ربــح جهــاز البتــوب يوميــاً ،ومبلــغ 25
ألــف درهــم تشــمل رســوم دراســية .كمــا
يمكــن للمتســوقين الحصــول علــى عــروض
خاصــة علــى منتجــات «فيــد فيــت» (Fade
 ،)Fitو»زوماتــو» ( ،)Zomatoو»ســبوتي»
( ،)Spotiiوغيرهــا عنــد التســوق فــي جمبو

فعاليات مميزة في جميع أنحاء مدينة
دبي خالل الدورة الخامسة والعشرين
أجواء احتفالية رائعة مع تقديم عروض
ترفيهية وترويجية وتخفيضات مذهلة
عروض لإلقامة الفندقية وتجارب تذوق
الطعام الفريدة لتسعد جميع أفراد العائلة
لإللكترونيات.
كمــا وتقــدم مفاجــآت صيف دبــي عرض
«بيع المنتجات بســعر المصنع» خالل عطلة
نهايــة األســبوع فــي وجهات تســوق مختلفة
في جميع أنحاء المدينة منها العربي ســنتر،
ومركــز الغرير ،وباي أفينيــو ،ودبي آوتليت
مول ،واالتحاد مول ،والبرشــاء مول ،وتايمز
سكوير .فمن  12حتى  14أغسطس ،سيحصل
المتســوقون علــى تخفيضات مذهلة بنســبة
 80بالمئــة ،باالضافــة إلــى فرصــة الدخــول
فــي الســحب مــع فرصة لفــوز بجوائــز قيمة
عنــد إنفــاق  100درهــم أو أكثر .وســيحظى
خمــس وعشــرون متســوقاً بالفــوز بقســائم
شــرائية بقيمــة ألــف درهــم لــكل منهــم،
وســيحصل فائــز واحــد على الجائــزة الكبرى
وهي قســيمة شرائية بقيمة  25,000درهم،
علماً بأنه سيتم إخطار الفائزين المحظوظين
مــن خالل بيانــات االتصال المســجلة.
وبمناســبة موســم العودة إلــى المدارس،
يتيــح عــرض «مدهش للمنح الدراســية» في
الفتــرة مــن  8أغســطس حتــى  4ســبتمبر
لــكل مــن ينفــق  200درهــم فأكثــر فــي

مراكــز التســوق التابعــة لنخيــل مولــز مثــل
ابــن بطوطــة مــول ،وســيركل مــول ،فــرص
الفــوز بمنــح دراســية لـ  10طــاب من كافة
األعمــار بقيمــة  25ألــف درهــم لــكل فائــز.
ويمثــل عــرض «مدهــش للمنــح الدراســية»
فرصــة رائعــة لطــاب المــدارس والجامعات
والــدورات التعليميــة ،وكذلــك لمــن يخطط
لاللتحــاق بمؤسســة أو أكاديميــة تعليميــة.

التجارب الجديدة

يعــود أســبوع مطاعــم دبــي فــي دورتــه
الثانيــة ليقــدم فرصة لجميع الســكان والزوار
لالســتمتاع بأفضل تجارب الطعام في المدينة
ـداء مــن  12وحتــى  28أغســطس .حيــث
ابتـ ً
يجتمــع  50مطعماً فاخراً تحت مظلة أســبوع
مطاعــم دبــي ليقــدم كل منهــا قائمــة طعــام
متميــزة إلــى جانــب العديــد مــن تجــارب
المأكــوالت الفريــدة للعائلة واألصدقــاء .علماً
بأن قائمة المطاعم المشاركة تشمل «براسيري
بولود» ( ،)Brasserie Bouludو»فيليا» (،)Fi’lia
و»جولــد فيــش» ( ،)Goldfishو»إنديــا بــاي
فينيت» ( ،)Indya by Vineetو»ريف جابانيز

كوشياكي» ( )Reif Japanese Kushiyakiوغيرها
الكثير ،ويقدم كل منها وجبات إفطار ،ووجبات
غــداء مؤلفــة من طبقين ،ووجبات عشــاء من
ثالثــة أطبــاق بأســعار تبــدأ مــن  150درهمــا،
باإلضافــة إلــى قوائــم طعام لألطفــال تبدأ من
 25درهم ـاً .فيمــا يمكــن إجــراء الحجــوزات
إلكترونياً عبر .OpenTable
وتقدم «فوتبول مينيا» ()Football Mania
لعشاق كرة القدم فرصة االستمتاع بمجموعة
متنوعــة مــن ألعــاب الفيديــو حتى  4ســبتمبر
فــي ســيتي ووك ،والتــي تشــمل «أوه إكــس
أوه» ( )OXOو»بريك إت ســوكر» (Break it
 )Soccerو»هيروز فيرسز إنفيدرز» (Heroes
 ،)Vs Invadersباإلضافــة إلــى ألعــاب اإلكس
بوكــس لكــرة القدم فــي ذي كورتيــارد .وتقام
األلعــاب مــن يــوم اإلثنيــن حتــى الخميــس
ـاء ،ومــن يــوم
مــن الســاعة  4حتــى  10مسـ ً
الجمعــة حتــى األحــد مــن الســاعة  2ظهــراً
ـاء ،وللمشــاركة يجــب تقديــم
حتــى  10مسـ ً
قســيمة شــراء بقيمــة  100درهــم علــى األقل
مــن متاجر ســيتي ووك.
وفــي هــذا الصيف يمكنكم االســتمتاع مع
العائلــة بتنــاول وجبــات طعام ســريعة وســط
أجــواء مريحــة فــي منتــزه شــاحنات الطعــام
المميزة على شارع
«الســت إكزت» بمواقعها ّ
الشــيخ زايــد فــي دبــي وأبوظبي.
كمــا أعلنــت «الخوانيج ووك» عــن إطالق
المخيــم الصيفــي األول لألطفــال علــى كوكب
المريخ ( ،)First Kids on Marsوهي تجربة
اســتثنائية الستكشــاف علوم الفضاء من خالل

أنشطة تعليمية وتثقيفية .ويقدم المخيم الذي
يســتمر حتــى  28أغســطس تجربة اســتثنائية
الستكشــاف علــوم الفضــاء مــن خالل أنشــطة
تعليميــة وتثقيفيــة ممتعــة .وهنــاك معــرض
تفاعلي مفتوح من يوم اإلثنين حتى الخميس
ـاء ،وأيضاً
من الســاعة  10صباحاً حتى  10مسـ ً
أنشــطة استكشــافية مــن يــوم الجمعــة حتــى
ـاء.
األحــد من الســاعة  4عصــراً حتى  10مسـ ً
وقــد أعــدت مؤسســة دبــي للمهرجانــات
والتجزئة برنامجاً صيفياً حافالً بالبهجة والمرح
فــي جميــع أنحــاء المدينــة بمناســبة اليوبيــل
الفضــي لمفاجآت صيف دبــي ،في الفترة من
 1يوليو حتى  4سبتمبر  .2022ويمكن االطالع
علــى األجنــدة الكاملة للفعاليــات عبر الموقع
اإللكترونــي  mydss.aeو@CelebrateDubai
و@ StyledbyDubaiعلــى منصــات التواصــل
االجتماعي .
وتلقــى «مفاجــآت صيــف دبــي» دعمـاً
مــن الراعــي الرئيســي بطاقــة ماســتركارد
راك بنــك والشــركاء االســتراتيجيين؛
مجموعــة الفطيــم (دبــي فســتيفال ســيتي
مــول وفســتيفال بــازا) ،الســيف ،مجموعة
الزرعونــي (ميركاتو) ،مجموعة عبد الواحد
الرســتماني ،بلوواتــرز ،ســيتي ووك ،مركــز
دبــي المالــي العالمــي ،طيــران اإلمــارات،
إينــوك ،اتصــاالت ،ال ميــر ،ماجــد الفطيــم
(مول اإلمارات ،ســيتي ســنتر مردف ،سيتي
ســنتر ديــرة) ،نخيــل مــول (ابــن بطوطــة
مــول ،ذي بوينــت ،نخيــل مــول ،ســوق
التنيــن  ،)2ذا بييتــش ،وذا أوتلــت فيليدج.

العدد ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م
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انطالق بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو الشهر المقبل في دبي
محمد سالم الظاهري :االتحاد يواصل جهوده
الرامية لالرتقاء بالمشهد الرياضي في الدولة
أحمد عبدالرحمن العويس:البطولة من أبرز
الفعاليات المرتقبة على أجندة البطوالت الرياضية
أعلــن اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو
عــن تنظيــم بطولــة كأس نائــب رئيــس
الدولة للجوجيتسو يومي  10و 11سبتمبر
المقبل ،بنادي النصر في دبي ،وبمشاركة
مجموعــة مــن نخبــة األنديــة والالعبيــن
علــى الســاحة المحلية.
وتشــهد البطولــة ،التــي تعتبــر ثانــي
أبرز مســابقة محلية ضمن أجندة االتحاد
مواجهــات حماســية فــي فئــات الكبــار
والشــباب والناشــئين ،وتتنافــس خاللهــا
األنديــة المشــاركة علــى الفــوز بالبطولــة
وتقديم مستويات رفيعة من األداء تثبت
جدارتهــا بإحــراز اللقــب.
وقــال ســعادة محمد ســالم الظاهري،
نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجوجيتســو:
«يواصــل االتحاد جهــوده الرامية لالرتقاء
..ويعد كأس
بالمشهد الرياضي في الدولة ُ
نائب رئيس الدولة للجوجيتســو من أبرز
البطــوالت التــي تؤهل مواهبنــا الصاعدة
لخــوض منافســات مرموقة على مســتوى
المنطقــة والعالــم مســتقبالً ،الســيما أن
التنظيــم يراعــي أرقــى المعاييــر المماثلة

للفعاليات العالمية».
وأوضــح« :تصــب أهــداف البطولــة
فــي اســتراتيجية االتحــاد التــي ترتكــز
علــى التطويــر الدائم للمواهــب وتهيئتها
لرفــع علــم الدولــة عالياً ،بما ينســجم مع
توجيهات القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة
الدولة كوجهة رائدة على صعيد اللعبة».
وتســتند دورة هذا العام للنجاح الذي
حققته الدورة السابقة ،بعد اعتماد نظام
تصنيــف فــردي لالعبيــن ضمــن  3فئــات
عمريــة تتيــح للمحترفيــن التنافــس فيمــا
بينهــم الســتعراض إمكانياتهــم ،وتســليط
الضــوء علــى اليافعيــن الصاعديــن لرفــد
المنتخــب بمزيد من المواهب المتميزة،
فضـ ًا عــن توفيــر وجهــة مثاليــة لعشــاق
الجوجيســتو مــن جميــع األعمار.
وقــال أحمــد عبدالرحمــن العويــس،
رئيــس مجلــس إدارة نــادي الشــارقة
لرياضات الدفاع عن النفس« :تعد بطولة
كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من
أبــرز الفعاليــات المرتقبــة علــى أجنــدة
البطــوالت الرياضيــة باإلمــارات».

وأوضــح« :تنســجم قيــم الجوجيتســو
القائمــة علــى التواضــع والثقــة بالنفــس
واالحتــرام مع أهداف نادينا التي تســعى
لنشــر ثقافة ممارســة رياضات الدفاع عن
النفس وتوعية المجتمع بأهميتها .ويتطلع
النــادي إلى المشــاركة فــي البطولة ،التي
تتيــح لــه إثراء ســجله الحافــل باإلنجازات
واستكشاف مزيد من الالعبين الموهوبين
لتعزيــز حضور النــادي وحصد المزيد من
النجاحات والميداليات في المســتقبل».
ويظــل بــاب التســجيل للمشــاركة في
البطولــة ،التــي اســتقطبت حتــى اليوم ما
يزيــد علــى  100العــب ،مفتوحــا حتى 5
ســبتمبر المقبل.
ويخصص اتحاد اإلمارات للجوجيتســو
جائــزة ماليــة بقيمــة  270ألــف درهــم
إماراتــي ألصحــاب المراكز الثــاث األولى
في فئة الكبار ،و 240ألف درهم إماراتي
ألصحــاب المراكــز الثالثة األولــى في فئة
الشــباب و 210آالف درهــم إماراتــي
ألصحــاب المراكــز الثالثــة األولــى فــي
فئة الناشــئين.وام

أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بعد أيام

قــرر االتحــاد الدولــي للفنــون القتاليــة
المختلطــة تنظيــم بطولــة العالــم للفنــون
القتاليــة المختلطــة للناشــئين لعــام 2022
فــي أبوظبــي ،مــن  17إلــى  20أغســطس
الحالي ،ضمن االتفاقية التي نصت حقوقها
علــى اســتضافة الحــدث  3ســنوات قادمــة.
وتقــام منافســات البطولــة فــي صالــة
جوجيتســو أرينــا ،كمــا ســيتم بثها مباشــرة
علــى موقــع  immaf.tvعالمي ـاً باإلضافــة
لنقــل قرعــة البطولــة فــي  16أغســطس.
وتتــراوح أعمار المشــاركين في البطولة
عامــا .ووصــل عــدد الالعبيــن
بيــن  12وً 17
إلــى  498العبـاً مــن  41دولــة للمنافســة؛
بزيــادة كبيرة عن معدل المشــاركة مقارنة
ببطولــة العالــم للناشــئين  2021ببلغاريــا،
والتــي جذبــت  331رياضيـاً مــن  23دولة.
ويســتضيف اتحاد اإلمارات للجوجيتسو
والفنــون القتاليــة المختلطــة  3فئــات مــن
ـداء مــن الناشــئين مــن 12
المنافســات ابتـ ً
إلــى  13عامـاً فئــة  ،Cوالناشــئين مــن 14
إلــى  15عام ـاً فئــة  Bوالناشــئين مــن 16

إلــى  17عامـاً فئــة .A
وتم تعديل المجموعات حسب القواعد
الموحــدة فيمــا يتعلــق بمرحلــة التطويــر
والســامة لــكل فئــة عمريــة وف ًقــا لمــا
نصحت به لجان الشؤون الطبية والتدريبية
والتنظيميــة التابعة لالتحاد الدولي الذي ال
يســمح بضربــات الــرأس للمنافســين الذين
عاما.
تقــل أعمارهــم عــن ً 18
كمــا ســيتم رفــع مســتوى المنافســة
هــذا العــام مــن خــال اعتمــاد شــروط
فنيــة خاصــة بالتســجيل وااللتحــاق؛ حيــث
يحتــاج الالعبــون الذيــن تتــراوح أعمارهــم
عامــا إلــى الحصــول على
مــا بيــن  14و ً 17
درجــة «برتقاليــة» ،بينمــا ســتظل الدرجــة
شــرطا علــى الذيــن تتــرواح
«الصفــراء»
ً
أعمارهــم بيــن  12و 13عام ـاً.
وقــال ســعادة محمــد بــن دلمــوج
الظاهــري ،عضــو مجلــس إدارة اتحــاد
اإلمــارات للجوجيتســو ورئيس لجنة الفنون
القتالية المختلطة باإلمارات« :بعد استضافة
الحــدث الرائــد للشــباب والكبار فــي يناير،

تدشــن منتخباتنا الوطنية للجولف بفئات
«الرجــال والشــباب والناشــئين واألشــبال
والســيدات» اليــوم الســبت معســكرها
الخارجــي فــي العاصمــة المغربيــة الربــاط.
وتوجهــت بعثــة منتخباتنــا للجولــف إلــى
الربــاط فجــر اليــوم لالنتظام في المعســكر،
الــذي يمتــد حتــى  27أغســطس الجاري.
ويأتي المعســكر فــي إطار االســتعدادات
لالســتحقاقات المقبلة ،وفي مقدمتها بطولة
آيزنهــاور العالمية ،والمقرر إقامتها بفرنســا
مــن  27أغســطس الحالــي إلــى  3ســبتمبر
المقبــل ،والبطولــة العربيــة لقواعــد اللعبــة
والســيدات ،والمقــررة بتونــس مــن  3إلى 9
أكتوبــر القــادم ،والبطولــة العربيــة للرجــال،
والمقــررة بتونــس أيضــا مــن  6إلــى 13
نوفمبــر القــادم.
وتتكــون بعثــة منتخباتنــا مــن  27فــردا
برئاســة اللواء «م» عبد اهلل الســيد الهاشــمي
نائــب رئيــس االتحــاد ،وتضــم خالــد مبــارك
الشامســي األميــن العــام لالتحــاد مديــر
المنتخبــات الوطنيــة وأكــرم ســكيك المديــر
العــام لالتحــاد والمدربيــن ســمير الوالنــي
وإبريــل فيــرون و  20العبــا والعبــة.
وأكــد اللــواء الهاشــمي أن خطــط وبرامج
االتحــاد تنســجم واســتراتيجيته التــي تهدف
لتطوير مســتويات جميــع الالعبين بمختلف
المراحــل دون اســتثناء للحــاق بالمســتويات
القارية والعالمية وصوال لألهداف المنشودة.
وأضــاف ان االتحــاد يحــرص علــى توفيــر
كل متطلبــات النجاح لمنتخباتنا واالســتفادة
القصــوى خــال المعســكر وجميعهــا وفــق
توجيهــات معالــي الشــيخ فاهــم بن ســلطان
القاســمي رئيــس االتحــاد والتــي قطعنــا من
خاللهــا شــوطا بعيــدا علــى صعيــد المراحــل
الســنية لبنــاء قاعــدة راســخة مــن الالعبيــن
الواعدين من الجنسين معتمدا على البرنامج

الوطني ألعداد الناشــئين والــذي بدأنا نجني
ثمــاره برفــد المنتخــب االول بعــدد متميــز
مــن الالعبيــن أظهــروا براعــة ومقــدرة وهم
األمــل المنتظــر للعبة.
ووجه الهاشــمي الشكر والتقدير لمجلس
إدارة الجامعــة الملكيــة المغربيــة للجولــف
لتعاونــه الكبيــر والمميــز بتوفيــر جميــع
متطلبــات النجــاح للمعســكر ،بالتنســيق
الكامــل مــع مصطفــى الزيــن نائــب الرئيــس
ومتابعــات الســيد إبراهيــم العلــوي مديــر
الجامعة ،وتوفير المناخ المناســب لتدريبات
ودروس وورش عمليــة مشــتركة ،باإلضافــة
إلقامــة العديــد مــن المباريــات بيــن العبينــا
والعبــي الجولــف فــي المغــرب.

يســعدنا اســتضافة بطولــة العالــم للناشــئين
لهــذا العــام فــي أبوظبــي حيث تمثــل هذه
الشريحة أولوية استراتيجية التحاد اإلمارات
للجوجيتســو والفنــون القتاليــة المختلطة».
وأوضــح« :هدفنــا هــو تمكيــن وتنميــة
جيــل جديــد مــن العبــي الفنــون القتاليــة
المختلطة ذوي المهارات العالية والمؤهلين
..ونتطلــع الســتضافة العالم مرة أخرى في
أبوظبــي هذا الصيف ودعم االتحاد الدولي
للفنــون القتاليــة المختلطــة فــي جهودهــم
المســتمرة لتنمية الناشئين واالرتقاء بهواة
هــذه الرياضة».
وأكــد كيريــث بــراون ،رئيــس االتحــاد
الدولي للفنون القتالية المختلطة« :ال شك
أن الناشــئين أحــد أكبــر ركائــز النمــو فــي
منظومتنــا أتــاح عــدد كبيــر مــن االتحادات
الوطنيــة حــول العالــم الفرصــة للناشــئين
بالمشاركة في بطوالتهم الوطنية االفتتاحية
هــذا العــام ونســعى بذلــك لرفــع مســتوى
الكفــاءة الفنيــة فــي البطولــة للمشــاركين
هذا العــام».

لرفع كفاءة وجودة األداء

مجلس أبوظبي الرياضي يدشن برنامج «مدراء الفرق»
لتنمية المنظومة اإلدارية في أندية أبوظبي

أبوظبي  -الوطن
أعلــن مجلــس أبوظبــي الرياضــي عــن
تدشين برنامج «مدراء الفرق» لرفع كفاءة
وجــودة األداء ورفــد المنظومــة اإلداريــة
فــي أنديــة أبوظبــي بمزيــد مــن الخبــرات
والتجــارب المتقدمــة التــي تنعكــس إيجابا
علــى المســتوى العــام لرياضــة أبوظبي.
ويستهدف البرنامج  30مشاركاً ،ويستمر
حتــى ديســمبر مــن العــام الحالــي ،2022
حيث يأتي ضمن مبادرات مجلس أبوظبي
الرياضي لتمكين الكوادر اإلدارية ،وتقديم
كافــة أســباب ومقومــات النجــاح لتأديــة
مهامهــا فــي مجــاالت اإلدارة واإلشــراف
علــى الفــرق الرياضيــة ،بمــا يدعــم خطــط
ومنهجيــة العمل في األندية والمؤسســات

الرياضيــة فــي أبوظبي.
ويجتــاز المرشــح خالل فتــرة التدريب،
دورة كتابــة الرســائل الرســمية والبريــد
اإللكترونــي باللغتين العربيــة واإلنجليزية،
ودورة التخطيط والتنظيم (إدارة الوقت)،
ودورة التواصــل الفعــال ،ودورة االبتــكار
والعمل تحت الضغوطات ،ودورات حقوق
الطفــل ،اإلســعافات األوليــة ،المنشــطات،
كما َيدرس المرشح مبادى اإلدارة الرياضية
وتنظيــم المعســكرات الداخلية والخارجية
وعلــم النفــس الرياضــي ،ليصــل عــدد مــن
المتميزيــن وبحســب التقييــم النهائــي إلى
فتــرة معايشــة خارجيــة لمــدة  10أيام في
أحــد أنديــة أوروبا.
مــن جانبــه قال طــال الهاشــمي المدير
التنفيــذي لقطــاع التطويــر الرياضــي فــي

مجلــس أبوظبــي الرياضــي« :نحــرص
باســتمرار علــى تقديــم البرامــج الطموحة
والمبــادرات الهادفــة لالرتقــاء بالمنظومــة
اإلداريــة والفنيــة فــي أنديــة أبوظبــي،
دعمــا للخطــط االحترافية الســاعية لتعزيز
المكتســبات ورفدها بمزيد من المنجزات
المهمــة ،مبينا أن برنامــج «مدراء الفرق»
هــو أحــد البرامــج الهامــة لصناعــة قدرات
متمكنــة وإعــداد كــوادر إداريــة تواكــب
مســتجدات ومتطلبــات اإلدارة الرياضيــة
الحديثــة وتوظيفهــا فــي العمــل اليومــي
ألنديــة إمــارة أبوظبــي ،مضيفــا« :إن
البرنامــج الجديــد سيســهم فــي الوصــول
إلــى تحقيــق التكامــل فــي األدوار ،ودعــم
خطــط التطويــر علــى صعيــد فــرق أنديــة
أبوظبــي بكافــة رياضاتهــا».

زوارق أبوظبي تخوض اليوم سباق السرعة والزمن
منتخبات اإلمارات للجولف تدشن معسكرها بالمغرب اليوم األفضل في بطولة العالم بليتوانيا

وأكد خالد الشامسي األمين العام لالتحاد
ان جميــع متطلبات النجاح لعناصر منتخباتنا
متوفرة ،وأول حصة تدريبية سينفذها جميع
الالعبيــن والالعبــات بعد غد وتســتمر قرابة
 4ساعات.
وأوضــح ان برنامــج المعســكر الخارجــي
يتضمــن التدريبــات اليوميــة والمكثفــة
للجميع في ســعيهم للوصــول بجميع عناصر
المنتخبــات للمســتوى المنتظــر والمنشــود،
إضافــة إلــى المنافســات التي ســيتم تنظيمها
مــع الالعبيــن المتواجديــن بمكان المعســكر
مــن الالعبيــن المغاربــة والعديد مــن العبي
الــدول العربيــة المتواجديــن بمعســكراتهم
فــي المغــرب.وام

تنطلــق اليــوم بمدينــة كوبكيــس فــي
ليتوانيــا منافســات تحــدي ســباق الســرعة
والزمــن األفضــل بالجولة الثانية من بطولة
العالــم لــزوارق فورمــوال. 2-
وتشــهد المنافســات مشــاركة قويــة
لــزوارق اإلمارات ممثلة في فريق أبوظبي
بــزورق  1لحامــل اللقــب راشــد القمــزي
وزورق  36بقيــادة منصــور المنصــوري
وأيضــا مشــاركة زورق الشــارقة بقيــادة
ســامي ســيليو.
ويتواصــل مشــوار فريق أبوظبــي للفوز
بلقب البطولة في موســم .. 2022ويخوض
الفريق المنافسات بطموحات كبيرة؛ كونه
حامــل اللقــب عن الموســم الماضي وبطل
المســابقة في موسمي  2017و 2019أيضا.
وكانــت الجولــة االفتتاحيــة لبطولة هذا
الموســم شــهدت فــوز زورق أبوظبــي 36
بقيــادة المنصــوري بالمركــز الثانــي ،فيمــا
تعــرض زورق أبوظبــي  1بقيــادة القمــزي
للخروج من المنافسة بعد أن كان متصدرا
حتــى منتصــف الســباق ،وذلــك بســبب
التفــاف خاطــئ مــن زورق منافــس.
وبــدأت فعاليــات الجولــة الثانيــة اليــوم
الجمعــة بالتســجيل الرســمي للفــرق
المشــاركة فــي الحــدث والفحــص الفنــي
للــزوارق وفحــص المحــركات واجتيــاز
االختبــارات الفنيــة المختلفــة.
وتنتقــل المنافســات غــدا إلــى اإلثــارة
التــي يشــهدها ســباق الســرعة وتفاصيــل
أفضــل زمــن للــزوارق المشــاركة ،وتختتم
المنافســة يــوم غــد األحــد مــع الســباق
الرئيســي للجولــة.
وتعتبــر تصفيــات الزمــن األســرع هــي
الطريــق األمثــل للمتســابقين للوصــول
للصــدارة مــن خــال انطالقــة الســباق
الرئيســي الحقــا مــا يضاعــف مــن اإلثــارة

فــي فعاليــات الغــد.
وكانــت زوارق أبوظبــي أنهــت ســباق
الزمــن األفضــل فــي الجولــة الماضيــة فــي
المركزين األول للقمزي والثالث للمنصوري
ما يعطي مؤشــرا بــأن زوارق حامل اللقب
ســتكون األفضــل مــن ناحيــة الســرعة فــي
الجولة الحالية وستقدم المستوى المطلوب
فــي المراحــل الثالثة لســباق أفضــل زمن.
ويخوض المنصوري تحدي الســرعة غدا
بمعنويــات كبيــرة وتفاؤل فــي تميز أفضل
فــي الســباق ..ويحــل المنصــوري ثانيا في
الترتيــب العــام للبطولة حاليــا قبل انطالق
هــذه الجولة.
وكشــف المنصــوري عــن رغبتــه فــي
االســتمرار بنفــس المســتوى الــذي ظهــر
بــه فــي الجولــة الماضيــة والمنافســة إلــى
جانــب القمــزي علــى المراكــز األولــى في
البطولــة.
وقــال« :تحدي الســرعة قوي ،والجميع

يسعى لتحقيق أفضل زمن لضمان انطالقة
متقدمة الحقا في الســباق الرئيسي .لهذا،
ســنواجه طموحات مختلفة وقوية غدا من
كل المشــاركين خاصــة الــزوارق التــي لــم
تحقق أي نتيجة في الجولة الماضية والتي
ستســعى للتعويض في الجولة الحالية».
وأوضح« :المؤشر األهم لتحديد األسرع
مــن خالل الســباق هــو الجــرأة التي يجب
أن يتحلــى بهــا المتســابق فــي التعامل مع
مجريــات الســباق والصبــر أيضــا فــي كل
المراحــل والوصول للتصفيــة األخيرة التي
تشــهد انطــاق ســتة زوارق معــا لتحقيــق
أفضــل زمن ..التصفية األخيرة هي األهم،
ويجب أن يســتفيد المتسابق منها لتحقيق
رقــم صعــب في الــدورة المناســبة والزمن
المناسب للقيام بها ..ومهما قدم المتسابق
مــن عــدد دورات فــي هــذه التصفيــة فإن
الــذكاء هــو تقديــم الــدورة األســرع وليس
عدد الــدورات وااللتفاف».وام
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في القوس والسهم ألصحاب الهمم بمسابقة الفرق والفرق مختلط

ميداليتين جديدتين لإلمارات بألعاب التضامن اإلسالمي بقونية

¢

الرامي الكندي يودع منافسات التراب مساوياً الرقم العالمي في الجوالت التأهيلية

قونية – الوطن:
أهدى منتخبنا الوطني للقوس والسهم
ألصحاب الهمم اإلمارات ميداليتين برونزيتين
في مسابقة الفرق والفرق مختلط في
المنافسات التي أقيمت على ميدان سارا أوغلو
للرماية بقونية ضمن فعاليات دورة ألعاب
التضامن اإلسالمي الخامسة التي تستضيفها
مدينة قونية التركية خالل الفترة من  9إلى
 18الجاري بمشاركة  6000رياضي من56
دولة يتنافسون في 24رياضة من خالل 483
مسابقة ،وتشارك اإلمارات فيها بـ  53رياضياً
يتنافسون في  9رياضات فردية مختلفة ،وتقام
فعالياتها على 13موقعاً بحضور  2000متطوعا.
وحقق كل من حبيب البلوشي ومحمد
الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق،
فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء
النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق
مختلط ،حيث يتبقى لمنتخبنا الوطني فرصة
إضافة ميدالية برونزية عن طريق محمد الشحي
في مسابقة الفردي التي تقام اليوم السبت.
وحقق وفدنا الرياضي المشارك بالدورة
 4ميداليات ملونة بواقع ذهبيتان وفضية و
برونزية ،إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين
ألصحاب الهمم ،حيث حصد أحمد المنصوري
دراج منتخبنا الوطني  3ميداليات بمسابقات
المضمار إذ فاز بالميدالية الذهبية في سباق
االسكراتش – لتصبح الذهبية األولى في تاريخ
مشاركات اإلمارات بدورات ألعاب التضامن
اإلسالمي منذ انطالقها عام  ،2005كما نجح في
الفوز بالميدالية الفضية في سباق االمنيوم،
والميدالية البرونزية في سباق النقاط ،فيما
أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية
في سباق النقاط بالمضمار.
ودع الرامي حمد الكندي منافسات التراب
بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي بعد تأهله
إلى الدور ربع النهائي بالعالمة الكاملة
محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي
في الجوالت التأهيلية برصيد  125طبقاً من
إجمالي  125طبقاً ،وفاز الكويتي عبدالرحمن
الفيحان بالمركز األول والميدالية الذهبية
بمسابقة «رماية تراب فردي رجال» ،بينما
حل مواطنه طالل الرشيدي في المركز الثاني
ونال الميدالية الفضية ،فيما حقق الرامي
القطري راشد العذبة الميدالية البرونزية.
وأنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي
منافسات الخطف بوزن  67كغ برفع األثقال
بمحاولة واحدة ناجحة من  3محاوالت محققاً

منتخبنا للدراجات الهوائية يشارك بسباق
الطريق فئة الفردي العام للرجال
المنتخب الوطني للدراجات للسيدات يشارك
بـ 3العبات في سباق الفردي العام
منتخب اإلمارات للسباحة يستهل مشواره
بالدورة بمشاركة مهرة الشحي اليوم

وزن  95كغ في المحاولة األولى.
وأكدت صفية الصايغ العبة منتخبنا الوطني
للدراجات على قوة مستوى سباق الطريق
ضد الساعة والذي حلت فيها بالمركز السادس
حيث شهد تواجد الالعبة األوزبكية أولجا
التي توجب بذهبية المركز األول وسبق لها
الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو
دي جانيرو  ،2016األمر الذي زاد من قوة
وصعوبة المنافسة وقالت :تمكنت من إثبات
نفسي في هذا السباق السيما وأن الفارق
بيني وبين أصحاب المراكز األولى ليس كبيراً،
وقد تطور المستوى خالل الشهرين الماضيين
بعد االنتظام في معسكر إيطاليا والحرص
على التركيز ومضاعفة التدريبات ،مما كان
له بالغ األثر في تحقيق نتيجة إيجابية في
ظل وجود العديد من الالعبات صاحبات
المستويات المتقدمة.
وأوضحت الصايغ أنها خاضت العديد من
التدريبات المشابهة بمسار الطريق في السباق
المقبل فئة الفردي العام في مناطق منخفضة
االنحدار ،بما يضمن التنافس في أجواء متقاربة
لتلك التي كانت في المعسكر اإلعدادي.
وشهدت منافسات القوس والسهم ألصحاب
الهمم موقفاً إيجابياً من أحد فرق عمل البث

التلفزيوني ،الذي أُصيب بشكل مفاجئ إثر
سقوط بعض معدات التصوير علي رأسه أثناء
أداء مهامه ،مما أسفر عن إصابته بجروح
متعددة إال أنه رفض مغادرة موقع المسابقة
وواصل القيام بعمله.
ويحرص حسين كاظم ناصر على دعم
زوجته هيفاء النقبي العبة منتخبنا الوطني
للقوس والسهم ألصحاب الهمم ،إذ رافقها
خالل سفرها إلى قونية للمشاركة في دورة
ألعاب التضامن اإلسالمي وتشجيعها على
تحقيق اإلنجازات التي ستنسب إليها وتهديها
في الوقت نفسه إلى دولة اإلمارات قيادة
وشعباً وقال :كنت على ثقة بتحقيق هذا
اإلنجاز المشرف ألني أتابع زوجتي بصفة
مستمرة في المنافسات والتدريبات التي
تقوم بها وأقدر حجم الجهد التي تبذلها في
المجال الرياضي ،وهذا واجبي نحوها وأشعر
أن ما أقوم به أمراً عادياً وأفخر بهذا اإلنجاز
وأعرف قيمته جيداً ،السيما وأنني رياضي
وهذا األمر هو األهم في مسيرة أي العب
يمثله وطنه في المحافل الكبرى حين يقف
على منصات التتويج.
وأعربت الالعبة هيفاء النقبي عن سعادتها
باإلنجاز البرونزي وتتويج جهودها بعد

مشاركتها في الدورة ،السيما وأن المشاركة
شهدت مستويات متقدمة في جميع المراحل
وقالت :أهدي اإلنجاز لقيادتنا الرشيدة وإلى
زوجي الذي وثق في قدراتي ورافقني إلى
هنا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي
يسعى إليها جميع الرياضيين.
وأعربت فاطمة العلي ،عضو اتحاد اإلمارات
لرياضة المرأة ،عن سعادتها بتمثيل اتحاد
اإلمارات لرياضة المرأة ضمن وفد دولة
اإلمارات العربية المتحدة المشارك في دورة
ألعاب التضامن اإلسالمي المقامة حاليا بمدينة
قونية التركية ،ويمثله  53رياضي ورياضية
في  9رياضات مختلفة ،مؤكدة حرص اتحاد
اإلمارات لرياضة المرأة على دعم مشاركة
ابنة اإلمارات في جميع المحافل الرياضية
وجهوده المخلصة لمؤازرة الفرق النسائية
وتلبية احتياجاتهم.
وثمنت دعم وحضور معالي الدكتور أحمد
بالهول الفالسي ،رئيس الهيئة العامة للرياضة،
النائب األول لرئيس اللجنة األولمبية الوطنية
رئيس المكتب التنفيذي ،الفتتاح الدورة
وتشجيعه الكبير ألعضاء الوفد سواء من
الالعبين أو اإلداريين أو الفنيين ،الذي أعطى
دافع قوى وأدخل السرور على الجميع،

كما أشادت بدور اللجنة األولمبية الوطنية
وجهودها الكبيرة لتوفير كل سبل الدعم
لمنتخبات اإلمارات المشاركة بالدورة ،في
سبيل الخروج بصورة مشرفة عن رياضة
اإلمارات ،بحصد مزيد من اإلنجازات التي
تضاف إلى سجل نجاحات أبناء وبنات اإلمارات
وتكون حافز ومؤهل لهم للمشاركة بقوة
خالل المنافسات اآلسيوية والعالمية المقبلة،
بدورة األلعاب األولمبية في باريس عام
 ،2024ودورة األلعاب اآلسيوية بالصين
العام المقبل.
ومن جانبها أكدت خلود بوهارون ،عضو
اتحاد اإلمارات لرياضة المرأة ،أن اتحاد
اإلمارات لرياضة المرأة برئاسة سعادة نورة
السويدي ،األمينة العامة لالتحاد النسائي
العام ،رئيسة اتحاد اإلمارات لرياضة المرأة،
يعمل على ترسيخ نهجاً يقوم على دعم
وتطوير وتعزيز أفضل الممارسات للنهوض
برياضة المرأة في دولة اإلمارات ،بما يساهم
في توفير بيئة مالئمة وحاضنة لقدرات
وإمكانات المرأة اإلماراتية بجميع األلعاب
الرياضية ،حرصاً منه على تشجيع ابنة
اإلمارات للمشاركة الفاعلية في تعزيز مسيرة
الرياضة بوطننا الغالي ،وذلك ضمن مقاربة
تقوم على االستفادة من تنوع المهارات
والقدرات والخبرات وتوجهيها بما يسهم في
تحقيق الهدف المنشود أال وهو رفع راية
الدولة عالية خفاقة على منصات التتويج”.
وأشارت إلى أن فتيات اإلمارات دائماً
قدر التحدي بإصرارهن على تمثيل اإلمارات

بالشكل الذي يليق بما وصلت إليه من
تطور كبير في مجال الرياضة النسائية
برعاية وتشجيع من سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام،
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة،
الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية “أم
اإلمارات” ،التي قدمت دعمها الالمحدود
لتأخذ المرأة اإلماراتية مكانتها على الساحة
الرياضة ،بما يتماشى من أحالمها وطاقاتها
الهائلة خالل مشوارها نحو الريادة والتميز.
يشارك منتخبنا الوطني لرفع األثقال اليوم
السبت عن طريق الرباع أحمد مصطفى
بوزن  81كغ للرجال حيث تقام المنافسات
على المركز الدولي للمعارض بقونية ،كما
يشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية
بسباق الطريق فئة الفردي العام للرجال
لمسافة  130كم ويمثلنا فيه  6دراجين وهم
يوسف ميرزا ،وأحمد المنصوري ،وجابر
المنصوري ،وخالد المعيوف ،وسيف الكعبي،
ووليد النقبي ،بينما يشارك منتخبنا الوطني
للدراجات للسيدات بـ 3العبات في سباق
الفردي العام للطريق لمسافة  100كم وهن
صفية الصايغ وشيخة عيسى ،وزهرة حسين.
ويستهل منتخبنا الوطني للسباحة
مشواره بالدورة من خالل مشاركة مهرة
الشحي بسباق  100متر ظهر ،حيث تقام
المنافسات على المسبح األولمبي بقونية،
كما يخوض الالعب حبيب البلوشي اليوم
السبت منافسات الفردي للقوس والسهم
المركب ألصحاب الهمم.

قيامة الساحرات أضخم مسلسل بتاريخ اإلنتاجات السعودية

أعلنــت شــبكة «إم بي ســي» عــن انطالقة تصوير مسلســل قيامة الســاحرات،
الــذي يعــد مــن العمــل األضخم في تاريــخ اإلنتاجات الســعودية.
وتســتند أحــداث مسلســل «قيامــة الســاحرات» إلــى سلســلة روايــات خياليــة
للكاتــب الســعودي أســامة المســلم ،حيــث تــدور األحــداث فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة ،خــال حقبــة تاريخيــة ُمغرقــة فــي القــدم ،وتتمحــور القصــة حــول
صــراع ملحمــي بيــن قبيلتيــن مــن الســحرة ،تقودهما ســاحرتان شــديدتا البأس،
همــا« :أفســار» و»دعجــاء» .وتــؤدي دور «أفســار» الفنانة الشــابة أيــدا القصي،
فيمــا تقــدم دور «دعجــاء» الفنانــة الشــابة ســمية رضــا.
وومــن المقــرر أن يتــم عــرض المسلســل الســعودي الجديــد عبــر منصــة
«شــاهد  »vipوســيعرض موســمه األول مــن أصــل  10مواســم اعتبــاراً مــن
نهايــة العــام الحالــي.
ويجــري حاليـاً تصويــر المسلســل فــي ثالثــة مواقــع داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية ،يضــم كل منهــا اســتديو ضخمـاًُ ،ص ّمــم وبنــي خصيصـاً لهــذه الغايــة،
منهــا أضخــم اســتوديو تصويــر َمشــاهد خارجيــة تم إنشــاؤه فــي المملكــة ،ينتج
برعاية مدينة نيوم بمؤثراته البصرية األعلى كلف ًة في الدراما الســعودية.وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

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

«مايكروسوفت» تطلق مكتبتها لإليموجي ثالثية األبعاد

بــدأت مايكروســوفت توفيــر جميــع الرمــوز
التعبيريــة ثالثيــة األبعــاد التــي تــم تحديثهــا
للعمــاء للبنــاء عليهــا مــن خــال وضعهــا علــى
 GitHubو Figmaاعتبــاراً مــن  10أغســطس
الحالــي.
وتقــوم مايكروســوفت بإصــدار  1538رمــزاً

تعبيريـاً بموجب ترخيــص  MITمفتوح المصدر.
وعلــى الرغــم مــن أن مايكروســوفت تقــول إنهــا
مفتوحــة المصــدر للرمــوز التعبيريــة الخاصة بها،
فــا يوجــد توقــع بــأن أي رمــوز تعبيريــة يقــوم
المســتخدمون بتخصيصهــا ســتكون متاحــة علــى
نطاق واسع لمايكروسوفت أو المجتمع .وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣8١7السبت-األحد  ١٦-١٥محرم ١٤٤٤هـ الموافق  ١٤-١٣أغسطس ٢٠٢٢م

األنشطة الترفيهية تحمي الكبار
من الخرف

الخمول ينذر بقصور الغدة
الدرقية لدى األطفال

أكــدت دراســة صينيــة جديــدة إن األنشــطة
الترفيهيــة مثــل قــراءة كتــاب وممارســة اليوغــا
وتمضيــة الوقــت مــع العائلــة واألصدقــاء تســاعد
فــي تقليــل خطــر اإلصابــة بالخــرف ،وإن الذيــن
ينخرطــون في هذه األنشــطة يكونــون أقل تعرضاً
لتطويــر المــرض بنســبة .%17
وأجريــت الدراســة فــي جامعة بكين ،ونشــرت
علــى موقــع مجلــة «نيورولوجــي» المتخصصة في
علــم األعصــاب .وقــام فريق البحث فيهــا بمراجعة
بيانات  38دراســة ســابقة شــملت مليوني شــخص،
تمــت متابعتهــم لمــدة  3ســنوات علــى األقــل،
وأصيــب منهــم  74700شــخص بالخــرف خــال
فتــرة البحــث.
وتــم تعريــف األنشــطة الترفيهيــة بأنهــا تلــك
التــي يشــارك فيهــا األشــخاص من أجل االســتمتاع،
وتنقسم إلى أنشطة :عقلية ،وجسدية ،واجتماعية.
ووجــد الباحثــون أن مــن شــاركوا فــي األنشــطة
العقليــة كانــوا أقــل عرضة لإلصابة بالخرف بنســبة
.%23
ويتضمــن النشــاط العقلــي :القــراءة والكتابــة
ومشــاهدة التلفزيــون واالســتماع إلــى الراديــو
وممارســة األلعاب واآلالت الموســيقية واســتخدام
الكومبيوتــر والحــرف اليدويــة والرســم.
وحــل تأثيــر األنشــطة البدنيــة مثــل المشــي
ّ
والجــري والســباحة وركــوب الدراجــات واليوغــا
والرقــص تاليــاً بنســبة .%17
أمــا تأثيــر األنشــطة االجتماعيــة مثــل الزيــارات
وحضــور المباريــات علــى تقليــل خطــر اإلصابــة
بالخــرف فلــم يتجــاوز .%7وكاالت

أوردت مجلــة «إلتيــرن» األلمانية أن قصور
الغــدة الدرقيــة قــد ُيصيــب الطفــل فــي أي
مرحلــة عمريــة ،مشــيرة إلــى أنــه كلمــا كان
الطفــل صغيــرا ولــم يتــم عــاج قصــور الغــدة
الدرقيــة لديــه ،زادت خطــورة العواقب ،التي
يتعــرض لهــا؛ حيــث قــد يصــاب الرضيــع مثــا
باضطرابــات فــي النمــو وفي التطــور الذهني.
وأوضحت المجلة المعنية باألســرة والطفل
أن هناك أعراض اإلصابة بقصور الغدة الدرقية
تتمثــل فــي التعــب والخمــول وانتفــاخ الوجه
وتــورم العينيــن وبحــة الصوت وبــرودة الجلد
وجفافــه وســهولة تقشــره ،كمــا يــزداد الــوزن
دون أسباب واضحة.
وتتمثــل أعــراض قصــور الغــدة الدرقيــة
لــدى المراهقيــن فــي تأخــر البلــوغ والشــعور
باالكتئــاب.
وشــددت المجلة على ضرورة عرض الطفل
علــى طبيــب مختــص علــى الفــور فــي حالــة
مالحظــة ظهــور مثــل هــذه األعــراض لديــه،
موضحــة أنــه يمكــن التحقــق مــن اإلصابــة
بقصــور الغــدة الدرقيــة مــن خــال تحليــل
عينــة الــدم ،كمــا يمكــن عــاج القصــور مــن
خــال تنــاول نوعيــات معينة مــن األدوية ،مع
العلــم أنــه عــادة مــا يضطــر المريــض لتناولهــا
طــوال حياتــه.وكاالت

#هذه_أبوظبي

قرنية من كوالجين حيواني تعيد البصر لمكفوفين

قال باحثون من جامعة لينشــوبينغ السويدية
إن القرنيــة االصطناعيــة التــي تمكنــوا مــن
اســتخراجها مــن كوالجين الخنزيــر نجحت بعد
زرعهــا فــي إعــادة البصــر لمتطوعيــن مصابيــن
بعمــى القرنيــة المخروطيــة.
ويعانــي أكثــر مــن  12مليــون شــخص حــول
العالــم مــن عمى القرنية ،والــذي يحدث عندما
تصبــح الطبقــة الخارجية الواقيــة للعيون غائمة
أو مشــوهة بســبب التلــف أو المــرض ،لكــن
واحــداً فقــط مــن بيــن كل  70مصاب ـاً يتلقــى
عمليــة زرع مــن متبــرع بعــد وفاتــه.
وتشــبه القرنية االصطناعية الجديدة العدسة
الالصقة ،وقد نجحت تجربة زرعها التي أجريت
لـــ  20شــخصاً منهــم  14شــخصاً أصيبــوا بالعمى
تماماً ،و 6أشــخاص بضعف شــديد في البصر.
وقالــت التقريــر الــذي نشــره موقــع «نيــو
ساينتست» ،إنه بعد عامين من إجراء جراحات
زرع القرنيــة المصنوعــة مــن كوالجيــن حيواني
لــم يبلــغ أي مــن متلقــي التبرع عــن مضاعفات
أو آثــار جانبيــة خطيرة
وقــال مهــرداد رأفت المشــرف علــى الفريق

العلمــي الــذي صنــع هــذه القرنيــة« :أتذكــر
المــرة األولــى التــي تــم فيهــا زرع أول غرســة
فــي أحــد المرضــى .لــم أســتطع النــوم .كنــت
مســتيقظاً طــوال الليــل فــي انتظــار أن يخبرنــي
الجــراح كيــف ســارت الجراحــة ،وعندمــا تمت
اســتعادة البصــر كان األمــر رائعـاً».
وأضــاف« :لقــد حصلنــا علــى نتائــج أفضــل
بكثيــر ممــا توقعنــا .ألن الكوالجيــن بروتيــن
منظــم يفتقــر إلــى الخاليــا الفرديــة ،ويجــب أال
يرفــض الجهاز المناعي للمتلقي قرنية الخنازير.
وعــادة يحتــاج األشــخاص المتلقــون لقرنيــات
المتبــرع إلــى تنــاول األدويــة لعــدة ســنوات
لتجنــب الرفــض ،بينمــا اســتخدم األشــخاص في
الدراســة قطــرات العين المثبطــة للمناعة لمدة
ثمانيــة أســابيع فقــط».
والتــزال القرنيــة الجديــدة بحاجــة إلــى مزيــد
مــن التجــارب الســريرية قبــل أن تصبــح متاحــة
علــى نطــاق واســع ،كمــا أن تكلفتها ال تــزال غير
محــددة ،علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل بالتأكيد من
تلقي قرنية متبرع ،وهي جراحة تكلف عشــرات
آالف الــدوالرات في الواليــات المتحدة .وكاالت

تصميم شاشة لـ«سبوتيفاي» يفصل ملفات
البودكاست عن الموسيقى

مــن المتوقــع قريباً أن تطرح خدمة ســبوتيفاي
إصــداراً جديــداً مــن شاشــتها الرئيســية ،مــع
«خالصــات» مخصصــة ستســاعدك على اكتشــاف
أشــياء جديــدة بســرعة.
أعلــن ســبوتيفاي عــن اإلصــدار الجديــد فــي
منشــور علــى اإلنترنــت ،حيــث يحتــوي هــذا
اإلصــدار علــى العديــد مــن االختالفــات مقارنــة
باإلصــدار الحالــي.
تمــت إضافــة زوجيــن مــن األزرار الجديــدة
علــى الشاشــة الرئيســية .أحدهمــا مخصــص
«للموســيقى» ،يعمــل علــى عــرض اإلصــدارات
الجديــدة وتوصيــات قائمــة التشــغيل .واآلخــر
سيظهر لك حلقات
مخصص لبرنامج البودكاســتُ ،

جديــدة مــن ملفــات برودكاســت التــي تعجبــك.
تــم تنظيــم التخطيــط الجديــد فــي بطاقــات
قابلــة للتمريــر ،فــإذا اســترعى انتباهك شــيء ماً،
يمكنــك النقــر عليــه لقــراءة المزيــد عنــه ،قبــل
االســتماع إليــه عبــر الضغــط علــى زر التشــغيل.
وبحســب ســبوتيفاي ،فــإن هــذه الميزة ســيتم
طرحهــا حاليـاً علــى أجهــزة أندرويــد ،لــذا تأكــد
مــن تحديــث التطبيــق بالكامــل إذا كنــت ترغــب
بالحصــول علــى هذه الميزة التــي ُيتوقع أن تظهر
فــي وقــت الحــق مــن هــذا األســبوع أو خــال
بضعــة أســابيع .وســتظهر الميــزة علــى أجهــزة
“آي أو إس” فــي المســتقبل القريــب ،وفــق مــا
أورد موقع “أندرويد بوليس” اإللكتروني.وكاالت

أمريكا ونيوزيلندا تتعاونان
في مجاالت الفضاء
وقعت نيوزيلندا مؤخرا اتفاقية جديدة
مع الواليات المتحدة للتعاون في شــؤون
الصناعات الفضائية.
وحــول الموضــوع قــال وزيــر التنميــة
االقتصاديــة واالقليميــة النيوزيلنــدي،
ســتيوارت نــاش« :وقعــت بلدنــا اتفاقيــة
جديــدة مــع الواليــات المتحــدة للتعــاون
فــي مجــال الصناعــات الفضائيــة ..يمثــل
توقيــع هــذه االتفاقيــة خطــوة جديــدة
لقطــاع الفضــاء لدينــا ،ويوفــر للشــركات
والباحثيــن النيوزيلندييــن فرصــة للعمــل
عــن كثب مع الشــركات األمريكية ووكالة
ناســا ،كمــا سيســاعد هذا األمر في إنشــاء
روابــط جديــدة بيــن مجتمعــات البحــث
فــي بالدنــا».
وأشــار الوزيــر إلــى «أن االتفاقيــة
الجديــدة ستســمح بتنميــة أكثــر نشــاطا
للتعــاون علــى مســتوى الدولتيــن ،كمــا
ســتوفر لوكالــة ناســا فرصــا جديــدة
الســتخدام مواقــع إطــاق الصواريــخ
الفضائيــة فــي نيوزيلنــدا».
وتحــدد االتفاقيــة الجديــدة عــددا مــن
طــرق التعــاون فــي مجــاالت الفضــاء
وصناعتــه بيــن البلديــن ،بمــا فــي ذلــك
تبادل البيانات والخبرات البشــرية ،ونشــر
األدوات العلمية على الطائرات والمركبات
الفضائية ،وكذلك تطوير مشــاريع جديدة
فــي مجــال التعليــم ،األمــر الــذي ســيعزز
أهمية نيوزيلندا ويجعلها شريكا ذا أولوية
بالنســبة للواليــات المتحــدة فــي مجاالت
الصناعــة الفضائية.وكاالت

الصين تطلق  16قمراً صناعياً
دفعة واحدة إلى الفضاء
أعلنــت مؤسســة تكنولوجيــا وعلــوم
الفضــاء عــن نجاحهــا في إطــاق  16قمرا
صناعيــا دفعة واحدة إلى مدارات األرض.
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن المؤسســة
«يوم األربعاء  10أغسطس الجاري جرت
بنجــاح عمليــة إطــاق  16قمــرا صناعيــا
صينيــا إلى مدارات األرض 10 ،أقمار منها
من نوع  03D-Gaofen 1-Jilinستستخدم
الستشعار األرض عن بعد ،واألقمار الستة
األخــرى من نوع .»Yunyao
وأضــاف البيــان «إرســال األقمــار إلــى
مــدارات األرض جــرى باســتخدام صاروخ
 6-Long Marchالصيني الذي أطلق من
مركــز  Taiyuanالفضائــي ،تمــام الســاعة
 12:50بالتوقيت المحلي 07:50( ،بتوقيت
موسكو)».
وأشــار البيــان إلى أن األقمــار الجديدة
ستســتخدم في استشــعار األرض عن بعد،
وستســاعد فــي مراقبــة الغــاف الجــوي
لكوكبنا.
وتأتــي عمليــة اإلطــاق هــذه بعد يوم
مــن إطــاق الصيــن لـــ  3أقمــار صناعيــة
أخــرى منهــا قمــران من نــوع 1-Taijing
وقمر مــن نــوع .1-Donghai
تعمــل الصيــن فــي الســنوات األخيــرة
علــى تطويــر برنامجهــا الفضائــي بشــكل
ملحــوظ ،إذ طــورت وأطلقــت العديــد
مــن األقمار الصناعيــة المخصصة لألرصاد
الجوية واستشــعار األرض عن بعد وأقمار
االتصــاالت ،كمــا تعمــل علــى مشــروع
الستكشــاف المريــخ والكويكبــات القريبة
منــه ،فضال عن إطالقها لمحطتها المدارية
الوطنية.وكاالت

الروس يبتكرون منظومة تح ّول الهيدروجين لكهرباء

ابتكــر العلمــاء في جامعــة «نيجني نوفغورود»
التكنولوجيــة الروســية مجمعــا تقنيــا مــن شــأنه
تحويــل الهيدروجيــن إلــى طاقــة كهربائية.
أفــاد بذلك يوم  11أغســطس المكتب الصحفي
لبرنامج «األولوية» العلمي.
وأوضــح األخصائيــون أن الهيدروجين يعد أكثر
المواد شــيوعا على الكــرة األرضية ،ولديها طاقات
كامنــة هائلــة .ويعتبــر اســتخدامه أكثــر نظافة من
ناحيــة بيئيــة ،مقارنــة بأنــواع الوقــود التقليديــة،
إذ أن المــادة الوحيــدة التــي تنتــج عن اســتخدامه
هــي المــاء .لذلــك فــإن طاقــة الهيدروجيــن يجب
اعتبارهــا كأحــد الســبل الفعالــة لالنتقــال إلــى
االقتصــاد الخالــي مــن الكربون.
وقال البروفيســور في قســم الطاقــة الكهربائية
واإلمداد الكهربائي في جامعة «نيجني نوفغورود»
الحكومية ،أليكســي لوسكوتوف »:أظهرت تجاربنا
أننــا يمكن أن نحصل علــى معامل الكفاءة بمقدار
 ،%40مــا يزيــد عمــا هــو عليــه فــي المحطــات
الكهربائيــة العاملــة حاليــا والتــي تنتــج %35 – 30

مــن أصــل  %100للطاقــة اإلجماليــة الكامنــة .أمــا
بقيــة الطاقــات فتخســر علــى شــكل الحــرارة
وخســائر أخرى.
ويتألــف المجمــع التقني أساســا مــن المكونات
روســية الصنــع .أمــا برمجياتــه فقــام العلمــاء فــي
نيجنــي نوفغــورود الــروس بوضعها.
ويمكــن اســتخدام مجامــع كهــذه ،مــن شــأنها
إنتــاج الكهربــاء مــن الهيدروجيــن ،فــي منشــآت
صناعــة الغــاز والنفــط وفــي ســكة الحديــد وفــي
مرافــق إنتاجيــة أخــرى .ويتميــز المجمــع التقنــي
بأمــان فائــق ،مــا يســمح بالتقليــل مــن احتمــال
حــدوث الكــوارث التكنولوجيــة.
وقــال األســتاذ إن تكنولوجيــا المجمــع ســيتم
تطبيقهــا أوال فــي أحــد المرافــق التابــع لصناعــة
النفــط والغــاز.
يذكــر أن الدراســات فــي هــذا المجــال تجــري
فــي إطــار برنامــج «األولويــة» التابــع لــوزارة
العلــوم والتربيــة وبدعم من الشــركاء في الصناعة
الوطنيــة الروســية.وكاالت

ارتفاع النبض فوق  120دليل على عدد من األمراض

أعلن الطبيب الروسي يوري بيلينكوف ،أخصائي
أمــراض القلــب ،عضــو أكاديميــة العلوم الروســية،
أن النبــض مــا فــوق  120أو أقــل مــن  40نبضة في
الدقيقــة ،قــد يكون من أعراض أمــراض خطيرة.
ويشــير فــي حديــث لموقــع  ،URA.RUإلــى
أن النبــض ،يمكــن أن يــزداد عنــد االنفعــال وقــد
يرتفــع إلــى  120-110فــي الدقيقــة ومــع ذلــك
ليــس خطــرا .ولكــن إذا اســتمرت هــذه الحالــة
فتــرة طويلــة ،يومــا كامــا مثــا  ،أو يســتمر مــع
أن الشــخص مســتلق ويأخــذ قســطا مــن الراحــة،
فــإن هــذا يشــير إلــى مشــكلة مــا.
ويقــول« ،ولكــن ،ما الســبب .إنه ســؤال معقد
جــدا .ألنــه قــد يكــون ناجمــا عــن فــرط نشــاط

الغــدة الدرقيــة ،أو عــن التهاب فــي عضلة القلب،
أو حتــى قصــور القلب».
ويضيف ،يجب االنتباه ،إلى أن انخفاض النبض
ال يشــير دائمــا إلــى أن كل شــيء طبيعــي .ألنــه
إذا انخفــض النبــض دون  40نبضــة فــي الدقيقــة،
فيجــب مراجعــة الطبيب.
ويقــول« ،في هذه الحالــة تتخذ قرارات معينة
لتعويض النقص الحاصل ،باســتخدام أجهزة تنظيم
ضربات القلب».
ويشــير ،إلــى أن هــذا مــن ســمات الجســم أو
بســبب فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة.
ويضيــف« ،الحــدود التقريبية للنبــض الطبيعي
هــي بيــن  54و  80ضربــة في الدقيقــة».وكاالت

