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الجفاف يهّدد 22 مليون 
إنسان في القرن اإلفريقي

فرنسا وأستراليا تكثفان 
التعاون العسكري

تهــّدد المجاعــة نحــو ٢٢ مليــون شــخص من جنوب 
ــال، جــراء  ــا مــرورًا بالصوم ــى شــمال كيني ــا إل إثيوبي
جفــاف غيــر مســبوق منــذ نهايــة عــام ٢٠٢٠ وُيتوقــع 

أن يســتمر فــي األشــهر المقبلــة.
وتضاعــف عــدد األشــخاص المهدديــن بالجــوع فــي 
القــرن اإلفريقــي تقريبــًا منــذ بدايــة العــام ٢٠٢٢، إذ 

كان يبلــغ ١٣ مليــون نســمة.
وذكرت وكاالت أنباء عالمية أن ٥.٦ مليون شــخص 
يعانــون حاليــًا »انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد« فــي 
الصومــال، و١٢ مليونــًا فــي إثيوبيــا، و٤.٣ مليــون فــي 
كينيــا. إذ يعيش ســكان هذه المنطقة بشــكل رئيســي 
مــن تربيــة المواشــي والزراعــة، وفقًا لألمــم المتحدة. 
واضطــر أكثــر مــن ١.7 مليــون شــخص إلــى مغــادرة 
منازلهــم بحثــًا عــن المــاء والطعام، حســب آخر تقرير 
لبرنامــج الغــذاء العالمي ُنشــر فــي ٢٣ يناير. ص»١٢«

قــام أمــس وزيــران رئيســيان في حكومــة ألبانيــز بزيارة 
إلــى باريــس، همــا وزيــرة الخارجيــة بينــي وونــغ ووزيــر 
الدفــاع ريتشــارد مارلــز، للقــاء نظيريهمــا كاتريــن كولونــا 
وسيباستيان لوكورنو، تأتي في سياق إعادة إطالق العالقات 
الثنائيــة ووضــع »خريطــة طريــق« جديــدة لها وفــق البيان 
المشــترك الصــادر، أمــس األول، عن الوزيرين األســتراليين.

وبحســب الطــرف األســترالي، فــإن محادثــات باريــس 
ــة  ــتركة للبيئ ــتجابة المش ــيق االس ــر وتنس ــتتيح تطوي »س
االســتراتيجية التــي تــزداد صعوبــة فــي منطقــة المحيطيــن 
ــي  ــاون ف ــز التع ــاًل بتعزي ــا«، آم ــادي وأوروب ــدي واله الهن

ــة. مجــاالت الدفــاع واألمــن والبيئ
ويســعى الطرفــان، بحســب الخارجيــة الفرنســية، إلــى 
»مواصلــة الديناميكيــة اإليجابيــة« التــي انطلقت مــع زيارة 
ألبانيــز إلى باريس واألجواء الجديدة المخيمة على عالقات 

البلدين. ص»١٢«

أكــد حاكــم إقليمي والجيش ببوركينا فاســو 
ــن  ــل ع ــا ال يق ــن، إن م ــن منفصلي ــي بياني ف
٢8 شــخصًا مــن الجنــود والمدنييــن قتلــوا فــي 
هجومين شنهما مسلحون إرهابيون في البالد.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فاالنجوتو 
ــر  ــع النيج ــا م ــرب حدوده ــالد ق ــمال الب بش
ــن  ــا أســفر ع ــي، مم تعرضــت لهجــوم إرهاب
ــود واثنيــن مــن المقاتليــن  مقتــل عشــرة جن

ضمــن قــوة متطوعيــن ومدنــي.
وقــال الجيــش إنــه تــم العثــور علــى جثــث 

١٥ مهاجمــًا بعــد الهجــوم اإلرهابــي.
وفــي بيــان منفصــل، قــال الكولونيــل جــان 
ــة  ــم منطق ــو ســوم حاك ــت ينابون تشــارلز دي
كاسكيدز في جنوب البالد بالقرب من الحدود 
مــع ســاحل العــاج إنــه تــم العثــور علــى جثث 
١٥ رجــاًل، جميعهــم مــن المدنيين، في أعقاب 

هجــوم وقــع يوم )األحــد(. ص»١٢«

28 قتياًل بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

وكاالت وحدة قتالية من الجيش في بوركينا فاسو 

يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

شــارك ســعادة عبيــد خلفــان الغــول الســالمي عضــو 
ــي االتحــادي  فــي جلســات االشــعبة  ــس الوطن المجل
ــة بشــأن السياســات المنعقــد فــي العاصمــة  البرلماني
القطريــة الدوحــة، حــول موضــوع »التهديــدات التــي 
يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات 
اإلرهابيــة - والتحديــات فــي التنظيــم القانونــي التــي 
تقلــل مــن كفــاءة أمــن الحــدود« بحضور ســعادة ناصر 

محمــد اليماحــي عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي.
ــة  ــي كلم ــان الســالمي ف ــد خلف ــد ســعادة عبي وأك
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة أن التحديــات التقليديــة 
وغيــر التقليديــة في مجــال أمن وإدارة الحــدود تتزايد 
يومــًا بعــد يوم فــي ظل العولمــة والثــورة التكنولوجية 
التــي جعلــت العالــم أكثــر ارتباطــًا وتداخــاًل وتفاعــاًل 

مــن أي وقــت مضــى. ص»٢«

أعلنــت وزارة الماليــة أمــس  تفاصيل قــرار مجلس 
الــوزراء رقــم ١١٦ لســنة ٢٠٢٢ فــي شــأن تحديد مبلغ 
الدخــل الســنوي الخاضــع لضريبة الشــركات واألعمال 

فــي دولــة اإلمارات.
ويأتــي القــرار فــي أعقــاب إصــدار مرســوم بقانــون 
اتحــادي فــي شــأن الضريبــة علــى الشــركات واألعمال 
ــي  ــوزارة ف ــه ال ــا أعلنت ــدًا لم ــي وتأكي ــهر الماض الش
الســابق حــول مبلــغ الدخل الســنوي الخاضــع لضريبة 
الشــركات واألعمــال فــي اإلمــارات، حيــث ستســري 
ضريبــة الشــركات واألعمــال فــي الدولة علــى األعمال 
للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد ١ يونيو ٢٠٢٣.

وتــم تحديــد »ضريبة الشــركات واألعمال« بنســبة 

٩٪ علــى الدخــل الخاضــع للضريبة الــذي يتجاوز مبلغ 
٣7٥ ألــف درهم .

ــة  ــام ضريب ــون نظ ــبة أن يك ــذه النس ــن ه وتضم
ــر  ــن أكث ــن بي ــارات م ــي اإلم ــال ف الشــركات واألعم
النظــم تنافســية فــي العالــم، بمــا يســهم فــي تعزيــز 
مكانــة اإلمــارات كمركــز مالــي ومركز أعمــال عالمي.

ــرار، يخضــع جــزء الدخــل الخاضــع  وبحســب الق
ــم  ــف دره ــغ ٣7٥ أل ــاوز مبل ــذي ال يتج ــة ال للضريب
لضريبــة الشــركات واألعمــال بنســبة صفــر بالمائة في 
الفتــرة الضريبيــة بغــض النظــر عّمــا إذا كان الخاضــع 
للضريبــة يــزاول عــدة أعمــال أو نشــاط أعمــال فــي 

تلــك الفتــرة. ص»١٤«

اإلمارات تشارك في جلسة حول تهديدات أمن الحدود 
من المنظمات اإلرهابية وتحديات التنظيم القانوني

»المالية« تؤكد مبلغ الدخل السنوي الخاضع 
لضريبة الشركات واألعمال في اإلمارات

األسهم المحلية تستقطب سيولة بـ37.6 
مليار درهم خالل يناير

استقطبت أسواق األسهم المحلية سيولة 
ناهــزت ٣7.٦ مليــار درهــم خــالل تداوالت 
شــهر ينايــر الجــاري، تركــزت معظمهــا فــي 
أســهم القطاع المالي والعقــاري والصناعي.

ــار  ــع ٣٢.٦ ملي ــيولة بواق ــت الس وتوزع
درهــم فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق المالية 
و٤.٩٣ مليــار درهم في ســوق دبي المالي، 
بعــد التــداول علــى ٦.8٣7 مليــار ســهم عبر 

تنفيــذ أكثــر مــن ٣٩7 ألــف صفقــة.
وشــهد ســوق أبوظبــي خــالل شــهر يناير 
تنفيــذ صفقــة كبيــرة علــى ســهم »العالمية 
القابضــة« لعــدد 8.٣ مليــون ســهم بقيمــة 
٣.٣7 مليــار درهــم بســعر ٤٠٦ دراهــم 

للســهم الواحــد.
ووصــل مؤشــر ســوق أبوظبــي »فادكس 
ــى مســتوى  ــر إل ــداوالت يناي ــة ت ١٥« بنهاي
ــر فوتســي  ــجل مؤش ــة، وس ٩7٣٦.٠7 نقط
ســوق أبوظبــي العــام »فادجــي« مســتوى 
ــغ مؤشــر ســوق  ٩8١١.٥٦ نقطــة، فيمــا بل

دبــي العــام مســتوى ٣٣٠٣.٢7 نقطــة.
وكان ضمــن األســهم الرابحــة فــي ســوق 
أبوظبي »الجرافات البحرية« بنســبة ٣٣.١٪ 
و»أمريكانا« ١٥.١٥٪ و»أدنوك للحفر« 7.١٣٪ 
و»أي آنــد« ١٢.٤٪ و»أبوظبــي اإلســالمي« 
٣.٤٪ و»الياه سات« ٢.8٪ و»موانئ أبوظبي« 
٢.7٩٪ و»بروج« ٢.77٪ و»أغذية« ٢.٢٦٪. وام

توزعت السيولة بواقع 32.6 مليار درهم في سوق أبوظبي 
لألوراق المالية و4.93 مليار درهم بسوق دبي المالي

المبادرة تستند إلى 
العالقات الثنائية الوثيقة 
والراسخة والشراكات 

طويلة األمد بين البلدين

تحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلــى 
لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى 
لألمومــة والطفولــة »أم اإلمــارات«.. نظمت مؤسســة 
التنميــة األســرية المنبــر اإلعالمــي االجتماعــي الثانــي 
الــذي أطلقــت مــن خاللــه حملــة »الســالمة الرقميــة 
لمجتمــع مســؤول«، فــي مؤسســة التنميــة األســرية ـ 

مركــز أبوظبــي.
جاءت حملة »الســالمة الرقمية لمجتمع مســؤول« 
بالتعــاون مــع شــركائها االســتراتيجيين المتمثليــن فــي 
ــالم-  ــي لإلع ــع، شــركة أبوظب ــة المجتم ــرة تنمي )دائ

ــي،  ــة لشــرطة أبوظب ــادة العام ــي، القي ــريك إعالم ش
هيئــة المســاهمات المجتمعيــة »معــًا«، وزارة التربية 
ــي  ــز أبوظب ــي، مرك ــرة الصحــة بأبوظب ــم، دائ والتعلي
ــة  ــي، هيئ ــي الرياض ــس أبوظب ــة، مجل ــة العام للصح
أبوظبــي الرقميــة، الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف، مؤسســة زايد العليا ألصحــاب الهمم، هيئة 
الرعايــة األســرية، هيئــة أبوظبــي للدعــم االجتماعــي، 
ــارات،  ــة اإلم ــي، جامع ــع – دب ــة المجتم ــة تنمي هيئ
ــد، وزارة الثقافــة والشــباب،  جامعــة محمــد بــن زاي
هيئــة أبوظبي لإلســكان، برنامج خليفة للتمكين أقدر، 
فرســان اإلمــارات، منصــة ألــف للتعليــم(. ص»٣+٤«

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. »التنمية األسرية« تنظم المنبر 
اإلعالمي الثاني وتطلق حملة »السالمة الرقمية لمجتمع مسؤول«

التقــى معالــي الدكتــور ســلطان بــن 
أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
ــر  ــن لمؤتم ــس المعّي ــة، الرئي المتقدم
ــس  ــوب٢8«، رئي ــاخ »ك ــراف للمن األط
مجلــس إدارة »مصدر« معالي برونو لو 
ميــر، وزيــر االقتصاد والماليــة والصناعة 
واإلنعــاش االقتصــادي الفرنســي، وذلــك 

فــي إطــار زيارتــه لدولــة اإلمــارات.
وأعلــن الجانبــان عــن إطــالق برنامج 
مشــترك يجمع خبرات الدولتين لتطوير 
فــرص تجاريــة مســتدامة لالســتثمار 
بهــدف تســريع حلــول الطاقــة النظيفة، 
الســيما فــي مجــال إزالــة الكربــون مــن 
القطاعــات التــي يصعــب فيهــا الحّد من 
االنبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول 
الهيدروجيــن النظيفة فــي مجال التنقل، 
وذلــك فــي ضــوء التحضيرات الســتضافة 
األطــراف  لمؤتمــر  اإلمــارات  دولــة 
»كــوب٢8« فــي نوفمبــر وديســمبر مــن 

العــام الجــاري.
تأتــي هذه المبادرة في إطار الشــراكة 
بيــن الشــركات اإلماراتيــة والفرنســية في 
قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. ص»٢«

في ضوء التحضيرات الستضافة الدولة لمؤتمر األطراف »كوب28«

اإلمارات وفرنسا تطلقان برنامجًا مشتركًا لتسريع 
حلول الطاقة النظيفة والتركيز على إزالة الكربون  

تحت رعاية ذياب بن محمد.. النسخة الثانية من االجتماع العربي 
للقيادات الشابة تنعقد ضمن »القمة العالمية للحكومات«

البرنامج سيسهم في تعزيز عالقات التعاون 
بين القطاعين العام والخاص في كال البلدين

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس مركز الشــباب العربــي.. تنعقد 
النســخة الثانية مــن االجتماع العربي للقيادات الشــابة، 
ضمن أعمال »القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣«، خالل 
الفتــرة مــن ١٢ إلــى ١٥ فبرايــر المقبل بمشــاركة وزراء 
الشــباب العــرب وقــادة مؤسســات العمــل الشــبابي في 
المنطقــة للقــاء مجموعــات شــبابية عربيــة مــن مختلف 
التخصصــات وبحث القضايا والفرص التي تهم الشــباب.

وتركــز هــذه الــدورة علــى عالقــة الشــباب بالهويــة 
واللغــة العربيــة ونظــرة الشــباب العربــي إلــى العالــم 
وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة 
العربية لتعزيز صورة الشباب العربي وتقديم انطباعات 
إيجابية صحيحة عن البلدان العربية وكفاءاتها ومواهبها 
الشــبابية ورؤاهــا المســتقبلية الطموحــة وحرصهــا على 

تحويــل التحديــات إلى فرص.

ويكتســب االجتمــاع أهميــة خاصة في ظــل انعقاده 
كأولــى الفعاليــات اإلقليميــة مــع إعــالن األمانــة العامــة 
ــام  ــاري ٢٠٢٣ »ع ــام الج ــة الع ــدول العربي ــة ال لجامع
الشــباب العربــي« ، لتشــجيع الشــباب علــى المشــاركة 
المجتمعيــة الهادفــة، وتبــادل األفــكار والخبــرات مــع 
الحكومــات العربيــة، فضــاًل عــن معرفــة واقــع الشــباب 
العربــي، وأهــم التوجهــات المســتقبلية حول ســلوكياته 

وتطلعاتــه ورؤيتــه.
ــة  ــن جامع ــن ع ــور ممثلي ــاع بحض ــد االجتم وينعق
الــدول العربيــة ومجلــس التعاون لدول الخليــج العربية 
ومشــاركة وزراء الشــباب العــرب، ومنهــم معالــي نورة 
بنــت محمــد الكعبــي وزيرة الثقافــة والشــباب ومعالي 
د.أشرف صبحي، وزير الرياضة والشباب رئيس المكتب 
التنفيــذي لــوزراء الشــباب والرياضة العــرب في جامعة 

الــدول العربية. ص»٥«

»أم اإلمارات« تؤكد ضمان جودة حياة األسرة الرقمية 
ورفع الوعي الرقمي لجميع فئات المجتمع

»اإلمارات تبتكر 2023« تنطلق اليوم 
بمشاركة الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص 

ــارات  ــكار »اإلم ــارات لالبت ــهر اإلم ــات ش ــوم، فعالي ــق الي تنطل
تبتكــر ٢٠٢٣« فــي نســخته الثامنــة، الــذي يعــد الحــدث الوطنــي 
ــة  ــي كاف ــات وأنشــطة ف ــم فعالي ــه ويشــهد تنظي ــن نوع ــر م األكب
إمــارات الدولة، طوال شــهر فبرايــر، لالحتفاء باالبتــكار والمبتكرين 
وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي ابتــكار تجــارب ومبــادرات يتــم 
توظيفهــا فــي تحســين حيــاة النــاس، لتكــون اإلمــارات مــن أكثــر 

دول العالــم ابتــكارًا.

ويشــرف مركز محمد بن راشــد لالبتكار الحكومي على فعاليات 
»اإلمــارات تبتكــر ٢٠٢٣« التــي تقــام بمشــاركة الجهــات الحكوميــة 
االتحاديــة والمحليــة، والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة، 
وأفــراد المجتمــع، ويحتضــن فــي دورتــه الحالية مشــاركات عالمية، 
ألول مــرة منــذ إطالقــه، مــن عــدد مــن الــدول، مــا يعــد إضافــة 
نوعيــة لفعاليــات هــذا الحــدث الوطنــي، وتأكيــدًا لما يتمتــع به من 
ســمعة عالميــة، بيــن أفضل مهرجانــات االبتكار فــي العالم. ص»٦«

الدورة الثانية عشرة لمعرض »عطايا« تنطلق 6 فبراير
أكدت حرم ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
فــي منطقــة الظفــرة رئيــس هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي، ســمو 
الشــيخة شمســة بنــت حمــدان بــن محمــد آل نهيــان مســاعد ســمو 
رئيس الهيئة للشــؤون النســائية رئيسة اللجنة العليا لمشروع عطايا، 
أن »عطايــا« أصبــح عالمــة فارقــة فــي مجــال المبــادرات اإلنســانية 
والتنمويــة التــي تتبناهــا دولــة اإلمــارات للحــد مــن حجــم المعانــاة 
البشــرية التــي تلقــي بظاللهــا وتداعياتهــا على العديد من الشــعوب.

ــة  ــا« أســهم خــالل الســنوات الماضي وقالــت ســموها إن »عطاي
فــي ابتــكار حلــول جذريــة للعديــد مــن القضايــا اإلنســانية المهمــة 

فــي المجــاالت الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة، ونفــذ فــي هــذا 
ــك كان  ــم، لذل ــة حــول العال ــي ١٥ دول ــة ف الصــدد مشــاريع حيوي
ال بــد مــن المضــي قدمــًا فــي هــذا التوجــه وتحقيــق المزيــد مــن 
المكتســبات اإلنســانية واتبــاع رؤية القيادة الرشــيدة في االســتدامة 

فــي العطــاء فــي المجــال اإلنســاني«.
ــا« هــذا  ــق »عطاي وأضافــت ســموها: »فــي هــذا الصــدد، يطل
العــام مبــادرة نوعيــة جديــدة ورائــدة، تتمثــل فــي إنشــاء صنــدوق 
مســتدام باســم »نهــر الحيــاة« يخصــص ريعه لعــالج األطفــال الذين 

يعانــون مــن أمــراض مســتعصية فــي العديــد مــن الــدول. ص»٥«
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شــارك سعادة ناصر محمد اليماحي عضو 
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي جلســات 
لمكافحــة  الثالــث  التنســيقي  االجتمــاع 
اإلرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات 
المنعقــد فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، 
حول موضــوع »مراعاة المنظور الجنســاني 
فــي تشــريعات مكافحة اإلرهــاب ومكافحة 
ــات«،  ــع السياس ــرأة وصن ــف ضــد الم العن
ــالمي  ــان الس ــد خلف ــعادة عبي ــور س بحض

عضــو المجلــس.
وقــال ســعادة ناصر اليماحــي في مداخلة 
للشعبة البرلمانية اإلماراتية: »إن الجماعات 
اإلرهابيــة تقوم بعمليات اســتقطاب وتجنيد 
ــة،  ــا أو طواعي ــواء كره ــاء س ــعة للنس واس
للقيــام بأعمال إرهابيــة أو الدعاية والترويج 
واســتقطاب وتجنيــد أتبــاع جــدد، أو القيــام 
بمجموعــة مــن المهــام الداخليــة للتنظيم أو 
باعتبارها مصدرا من مصادر التمويل، ووفقًا 
لتقديــرات مرصــد التطــرف العالمــي لعــام 
ــات  ــرأة بعملي ــو ١8١ ام ــت نح ٢٠١7، قام
إرهابيــة، بمــا يعــادل ١١٪ مــن إجمالــي 
العمليات اإلرهابية التي شــهدها هذا العام، 

وقرابــة ٢٦٪ مــن إجمالــي الذيــن تــم القبض 
عليهــم فــي أوروبــا بتهمــة القيــام بعمليــات 
إرهابيــة مــن النســاء في عــام ٢٠١٦، ناهيك 
عــن تقديــرات أخــرى تشــير إلــى أن حوالي 
١٣٪ من إجمالي المقاتلين األجانب العائدين 

مــن بــؤر الصــراع هن مــن النســاء«.
وأكــد اليماحي أن ملف مكافحة اإلرهاب 
والتطــرف، يحتــل أولويــة اســتثنائية ضمــن 
اهتمامــات وجهــود الــدول العربيــة فــي 
ــة  مكافحــة هــذه الظاهــرة، وحرصــت دول
اإلمــارات علــى أن تكــون الوقايــة والتعــاون 
الدولي نهجًا لسياستها، واتخذت تدابير تمنع 
التطــرف قبل أن يتحول إلــى تطرف عنيف، 
وأولــت اهتماما بالغــا بالتنمية واســتدامتها، 
وعملت على تأصيل قيم التســامح والتعايش 
فــي المجتمــع كإحــدى أهــم أدوات مكافحة 
التطــرف واإلرهــاب، وانضمــت إلــى العديد 
مــن االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة المعنية 
بمكافحــة اإلرهــاب، وأصــدرت العديــد مــن 
القوانيــن والتشــريعات وتبنــت العديــد مــن 
الخطط واالستراتيجيات والمبادرات والبرامج 
الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، 

وتحتضــن الدولــة مركــز هدايــة الدولــي 
ــذي يجــري  ــف ال ــة التطــرف العني لمكافح
بحوثــا ودراســات متقدمــة تشــمل وجهــات 
نظــر النســاء وبحــث تمكين المــرأة ومراعاة 
ــاب  ــة اإلره ــود مكافح ــي جه ــانية ف الجنس

والتطــرف العنيــف.
ــارات  ــة اإلم ــي أن دول ــاف اليماح  وأض
عملت على إشراك كافة فئات المجتمع في 
جهــود التنمية، باإلضافــة إلى تعزيز التوازن 
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة والشــباب، 
والقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد 
النساء والفتيات وحماية حقوقهن، وانطالقا 
مــن ذلــك تبــوأت المــرأة اإلماراتيــة أعلــى 
المناصــب في مختلــف المواقع القيادية في 
الدولــة، ففــي المجلــس الوطنــي االتحــادي 
تشــكل المــرأة عدد نصف أعضــاء البرلمان، 
حيــث حظيت المــرأة اإلماراتية بـ٢٠ مقعدًا 
من بين ٤٠ مقعدًا من مقاعد المجلس، كل 
ذلــك جعــل دولة اإلمارات تســجل مجموعة 
مــن الســوابق التاريخية والمراكــز الطالئعية 
فــي مجــاالت تمكين المرأة والمســاواة بين 

الجنسين. وام

أكــد معالي زكي أنور نســيبة المستشــار 
ــة  ــس الدول ــمو رئي ــي لصاحــب الس الثقاف
الرئيــس األعلــى لجامعــة  اإلمــارات العربية 
المتحدة، أن الجامعة تواصل تعاونها الوثيق 
مــع شــركائها إلعــداد أجيال مــن الخريجين 
المؤهليــن تأهيــاًل علميــًا رفيعــًا، يتمتعــون 
بمهارات فنية ومهنية عالية، ويسهمون في 
تحقيــق متطلبــات األجندة الوطنيــة للدولة 
وصــواًل لمئويــة اإلمــارات ٢٠7١ التــي تعبر 

أصــدق تعبير عــن تطلعاتنــا المجتمعية.
ــالل  ــه خ ــة معالي ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
ملتقى الشــركاء االستراتيجيين الذي عقدته 
الجامعــة أمــس فــي أبوظبــي بحضــور أكثــر 
مــن 7٠ ممثــاًل لـــ٣٠ جهة حكوميــة وخاصة 

فــي الدولــة.
وقال معاليه إن جامعة اإلمارات شــكلت 
منــذ تأسيســها علــى يــد المغفور له الشــيخ 
ــب اهلل  ــان »طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
ــة  ــة، وحاضن ــم أكاديمي ــارة عل ــراه« ، من ث
وطنيــة بامتيــاز، وباتــت مركــز إشــعاع 
حضــاري وفكــري بيــن الجامعــات، محليــًا 

وإقليميــًا وعالميــًا.

وأكــد أن الجامعة تواصل عملها الدؤوب 
لتحقيــق رؤيــة الدولــة، عبــر طــرح البرامج 
والمناهج األكاديمية المتخصصة في مواكبة 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومتطلبات الذكاء 
االصطناعــي، وطــرح برامج علميــة مبتكرة 
تواكــب أحــدث التقنيات العلميــة، والعمل 
علــى دعــم جهود البحــث العلمــي النوعي، 
واالبتكارات والمشــاريع فــي مجال الفضاء، 

التــي تعــد من أهــم أهــداف الجامعة.
وأضــاف معاليــه: »أطلقــت الجامعــة 
خارطــة طريــق للعمــل األكاديمــي لتكــون 
جامعــة المســتقبل، تأكيــدًا علــى رســالتها 
ــل  ــق أفض ــددة، وتطبي ــورة والمتج المتط
الممارســات األكاديميــة، ســواًء فــي برامــج 
البكالوريــوس، أو برامــج الدراســات العليــا، 
ــرى  ــدرات البحــث العلمــي، وت ــز ق وتعزي
الجامعــة أنــه أصبــح لزامــا عليهــا ومطلبــًا 
أساســيًا أن تعمل على تنشــئة جيــل متمّيز، 
ومبــدع، ومبتكــر، وريــادي، مــن أجــل بناء 

اقتصــاد مســتدام قائــم علــى المعرفــة.«
وتوجــه معاليــه في ختام كلمته بالشــكر 
والتقدير إلى الشركاء االستراتيجيين لثقتهم 

الكبيرة بالجامعة، وقال: »لقد عملنا معكم 
في السنوات الماضية بشكل حثيث وملتزم 
لتحقيــق أهدافنا المشــتركة، وما كنا لننجح 

دون دعمكم المستمر ومساندتكم«.
وقــد عقــدت جلســة حواريــة خــالل 
الملتقــى، أدارها الســيد عبــداهلل عبدالكريم 
المديــر التنفيذي لقطاع المحتوى اإلخباري 
باإلنابــة فــي وكالــة أنبــاء اإلمــارات »وام«  
وناقشــت عــددًا مــن المحاور وهــي الهوية 
ــة،  ــم والمســؤولية المجتمعي ــز القي وتعزي
العلمــي،  التعليــم والمعرفــة، والبحــث 
واحتياجــات ســوق العمــل المســتقبلي، 

وأهــداف التنميــة المســتدامة.
المؤسســات  دور  المشــاركون  وأكــد 
ــة  ــز الهوي ــي تعزي ــة ف ــة والخاص الحكومي
الوطنيــة لــدى األجيــال الجديــدة وناقشــوا 
دور المؤسسات التعليمية في صقل مهارات 
الطلبــة وإعدادهــم لســوق العمــل منوهين 
إلى أثر المتغيرات التي فرضتها التكنولوجيا 
ومــا بعــد الجائحــة فــي تطويــر المهــارات 
والبرامــج العلميــة تلبيــة الحتياجات ســوق 

العمــل واســتعدادًا للمســتقبل. وام

التقــى معالــي الدكتور ســلطان بن أحمد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
الرئيــس المعّيــن لمؤتمــر األطــراف للمنــاخ 
»كــوب٢8«، رئيس مجلــس إدارة »مصدر« 
معالي برونو لو مير، وزير االقتصاد والمالية 
والصناعــة واإلنعــاش االقتصــادي الفرنســي، 

وذلــك في إطــار زيارته لدولــة اإلمارات.
ــج  ــالق برنام ــن إط ــان ع ــن الجانب وأعل
مشــترك يجمــع خبــرات الدولتيــن لتطويــر 
فــرص تجاريــة مســتدامة لالســتثمار بهــدف 
ــة النظيفــة، ال ســيما  ــول الطاق تســريع حل
فــي مجــال إزالــة الكربــون مــن القطاعــات 
التــي يصعــب فيهــا الحــّد مــن االنبعاثــات، 
والتي تشــمل اســتخدام حلــول الهيدروجين 
النظيفــة فــي مجال التنقــل، وذلك في ضوء 
التحضيرات الستضافة دولة اإلمارات لمؤتمر 
األطــراف »كوب٢8« في نوفمبر وديســمبر 

مــن العــام الجــاري.
تأتــي هــذه المبــادرة فــي إطار الشــراكة 
بيــن الشــركات اإلماراتيــة والفرنســية فــي 
قطــاع الطاقــة النظيفــة والمتجــددة والتــي  
ــي  ــة ف ــدة العامل ــهمت الشــركات الرائ أس
هــذا القطــاع مــن كال البلديــن فــي تطويــر 
واســتثمار وتشــغيل أكثر من ٦.٢ جيجاواط 
مــن مشــاريع الطاقــة النظيفــة والمتجــددة 
ــي  ــا مشــروعان ف ــن بينه ــم، م حــول العال
دولــة اإلمــارات يعتبــران مــن أكبر مشــاريع 
الطاقــة الشمســية فــي موقــع واحــد علــى 
مســتوى العالــم، باإلضافــة إلــى اســتثمارات 
بقيمة ٦ مليارات دوالر أمريكي، والمساهمة 
فــي تجنــب إطالقانبعاثــات كربونيــة ُتقــّدر 

بحوالــي ١٠ مالييــن طــن ســنويًا.
ومــن المقــرر أن يتــم اإلطــالق الرســمي 
لعمليات البرنامج التشــغيلية خــالل الدورة 
ــة والعشــرين مــن مؤتمــر األطــراف  الثامن
فــي اتفاقيةاألمــم المتحــدة اإلطارية بشــأن 

تغيــر المنــاخ »كــوب٢8« التــي ســتقام فــي 
مدينــة إكســبو دبــي خــالل شــهر ديســمبر 
ــى تجســيد  ــج إل ــدف البرنام ــل، ويه المقب
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة اإلم ــزام دول الت
والجمهوريــة الفرنســية المشــترك بتســريع 
عمليــة تحديــد وتمويــل المشــاريع ودعــم 
ــول  ــر حل ــي تطوي الشــركات المســاهمة ف
جديدة للطاقة النظيفة، والعمل على خفض 
البصمــة الكربونيــة للقطاعــات االقتصاديــة 
ذات المنتجات والعمليات التشــغيلية عالية 
االنبعاثــات، والمســاهمة فــي دعــم تحقيق 

أهــداف اتفاقيــة باريــس.
وبهــذه المناســبة، قــال معالــي الدكتــور 
ســلطان بــن أحمــد الجابــر: »تماشــيًا مــع 
توجيهــات القيادة الرشــيدة بتســريع التقدم 
فــي العمل المناخــي ودعم الجهود العالمية 
لخفــض االنبعاثــات، تأتــي هــذه المبــادرة 
المهمــة التي تســتند على العالقــات الثنائية 

الوثيقة والراســخة والشــراكات طويلة األمد 
ــا  ــة فرنس ــارات وجمهوري ــة اإلم ــن دول بي
الصديقــة، لالســتفادة مــن الفــرص العمليــة 
والتجارية لتحقيق تنمية منخفضة الكربون، 
ودعــم انتقــال واقعــي ومنطقــي وتدريجــي 
وعــادل فــي قطــاع الطاقــة، وتعزيــز العمل 
المناخي والتنمية االقتصادية المستدامة في 
كال البلديــن وفــي مختلــف أنحــاء العالم«.

ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ وأضــاف: »م
خبــرات الطرفيــن فــي مجالــي التكنولوجيــا 
والطاقة، ســنكّثف جهودنا لتطوير مشــاريع 
طاقــة متجــددة خاليــة مــن الكربــون بهدف 
إزالــة الكربــون مــن القطاعــات االقتصادية، 
خاصــًة تلــك التــي يصعــب فيهــا الحــّد مــن 
االنبعاثــات.. وفــي ضــوء اســتعدادات دولة 
اإلمارات الستضافة الدورة الثامنة والعشرين 
لمؤتمــر األطــراف، نعتزم أن يكــون مؤتمرًا 
للعمل واإلنجاز، واحتواء الجميع ويسهم في 
اتخــاذ إجراءات عمليــة.. ونحن نوجه دعوة 
مفتوحــة إلــى المجتمــع العالمــي لالنضمام 
ــا لرفــع ســقف الطموحــات واالنتقــال  إلين
مــن التعهــدات إلــى العمــل الجــاد وتحقيق 
الهــدف األساســي التفاقيــة باريــس الســاعي 
إلــى تفــادي تجــاوز ارتفــاع درجــة حــرارة 
كوكــب األرض مســتوى ١.٥ درجــة مئوية«.

بــدوره أعــرب معالــي الوزيــر الفرنســي 
برونــو لــو ميــر عــن ســعادته بعقــد هــذه 
الشراكة االســتراتيجية بين جمهورية فرنسا 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي 
تسهم في دعم األهداف المشتركة للبلدين 
ورفع مستوى الطموحات وصواًل إلى مؤتمر 
األطــراف للمناخ »كــوب٢8« مؤكداً أن هذا 
البرنامج سيسهم في تعزيز عالقات التعاون 
بين القطاعين العام والخاص في كال البلدين 
بهــدف تســريع تنفيــذ مشــاريع مهمــة فــي 
مجــال الطاقة النظيفة فــي قطاع النقل. وام

اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ سعود 
ــس  ــو المجل ــمي، عض ــر القاس ــن صق ب
األعلــى، حاكــم رأس الخيمــة، بقصــر 
ــد،  ــن محم ــر ب ــة صق ــي مدين ســموه ف
أمــس، ســعادة ايتييــن بيرشــتولد، ســفير 
ــة، الــذي  ــة النمســا لــدى الدول جمهوري

قدم للســالم على ســموه بمناسبة تسلمه 
مهــام عملــه الجديــد.

ورحــب صاحــب الســمو حاكــم رأس 
ــه  ــًا ل ــفير متمني ــعادة الس ــة، بس الخيم
التوفيــق والنجــاح فــي أداء مهــام عملــه، 
بمــا يســهم فــي تعزيــز عالقــات التعــاون 

بيــن البلديــن الصديقيــن علــى مختلــف 
الصعــد.

مــن جانبــه، عّبــر ســعادة ايتييــن 
ــره  ــغ شــكره وتقدي بيرشــتولد، عــن بال
ــة،  ــم رأس الخيم ــمو حاك ــب الس لصاح
على كرم الضيافة وحسن االستقبال. وام

الشعبة البرلمانية تشارك في جلسة في الدوحة حول 
تشريعات مكافحة اإلرهاب والعنف ضد المرأة   

زكي نسيبة: جامعة اإلمارات تتعاون مع شركائها إلعداد 
أجيال متميزة تسهم في تحقيق متطلبات األجندة الوطنية

في ضوء التحضيرات الستضافة الدولة لمؤتمر األطراف »كوب28« 
اإلمارات وفرنسا تطلقان برنامجًا مشتركًا لتسريع حلول 

الطاقة النظيفة والتركيز على إزالة الكربون  

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير النمسا

ناصر اليماحي وعبيد السالمي خالل مشاركتهما في الجلسة

سعود بن صقر خالل استقباله ايتيين بيرشتولد

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني 
االتحــادي أهميــة إرســاء التعــاون والتضامن 
بين دول العالم اإلسالمي لمواجهة الكوارث 
ــة  ــة والمالي ــات االقتصادي اإلنســانية والتقلب

والتغيــر المناخي.
ــرق  ــا البي ــعادة عائشــة رض ــت س   وقال
رئيســة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس 
الوطنــي االتحــادي في اتحــاد مجالس الدول 
األعضــاء فــي منظمة التعاون اإلســالمي، في 
كلمــة الشــعبة فــي المؤتمــر الســابع عشــر 
لالتحــاد المنعقــد فــي الجزائر، إنه ال ســبيل 
للعالم اإلســالمي لتحقيــق التنمية واالزدهار 
إال مــن خــالل توفير كافة الظــروف المواتية 
ــات السياســية،  ــل وأســباب األزم ــزع فتي لن
دولــه،  بيــن  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة، 
مشــيرة أن الوصــول إلــى عالم إســالمي آمن 
ومســتقر مرتبــط بشــكل أساســي بمواجهــة 
اإلرهــاب والتطرف، وترســيخ قيم التســامح 
والتعايــش الســلمي فــي وجــه المحــاوالت 
المتصاعــدة؛ لنشــر خطــاب الكراهيــة بيــن 

شــعوبنا وفيمــا بينهــم.
شارك في المؤتمر وفد الشعبة البرلمانية 
كل  ســعادة  الوطنــي،  المجلــس  أعضــاء 
مــن، عفــراء بخيــت العليلــي نائــب رئيــس 
المجموعــة، وســمية عبــداهلل الســويدي، 
وجميلة أحمد المهيري، عضوتي المجموعة.

وأشــارت عائشــة البيــرق فــي الكلمة إلى 
تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن 
ــم التســامح واألخــوة اإلنســانية  ــل قي تحوي
إلــى عمــل مؤسســي مســتدام، مــن خــالل 
إطالقها »وثيقة األخوة اإلنسانية« في فبراير 
٢٠١٩ بأبوظبــي والموقعــة بين فضيلة اإلمام 
األكبــر شــيخ الجامــع األزهــر وبابــا الكنيســة 
الكاثوليكيــة، مضيفــة أن هــذه الوثيقة تتفق 
مــع غايــات وأهداف ومبــادئ ميثاق منظمة 
التعــاون اإلســالمي، وباألخــص التأكيــد علــى 

ــى الســالم  ــم اإلســالمية تدعــو إل أن التعالي
ــدل  ــاواة والع ــامح والمس ــم والتس والتراح
والكرامــة اإلنســانية، وتعبــر كال الوثيقتيــن 
عــن أهمية االسترشــاد بقيم ديننا اإلســالمي 
ــم األخــوة اإلنســانية  ــالء قي ــي إع ــل ف النبي
والعيش المشترك؛ مما يعزز العمل الجماعي 
لتحقيــق حاجات وطموحات أمتنا اإلســالمية 

وشعوبها.
وقالــت إن تداعيات التغيــر المناخي هي 
التحــدي األكبــر الــذي يواجــه عالمنــا اليــوم، 
فشــعوب العالــم أجمــع تعانــي مــن اشــتداد 
الكــوارث البيئيــة المدمــرة؛ والتــي تتعاظــم 
معها األزمات اإلنسانية والتهديدات األمنية، 
وكممثليــن لشــعوب العالــم اإلســالمي علينا 
أن نلتــزم بالعمــل المشــترك ودعــم العمــل 
المناخــي عبر تبني أجندة الطاقة المتجددة.

وأضافت: »من هذا المنطلق، تســتضيف 
ــة المتحــدة مؤتمــر  ــارات العربي ــة اإلم دول
األطــراف لتغيــر المنــاخ كــوب٢8 فــي نهايــة 

ــن  ــاون بي ــز التع ــدف تعزي ــام، به ــذا الع ه
الــدول لتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ، وتنفيذ 
االتفاقيــات البيئيــة المتعــددة األطراف، كما 
ــأن  ــارات ب ــة اإلم ــي دول ــادة ف ــت القي أعلن
عــام ٢٠٢٣ هــو »عــام االســتدامة؛« لمواكبة 
اســتضافتنا لـــكوب٢8، والعمــل علــى تبنــي 
ــا  ــادرات جديــدة، تحمــي كوكبن أفــكار ومب

والحيــاة اإلنســانية«. 
العربيــة  اإلمــارات  وأكــدت أن دولــة 
المتحــدة مــن خــالل عضويتهــا فــي مجلــس 
األمــن الدولــي، تعمــل علــى تعزيــز مصالــح 
ــا  ــع، فأولوياتن ــالمي أجم ــم اإلس دول العال
السياســية هــي ذات األولويــات التــي تهــم 
ــى  ــا عل ــه، أكدن الشــعوب اإلســالمية، وعلي
أهميــة الحلول الدبلوماســية وتعزيز الحوار، 
ومــد يــد العــون لــدول العالم اإلســالمي من 
ــة والعمــل مــع  خــالل المســاعدات التنموي
األصدقــاء والشــركاء لبنــاء قــدرات وكفاءات 

الحكومــات والشــعوب اإلســالمية. وام

للرقابــة  االتحاديــة  الهيئــة  واصلــت 
النوويــة خــالل عــام ٢٠٢٢ التزامهــا بتنفيــذ 
ــن  ــى القطاعي ــة عل ــي الرقاب ــؤولياتها ف مس
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــعاعي ف ــووي واإلش الن
لضمــان االســتخدام اآلمــن والســلمي للمواد 
ــام ٢٠٢٢  ــد كان ع ــة ، وق ــعة والنووي المش
عامــًا بالــغ األهميــة للهيئــة، حيــث طبقــت 
مهامها الرقابية مستخدمة التقنيات المبتكرة.

 وواصلــت الهيئــة أنشــطتها الرقابيــة مــن 
ــل  ــن ودلي ــن رقابيتي ــدار الئحتي ــالل إص خ
إرشــادي تشــمل أوجه إدارة أمان المنشــآت 
النووية، والخدمــات الفنية المتعلقة باألمان 
اإلشــعاعي، واعتمــاد مشــغلي المفاعــالت. 
ــًا  ــًا قوي ــارًا رقابي ــح إط ــذه اللوائ ــر ه وتوف
ــات  ــم بمتطلب ــان التزامه ــن لضم للمرخصي

الهيئــة الرقابيــة.
كما وافق مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠٢٢ 
علــى اســتراتيجية الهيئــة للفتــرة مــن ٢٠٢٣ 
حتــى ٢٠٢٦، والتي تركز على تعزيز إطارها 

الرقابي، واألبحاث والتطوير، وبناء القدرات، 
والتقنيــات الحديثــة فــي القطاعيــن النــووي 
واإلشــعاعي، وتعزيــز التعــاون االســتراتيجي 
الوطنــي والدولــي، باإلضافــة إلــى أمــور 

ــة أخرى.  رقابي
وكانت إحدى اإلنجازات الرئيســية للهيئة 
هــي إصدار رخصة التشــغيل للوحــدة الثالثة 
ــة، بعــد  ــة النووي ــة للطاق فــي محطــة براك
مراجعة دقيقة لطلب إصدار الرخصة وإجراء 
عمليــات تفتيــش متواصلــة لضمــان امتثــال 
مشــغل المحطة بجميع المتطلبات الرقابية. 
وتخضــع الوحــدة الثالثــة حاليــًا الختبــارات 

مختلفة اســتعدادًا للتشــغيل التجاري.
هــذا وقد أدت الهيئة دورًا مهمًا في دعم 
الجهود الدولية لتطوير القانون النووي، فقد 
ســاهم ســعادة حمد علي الكعبــي المندوب 
الدائــم للدولــة لــدى الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة ســعادة الســفير حمــد الكعبــي، فــي 
أول كتــاب للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

بعنــوان »القانــون النووي: الحــوار العالمي« 
ــدول  ــوان »ال ــة فصــل بعن ــن خــالل كتاب م
النوويــة الجديــدة - مســار دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة«. يســلط الفصــل الضــوء 
علــى تجربــة الدولــة وإنجازاتهــا فــي تطوير 
وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل 
خــاص على المعالــم التي تهم الدول النووية 

الجديــدة والمجتمــع الدولي.
ــة المتابعــة  ــة بعث كمــا اســتضافت الدول
الموســعة لخدمــة تقييم وقايــة العاملين من 
اإلشــعاع المهنــي مــن قبــل الوكالــة الدوليــة 
فــي أكتوبــر لمراجعــة ترتيبــات الحماية من 

اإلشــعاع فــي الدولة.
وأشادت البعثة بجهود الدولة في التنفيذ 
الفعــال لإلطار الوطني للحماية من اإلشــعاع 
المهنــي، واعتبــرت اإلمــارات أول دولــة من 
الــدول األعضــاء لــدى الوكالــة التــي طلبــت  
بمراجعــة ترتيباتهــا للحمايــة مــن اإلشــعاع 

فــي برنامجهــا للفضاء. وام

شــارك سعادة عبيد خلفان الغول السالمي 
عضو المجلس الوطني االتحادي  في جلسات 
االشــعبة البرلمانية بشــأن السياسات المنعقد 
فــي العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع 
»التهديــدات التــي يتعــرض لهــا أمــن الحدود 
مــن قبــل المنظمــات -الجماعــات اإلرهابيــة 
ــم القانونــي التــي  ــات فــي التنظي - والتحدي
ــدود« بحضــور  ــن الح ــاءة أم ــن كف ــل م تقل
ســعادة ناصــر محمد اليماحــي عضو المجلس 

الوطنــي االتحادي .
وأكــد ســعادة عبيــد خلفــان الســالمي في 
كلمة الشعبة البرلمانية اإلماراتية أن التحديات 
التقليديــة وغيــر التقليديــة فــي مجــال أمــن 
وإدارة الحــدود تتزايــد يومــًا بعــد يــوم فــي 
ــي  ــة الت ــورة التكنولوجي ــة والث ــل العولم ظ
جعلــت العالم أكثــر ارتباطــًا وتداخال وتفاعال 
مــن أي وقــت مضــى.. فــي المقابــل أصبــح 

اإلرهابيــون والمهربــون وأصحــاب الجريمــة 
المنظمة أكثر ذكاء ومهارة واستغالاًل وامتالكًا 
لألسلحة والتقنيات الحديثة، ويزداد هذا األمر 
تعقيــدًا وصعوبــة في ظل الحــدود المفتوحة 
الهشــة ســواء البريــة أو المائيــة التــي تتصف 
بالطول والتعقيد أو في المناطق التي تشــهد 
اضطرابــات أو نزاعــات حدوديــة، أو عنــد 
ــة  ــة الحديث ــدات التكنولوجي ــتخدام المع اس

كالطائــرات المســيرة »الدرونز«.
وأشار السالمي إلى أن  الصراعات وغياب 
األمــن وآثار تغير المناخ شــكلت زيادة كبيرة 
في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على 
المنافــذ الحدوديــة وإدارتها وأدت إلى تفاقم 
التهديــدات علــى األمــن اإلقليمــي والدولــي، 
ففــي عــام ٢٠٢٠، كان هنــاك مــا يزيــد عــن 
ــن ٥٩  ــر م ــي وأكث ــر دول ــون مهاج ٢8١ ملي
ــام ٢٠٢١..  ــة ع ــي بنهاي ــازح داخل ــون ن ملي

ففــي هــذا المجــال نشــيد بمشــروع القــرار 
الــذي تبنتــه الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 
باإلجمــاع »نوفمبــر ٢٠٢٢«، وقدمتــه دولــة 
اإلمــارات وكنــدا بشــأن التعــاون بيــن األمــم 
المتحــدة ومنظمة الشــرطة الجنائيــة الدولية 
»اإلنتربــول«، بهــدف خلــق عالــم أكثــر أمانًا.

وأضــاف الســالمي أن دولــة اإلمــارات 
بالغــة  أهميــة  تولــي  المتحــدة  العربيــة 
لموضــوع  مكافحــة اإلرهــاب وأمــن وإدارة 
الحــدود، وتدعــم كافــة الجهــود المبذولة في 
إطــار اإلدارة الشــاملة ألمــن وإدارة الحــدود 
ــن، بالتعــاون  فــي مواجهــة حركــة اإلرهابيي
والتنســيق مــع كافــة البلــدان باإلضافــة إلــى 
الهيئــات والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
ذات الصلــة، الســيما مكتــب األمــم المتحــدة 
ــة  ــة والمنظم ــي بالمخــدرات والجريم المعن
الدوليــة للشــرطة الجنائية »االنتربــول«. وام

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان 
تعميمــًا إلــى جميــع الجهــات الحكوميــة 
بشــأن نظــام التأميــن الصحي فــي حكومة 
عجمــان وتعديالتــه ينــص علــى  شــمولية 
ــا  ــة وزوجه ــة المواطن اســتحقاق الموظف
وأبنائهــا بغــض النظــر عــن جنســيتهم 
المقــررة  الصحــي  التأميــن  امتيــازات 
للمواطنيــن، وذلــك وبمــا ال يتعــارض مــع 
ــي نظــام  ــواردة ف ــط واألحــكام ال الضواب

التأميــن الصحــي بحكومــة عجمــان.
يأتــي إصــدار التعميــم في إطــار حرص 

حكومــة عجمــان علــى توفيــر بيئــة عمــل 
ســليمة وصحية، وتحســين مظلــة التأمين 
الصحي لتشــمل الموظفين وعائالتهم مما 
يؤمــن أفضل رعايــة صحية لهم وحمايتهم 
مــن أي عــوارض صحيــة تؤثــر ســلبًا علــى 

أدائهــم الوظيفي.
وأكــدت الدائــرة فــي التعميــم الصــادر 
للجهــات الحكوميــة فــي  إمــارة عجمــان 
ضــرورة  تنفيــذ  اإلجــراءات الالزمة لديها 
لحصــر الحــاالت المســتحقة وإدخالها في 

نظام مــوارد عجمــان .وام

الشعبة البرلمانية تؤكد أهمية التعاون بين دول العالم اإلسالمي 
لمواجهة الكوارث اإلنسانية والتقلبات االقتصادية وتغير المناخ

»االتحادية للرقابة النووية« تواصل مهامها الرقابية خالل   2022

الشعبة البرلمانية تشارك في جلسة حول تهديدات أمن 
الحدود من المنظمات اإلرهابية وتحديات التنظيم القانوني

»موارد عجمان« تصدر تعميمًا بشأن شمولية التأمين الصحي أبناء الموظفة المواطنة

عائشة البيرق خالل مشاركتها في المؤتمر

سلطان الجابر: المبادرة 
تستند على العالقات الثنائية 
الوثيقة والراسخة والشراكات 

طويلة األمد بين البلدين

برونو لو مير: البرنامج 
سيسهم في تعزيز عالقات 
التعاون بين القطاعين العام 

والخاص في كال البلدين
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ــة  ــيخة فاطم ــمو الش ــة س ــت رعاي تح
بنــت مبارك رئيســة االتحاد النســائي العام 
الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األســرية 
رئيســة المجلس األعلــى لألمومة والطفولة 
»أم اإلمــارات«.. نظمــت مؤسســة التنمية 
األســرية المنبر اإلعالمي االجتماعي الثاني 
الــذي أطلقــت مــن خالله حملة »الســالمة 
الرقميــة لمجتمــع مســؤول«، في مؤسســة 

التنميــة األســرية ـ مركــز أبوظبي.
الرقميــة  »الســالمة  حملــة  جــاءت 
لمجتمــع مســؤول« بالتعــاون مع شــركائها 
االســتراتيجيين المتمثلين في )دائرة تنمية 
المجتمــع، شــركة أبوظبي لإلعالم- شــريك 
إعالمــي، القيــادة العامة لشــرطة أبوظبي، 
هيئة المساهمات المجتمعية »معًا«، وزارة 
التربيــة والتعليــم، دائرة الصحــة بأبوظبي، 
ــس  ــة، مجل ــي للصحــة العام ــز أبوظب مرك
أبوظبــي الرياضي، هيئــة أبوظبي الرقمية، 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
مؤسســة زايد العليا ألصحاب الهمم، هيئة 
الرعايــة األســرية، هيئــة أبوظبــي للدعــم 
االجتماعــي، هيئة تنميــة المجتمع – دبي، 
جامعــة اإلمارات، جامعــة محمد بن زايد، 
ــي  ــة أبوظب ــة والشــباب، هيئ وزارة الثقاف
لإلســكان، برنامــج خليفــة للتمكيــن أقــدر، 

فرســان اإلمــارات، منصــة ألــف للتعليم(.

رسائل »أم اإلمارات«
ووجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
ــارك »أم اإلمــارات«، بمناســبة إطــالق  مب
حملة »السالمة الرقمية لمجتمع مسؤول« 
ــة األســرية  ــي أطلقتهــا مؤسســة التنمي الت
ضمن المنبر اإلعالمي االجتماعي وتســتمر 
حتــى إبريــل المقبــل.. رســائل اجتماعيــة 
موجهــة لكافــة أفــراد األســرة والمجتمــع 

فيمــا يلــي نصهــا:
نعيــُش فــي مجتمــٍع قائم على التســامح 
والتعايــش وحــب اآلخــر، وعلينــا أن نكون 
قــدوة حســنة فــي مختلــف أمــور حياتنــا 
خاصــة فــي تفاعلنا االفتراضي أمــام أبنائنا، 
لنرســم لهــم الطريــق الــذي يضمــن لهــم 
الرقميــة  لــألدوات  األمثــل  االســتخدام 
ــل  ــم والتفاع ــدة للتعل ــًا جي ــق فرص ويخل

اآلمــن واإليجابــي.
إن جــودة حياتنــا وحياة أبنائنــا الرقمية 
مســؤولية المجتمــع ككل، ولــن تتحقق إال 
بتكاتــف كافــة الجهــود والجهــات المعنيــة 
للتصدي للتحديات الناشــئة عن االبتكارات 
الرقميــة والحــد مــن المخاطــر المحتملــة، 
وعلينــا اســتخدام التقنيــات الرقمية للتعلم 
والتواصــل وبناء عالقــات افتراضية هادفة.

إننــا نــدرك أن العالــم االفتراضــي الــذي 
ــد  ــم ال ب ــى العال ــوة عل يفــرض نفســه بق
ــى  ــه، ونحــرص عل ــه وأال نقاوم وأن نتقبل
اســتخدام التكنولوجيا بأمــان لجني ثمارها 
الكثيــرة في مختلــف المجاالت، وتشــكيل 
بيئــة رقميــة ومجتمعات افتراضيــة هادفة 

وإيجابية.
نحن بحاجة لتعزيز القيم السلوكية لدى 
األبنــاء وزيــادة الثقــة المتبادلــة واإلشــباع 
العاطفــي واالجتماعــي، وتشــجيعهم علــى 
ــاد  ــم أبع ــن فه ــم م ــة وتمكينه المصارح
العالــم الرقمــي وفوائــده ومخاطــره، مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف نبيلة وغايــات ُتعّزز 
ــة  ــه فــي بيئ مــن تطــور المجتمــع ونهضت

رقميــة آمنــة.
اإلعــالم شــريك أساســي وداعــم رئيــس 
لكافــة التوجهات التي تعزز وعي األطفال، 
وعليهم تكثيف البرامج والرسائل اإلعالمية 
الموجهــة لألطفــال والمعنييــن بالطفولــة، 
والتــي مــن شــأنها التوعيــة والحمايــة مــن 
المخاطــر اإللكترونيــة، مــن خــالل محتوى 
ــه  هــادف ُيحاكــي الطفــل ويعكــس رغبات
ومشــاعره ليكــون الطفــل فيهــا جــزءًا مــن 

العمليــة اإلعالميــة والتنموية.
يقــع علــى المؤسســات التعليميــة دور 
ــة  ــم المواطن ــرس قي ــي غ ــر ف ــي كبي رقاب
الرقميــة لــدى أبنائنــا الطلبــة، وتعزيــز 
أمنهم وســالمتهم على الشبكة العنكبوتية، 
وتصحيــح المفاهيم الخاطئة لحمايتهم من 
ــم  ــتواجههم، وتهيئته ــي س ــات الت التحدي

لمواجهــة العالــم مــن حولهــم.
المجتمــع ال ينهــض إال بســواعد أبنائــه 
باعتبارهم القوة البشرية الفاعلة والمسؤولة 

ــا جميعــًا  ــة وعلين ــة صــور التنمي عــن كاف
تقع مســؤولية حمايتهم من اآلثار الســلبية 

ــا الحديثة. للتكنولوجي
التحاور اإليجابي أساس كل عالقة قائمة 
علــى المحبــة خاصــة فئــة الشــباب.. فهــم 
بحاجة إلى مجالســتنا وإرشــادنا الدائم لهم 
لمواجهة العالم الرقمي المليء بالتحديات، 
وذلــك باحتــرام وجهات نظرهــم.. فالدعم 
غيــر المشــروط والتواصــل المســتمر ُينمي 
المرونــة الرقميــة لديهــم ويمنحهــم مزيدًا 

مــن الفرص التعليميــة الناجعة
إن تنشــئة األبنــاء علــى القيــم واألســس 
األخالقيــة النبيلــة تســاهم فــي تكويــن 
ــن  ــة ع ــل أهمي ــي ال تق ــخصياتهم، وه ش
الرقابــة علــى ســلوكه لحمايتهــم ممــا قــد 

ــا  ــة وبم ــكار دخيل ــن أف ــه م يتعرضــون ل
يحقق الرعاية المطلوبة ألمنهم وســالمتهم 

الرقميــة.
إعطــاء الثقــة الزائــدة لألبنــاء وتركهــم 
وشــأنهم أمــام الشاشــات اإللكترونيــة أمــٌر 
فــي غايــة الخطــورة، ويتطلب من األســرة 
القيــام بدوٍر توعويٍّ يوضح لهم الفرق بين 
الصــواب والخطأ على الشــبكة العنكبوتية، 
ويمكنهــم من اتخاذ القرارات الصائبة التي 
تحميهــم مــن المحتــوى الضــار ومخاطــره 

عليهم
إن ســالمة أبنائنا مسؤولية مشتركة تقع 
علــى عاتقنا جميعًا.. فليســت في إبعادهم 
ومنعهــم مــن اســتخدام االنترنــت؛ بــل في 
مســاعدتهم علــى فهــم مــا قــد يتعرضــون 

ــه مــن مخاطــر، وتقديــم النصائــح لهــم  ل
ليتعلمــوا مــن تجاربهــم وأخطائهــم، فهــم 
خيــر مــن يحمــي أنفســهم في المســتقبل

الشــباب  نظــر  وجهــات  احتــرام  إن 
إيجابــي  بشــكل  ودعمهــم  وإرشــادهم 
ومجالســتهم واالســتماع إليهــم طريقنــا 
للتصدي للتحديات التي يمكن أن تواجههم 
ــك مــن خــالل  ــم الرقمــي، وذل ــر العال عب
تنمية أســس الحوار والمحبة التي تدفعهم 
قدمــًا نحــو اإلبداع والتعلــم وتطوير الذات

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
»أم اإلمارات« كلمة بمناسبة إطالق الحملة 
ــة لمجتمــع  ــة »الســالمة الرقمي االجتماعي
مســؤول« هــذا نصهــا:  »أدعو كافــة أفراد 
األســرة والمجتمع إلى ضرورة االســتخدام 

األمثــل للتقنيــات الحديثــة والتركيــز علــى 
االســتفادة مــن المحتــوى اإليجابــي الــذي 
يعّزز الســلوكيات اإلنســانية السليمة، األمر 
الذي من شــأنه دعم جهــود الدولة الرامية 
إلــى تحقيــق جــودة حيــاٍة رقميــة لألســرة 
والمجتمــع وحمايــة مســتخدمي اإلنترنــت 
ــد  ــم عن ــد تواجهه ــي ق ــر الت ــن المخاط م

اســتخدام الشــبكة العالمية«.
ــاة  وأكــدت ســموها ضمــان جــودة حي
ــي  ــي الرقم ــع الوع ــة ورف ــرة الرقمي األس
وتشــجيع  المجتمــع،  فئــات  لجميــع 
االســتخدام الهــادف للتكنولوجيــا، باعتباره 
هدفــًا تســعى دولــة اإلمارات إلــى تحقيقه 
ضمــن اســتراتيجية الخمســين، وذلــك بناًء 
على التوجيهات والرؤية السديدة لصاحب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإخوانهما أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى 

لالتحــاد حــكام اإلمــارات »حفظهــم اهلل«.
وأشــادت ســموها بحملــة »الســالمة 
الرقميــة لمجتمــع مســؤول« التــي أطلقتها 
مؤسســة التنميــة األســرية والهادفــة إلــى 
االجتماعيــة  بالمخاطــر  األســرة  توعيــة 
المســتجدة في عالم رقمي متغير وتأثيرها 
فــي األســرة والمجتمــع، وتوعيــة األســرة 
بدورها في توفير األمن النفســي واإلشباع 
العاطفــي ألفرادهــا وتعزيــز الرقابة الذاتية 
لتمكينهم لحماية ذواتهم أثناء اســتخدامهم 
ــل  ــائل التواص ــت ووس ــات االنترن لتطبيق
االجتماعي، مثمنة  سموها جهود المؤسسة 
التــي تضــع األســرة وجــودة حياتهــا علــى 
رأس خطتها التشــغيلية والتنفيذية، وتعمل 
علــى ذلــك مــن خــالل إعــداد الدراســات 
االجتماعيــة التخصصيــة المتعمقــة والتــي 

تنطلــق منهــا حمالتهــا التثقيفيــة.
ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــت س وقال
مبــارك: »إن الحملــة تســهم فــي  تعزيــز 
الوعــي بالســالمة الرقميــة وتعويــد األبنــاء 
علــى اتبــاع األســاليب الســليمة الســتخدام 
اإلنترنــت ووســائطه المتعــددة، األمــر 
الــذي ُيعــد مســؤولية تشــترك فيها األســرة 
والمجتمع ومقدمــي خدمات الرعاية.. لذا 
أصبــح مــن الواجــب علــى الجميــع اتبــاع 
ــة  ــددة لتوعي ــة والمتج ــاليب الحديث األس
األبنــاء بمــا قــد يواجهونــه مــن تحديــات 
عــن اســتخدام االنترنت كاألفــكار الهدامة، 
والتنمر، واالستغالل الالأخالقي، وبات من 
المهــم االنتبــاه إلى هذه المخاطر من أجل 
أســٍر آمنــة، واعية، وقــادرة علــى التعاطي 
مع مستجدات العصر بحرفية وثقافة عالية، 
وتزويد األبناء بالمهارات واألدوات الالزمة 
لكيفيــة االســتخدام والتعامل مع التحديات 
الرقميــة، والحرص علــى قضاء وقٍت نوعي 
عنــد اســتخدام شــبكة االنترنــت يجمــع مــا 

بيــن الّتعلم واالســتفادة«.
الضــروري  وتابعــت ســموها: »مــن 
ــي  ــة ف ــال خاص ــة لألطف ــة الدقيق المتابع
مراحلهــم المبكــرة خــالل تصفــح اإلنترنت 
والتأكــد مــن المحتــوى المناســب لعمرهم 
لحمايتهــم مــن المخاطــر المحتملــة، مــن 
وبنــاء  الوعــي  ونشــر  التثقيــف  خــالل 
القــدرات، واالضطــالع بــدور رقابــي مــن 
شــأنه حمايــة النــشء مــن تحديــات العصر 

ــة«. ــدة والمتنوع الرقمــي العدي
وأشــارت ســموها إلــى أنــه مــن المهــم 
العمــل علــى بنــاء القــدرات الرقميــة لــدى 
األطفــال والشــباب بشــكٍل خــاص، وأفــراد 
األســرة بشــكٍل عــام، وذلك بالحــرص على 
التعّلــم والتدريــب، وتثقيف الذات بشــكٍل 
مســتمر، حيــث إن الثقافة إحدى الوســائل 
المهمة لنشــر الوعي في المجتمع للوصول 
إلــى الهــدف األســمى وهــو حمايــة الجيــل 
من مخاطر تطبيقــات اإلنترنت، والهواتف 

الذكيــة، واألدوات التواصلية الجديدة.
ولضمان الوصول إلى بناء ســليم للثقافة 
األســرية وتنشــئة األجيــال.. دَعت ســموها 
إلــى ضــرورة فهــم طبيعــة التحديــات التي 
ــة  ــي جهودهــم الرامي ــن ف تواجــه الوالدي
إلــى تمكيــن األبنــاء مــن الفهــم الصحيــح 
لمخاطــر التكنولوجيــا وشــبكات االنترنت، 
واســتخدامها االســتخدام اإليجابــي األمثــل 
بوعــِي وإيجابيــة لضمــان مســتقبل رقمــي 

أفضــل لألبنــاء والوطــن كذلــك.
ــت  ــة بن ــمو الشــيخة فاطم ــدت س وأك
مبــارك أنــه علــى جميــع الجهــات المعنيــة 
االضطــالع بدور كبير لتحقيــق جودة حياة 
رقميــة تليق بمكانــة دولة اإلمارات، وعلى 
األســر كذلــك العمــل على نشــر الوعي بين 
األطفــال بما قــد يتعرضون له من هجماٍت 
ومخاطر وهم يســتخدمون هذه الوســائل، 
ورفــع الوعــي لديهــم حــول المواقــع التــي 
ــدة والمتعــة  يمكــن أن تحقــق لهــم الفائ
معــًا، وتلــك التــي يمكــن أن تشــكل خطرًا 

عليهــم وعلى مســتقبلهم.
وأوضحت ســموها أن مجتمعات الحياة 
الرقيمــة تتشــابه وواقعنــا الحقيقــي الــذي 
نعيشــه ضمن القيم التــي تحكم المجتمع، 
ــادو المواقــع  ومــن المهــم أن يتمتــع مرت

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. »التنمية األسرية« تنظم المنبر اإلعالمي 
الثاني وتطلق حملة »السالمة الرقمية لمجتمع مسؤول«

سموها: »أدعو كافة أفراد األسرة والمجتمع إلى ضرورة االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة

»أم اإلمارات« تؤكد ضمان جودة حياة األسرة الرقمية 
ورفع الوعي الرقمي لجميع فئات المجتمع

الحملة تسهم في تعويد األبناء على اتباع األساليب 
السليمة الستخدام اإلنترنت ووسائطه المتعددة

مغير الخييلي ومريم الرميثي وجانب من الحضور

مغير الخييلي ومريم الرميثي وعبدالرحمن الشميري وحمد الكعبي ومحمد الحمادي وجانب من الحضور

عبدالرحمن الشميري وجانب من الحضور

أبوظبي - الوطن
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اإللكترونيــة بالقيــم التــي تكفــل لهــم 
اســتخدامًا مثاليــًا لهذه الشــبكة كالتســامح، 
والتعــاون، واالحترام المتبادل بين األجيال 
بمختلــف ثقافاتهــم واهتماماتهم، في بيئة 

رقميــة آمنــٍة وصحيــٍة وحضاريــة«.
وقالــت ســموها إن االســتقرار األســري، 
والتالحــم المجتمعــي يتطلــب منــا جميعــًا 
ــة  ــى أن تربي ــه إل الحــرص والوعــي والّتنّب
فــي  والمســاهمة  وتنشــئتهم،  األجيــال 
ــة التطــور المســتمرة  ــاء الوطــن وحرك بن
التــي تشــهدها دولــة اإلمــارات يســتوجب 
ــد مــن الجهــود لنشــر الوعــي  ــذل المزي ب
باالســتخدامات المثلــى لمنظومة الســالمة 
واألمــن الرقمــي، حيــث إن االنترنــت هــو 
لغــة العصــر، ووســائله جســر العبــور نحــو 
العالــم الذي يتطلــب وعيًا وثقافــًة وتكاتفًا 
مجتمعيــًا لمســتقبل رقمــي آمــٍن لألجيــال 

الحاليــة والمســتقبلية«.
حضــر المنبــر اإلعالمــي االجتماعــي 
الثانــي وإطــالق حملــة »الســالمة الرقميــة 
لمجتمــع مســؤول« معالــي الدكتــور مغيــر 
الخييلــي رئيــس دائــرة تنميــة المجتمــع، 
وســعادة مريــم محمــد الرميثــي مديــر 
ــدد  ــرية، وع ــة األس ــة التنمي ــام مؤسس ع
ــري العمــوم وموظفــي الجهــات  مــن مدي
الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي وعــدد مــن 

ــراد األســر المســتهدفين. أف
ــر اإلعالمــي االجتماعــي  وتضمــن المنب
الذي نظمته مؤسسة التنمية األسرية للعام 
الثانــي علــى التوالــي، النــدوة االجتماعيــة 
التــي ناقشــت العديــد مــن المحــاور التــي 
جــاء علــى رأســها المحــور اإلعالمــي تحت 
عنــوان »دور اإلعــالم في مواجهــة مخاطر 
اإلدمان اإللكتروني«، والذي ناقشه االستاذ 
حمد الكعبــي رئيس تحرير جريدة االتحاد 
شــركة أبوظبــي لإلعــالم، وتنــاول عوامــل 
تأثير مختلف وسائل اإلعالم على المجتمع 
بشــكٍل إيجابــي، والقنــوات األكثــر تأثيــرًا 
ــالمة  ــة »الس ــع، ودور حمل ــى المجتم عل
الرقميــة لمجتمع مســؤول« المهم في نقل 
الرســالة اإليجابيــة والتأثيــر علــى المجتمع 
ــور  ــش المح ــي. وناق ــور إعالم ــن منظ م
الدينــي الــذي جــاء تحت عنوان »الســالمة 
ــور  ــم الرقمــي« الدكت ــة فــي العال اإليجابي
أحمــد الزامــل كبير الوعــاظ الهيئــة العامة 
للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، وناقشــت 
المحــور الصحي والنفســي الذي جاء تحت 
عنــوان »دور األســرة فــي توجيــه ومراقبة 
أبنائهــا للحــد من مخاطــر العالــم الرقمي« 
ســعادة الدكتــورة أمنيات الهاجــري المدير 
التنفيــذي لقطــاع صحــة المجتمــع مركــز 
أبوظبــي للصحــة العامة، وناقشــت المحور 
االجتماعــي الذي جاء تحــت عنوان »كيف 
نحقــق الســالمة الرقميــة فــي المجتمــع«، 
الدكتــورة فاطمة عبداللـــه الحمــادي خبير 
اجتماعــي فــي مؤسســة التنميــة األســرية، 
وناقشــت المحور التربوي الذي جاء تحت 

عنوان »دور المؤسسات التربوية في غرس 
قيــم المواطنــة الرقميــة« الدكتورة عائشــة 
اليماحــي مستشــار مجلــس اإلدارة لشــركة 

ــف للتعليم. أل
وتطرقــت حلقــة المنبــر النقاشــية التــي 
تحــدث خاللهــا األســتاذ محمــد الحمــادي 
رئيــس جمعية الصحفييــن إلى دور اإلعالم 
المهم في االرتقاء بالخطاب الموجه لكافة 
أفــراد األســرة والمجتمع للحــد من مخاطر 
االســتخدام المفــرط الــذي قــد يصــل إلــى 
حــد اإلدمان مــن جانب األطفال والشــباب 
ــل  ــائل التواص ــة ووس ــاب اإللكتروني لأللع
االجتماعي باعتباره داعمًا أساســيًا، مشــيرًا 
إلــى بنــاء قدرات األبنــاء لمواجهة تحديات 
العالــم الرقمــي والتشــجيع على اســتخدام 

االنترنــت بشــكٍل إيجابــي وآمن.
وتهدف حملة »السالمة الرقمية لمجتمع 
مســؤول« إلــى رفــع وعــي األســر بمخاطر 
شــبكات مواقــع التواصــل االجتماعــي على 
األطفــال والشــباب وأثرهــا فــي التماســك 
األســري، ووضــع سياســات وبرامــج هادفة 
تمكــن الشــباب مــن االســتفادة اإليجابيــة 
مــن المواقــع اإللكترونيــة في مجــال تنمية 
مهاراتهــم وخدمــة وطنهــم، وتعزيــز الدور 
اإلعالمــي مع الشــركاء اإلعالمييــن لصناعة 
ــٍل  ــاء جي ــوى هــادف ُيســاهم فــي بن محت
ــه،  ــه ومجتمع ــاء نفس ــى بن ــادر عل واٍع ق
حيــث تلعب الحملــة دورًا مهمًا في توعية 
الوالديــن بأهميــة الرقابــة الدوريــة لألبنــاء 
بأســاليب إيجابيــة تحافــظ علــى العالقــات 
األسرية، واستثمار طاقات األطفال والشباب 
ــاء  ــي بن ــهم ف ــي ُتس ــل الت ــاد البدائ وإيج
شخصياتهم وتعزز لديهم حس المسؤولية.

رعاية كريمة
وأشــاد معالــي الدكتــور مغيــر خميــس 
الخييلــي رئيــس دائــرة تنميــة المجتمــع، 
بحملة »السالمة الرقمية لمجتمع مسؤول« 
كونهــا تحظــى باهتمــاٍم كبيــٍر ورعايــة 
كريمــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك »أم اإلمــارات«، التــي تعمــل دائمًا 
علــى  تقويــة الروابــط األســرية والتالحــم 
المجتمعي، وتعزيز ترســيخ القيم الحميدة 
ــات  ــتثمار أوق ــا، واس ــاء مجتمعن ــي أبن ف
األطفــال والشــباب باالطــالع علــى البرامج 
الهادفــة التــي تســاهم في تنميــة مهاراتهم 
وأفكارهــم، مــن أجــل تنمية األجيــال لبناء 
مســتقبل مشــرق للوطــن. كمــا أن الواقــع 
الرقمــي بالرغم مــن إيجابياته، إال أن أثاره 

الســلبية علــى الفــرد أصبحــت فــي تزايــد 
ومحــل اهتمــام العالــم والمجــال البحثــي 

فــي آٍن واحــد.
وأضــاف معاليــه: لقد رصــدت كثير من 
البحوث العلمية تنامي بعض اآلثار السلبية 
لمســتهلكي العالم الرقمي مثل اضطرابات 
النــوم، زيــادة نســبة االكتئــاب واضطرابات 
األكل بيــن المراهقيــن، اختــالل منظومــة 
القيــم وغيرهــا.. لــذا أصبح مــن الضروري 
جــدًا أن تلتفــت مؤسســاتنا لهــذه النتائــج 
وأن تقــوم برصــد هــذه الجوانــب الســلبية 
وإطــالق المبــادرة لتعزيــز مفهــوم االتــزان 
الرقمي أو االستخدام المتزن لهذه العوالم 

الرقميــة متراميــة األطراف.
كمــا أكــد معاليه على دور دائــرة تنمية 
المجتمــع فــي أبوظبــي، وباعتبارهــا جهــة 
منظمــة للقطــاع االجتماعــي فــي اإلمــارة، 
فــي العمــل مــع مختلف الجهــات من أجل 
تحقيــق األهــداف والخدمــات التــي تعــزز 
عد  جــودة حيــاة أفــراد المجتمــع علــى الصُّ
المختلفــة، وضمــان الحفــاظ علــى القيــم 
ــا  ــا مجتمعن ــس عليه ــي تأس ــية الت األساس

لمحلي. ا

تعزيز العمل الجماعي
وأكــد معالي علــي ســالم الكعبي رئيس 
مجلــس أمنــاء مؤسســة التنميــة األســرية، 
على أن المؤسســة تســعى من خالل حملة 
ــؤول«،  ــع مس ــة لمجتم ــالمة الرقمي »الس
إلــى تعزيــز العمــل الجماعــي وتفعيــل 
ــي ضــوء  ــة ف ــة الهادف الشــراكة المجتمعي
رؤيــة المؤسســة الراميــة إلى بــذل الجهود 
المضاعفة واالســتمرار فــي تحقيق الخطط 
االســتراتيجية الطموحة للوصول بالمجتمع 
إلــى أعلــى درجــات األمــان الرقمــي، األمر 
المجتمــع  ينعكــس علــى وعــي  الــذي 
وســلوكياته، مــن خــالل تحقيــق الســالمة 
الرقميــة وترســيخ مفاهيمهــا، وغــرس قيم 
التســامح والســلوكيات اإليجابية، استكمااًل 
لجهــود الدولــة المبذولــة في هــذا اإلطار، 
وتوظيــف الجانب اإليجابي لبناء جيل قادر 
علــى المشــاركة فــي رفد الوطــن وتنميته.

وثمن معاليه جهود سمو الشيخة فاطمة 
بنــت مبــارك »أم اإلمــارات« الراميــة إلــى 
اســتقرار األســر وااللتــزام بالقيــم اإليجابية 
فــي المجتمــع، والــدور االجتماعــي الكبير 
الــذي تضطلــع بــه ســموها، مشــيرًا إلى أن 
مؤسســة التنميــة األســرية تــؤدي دورهــا 
المهــم فــي تعزيز الترابط األســري وحماية 

المجتمع من المخاطر المحتملة التي تهدد 
ــق  ــراده، لتحقي ــة أف بشــكل أو بآخــر كاف
ــراد  ــة أف ــام بكاف ــموها واالهتم ــة س رؤي
األســرة والمجتمــع ودعــم كافــة الجهــود 
لمزيــد مــن االســتقرار والتالحــم والتعاون 

بيــن أفرادهــا.
وقــال الكعبــي: »إن الحملــة جاءت في 
أجــواء إيجابيــة تتوحــد فيهــا كافــة جهــود 
ــي  ــتراتيجيين للمســاهمة ف الشــركاء االس
الحــد من مخاطر شــبكات مواقــع التواصل 
االجتماعــي، واســتثمار التعــاون البنــاء مــع 
الجهــات المعنية بالطفل والشــباب البتكار 
مبادرات وخدمات اجتماعية تعزز التماسك 
األســري وتقديــم المحتــوى اإليجابي الذي 
ُيســاهم فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة، 
والعمل وفق منظومة عمل تكاملية تتالقى 
فيهــا األهــداف والغايــات ضمــن توجيهات 
حكومة اإلمارات ورؤية قيادتها الرشيدة«.

تحقيق الترابط االجتماعي األسري
نســيبة  أنــور  وتقــدم معالــي زكــي 
المستشــار الثقافــي لصاحب الســمو رئيس 
الدولــة الرئيــس األعلــى لجامعــة اإلمارات 
ــات الشــكر  ــة المتحــدة بأســمى آي العربي
ــمو الشــيخة  ــى س ــان إل ــر واالمتن والتقدي
فاطمــة بنــت مبــارك »أم اإلمــارات«، على 
إطالقهــا للحملــة اإلعالميــة االجتماعيــة 
ــؤول«،  ــع مس ــة لمجتم ــالمة الرقمي »الس
الهادفــة إلــى تحقيــق الترابــط االجتماعــي 
ــار  ــى المس ــباب إل ــادة الش ــري، وإع األس
ــا  اإليجابــي الســتخدام وســائل التكنولوجي
الحديثــة، بمــا ُيحّقق لهم ُمســتقباًل ُمشــرقًا 
ويؤهلهــم لخدمــة مجتمعهــم ووطنهــم 

بكفــاءة.
وقــال معاليه: »لقــد حبانا اهلل جّل وعال 
بقيــادة رشــيدة وضعــت رفاهيــة اإلنســان 
وســعادته في أعلى سّلم أولوياتها، وأّكدت 
ــة البشــرية  ــادئ التنمي علــى أن تكــون مب
وبنــاء اإلنســان وإطــالق طاقــات المــوارد 
البشــرية المواطنــة وتمكينهــا فــي مقدمــة 
أولويات اســتراتيجيات العمــل الوطني في 
مختلــف مراحلــه لقناعتها بأهميــة العنصر 
البشــري فــي مســيرة التنميــة الُمســتدامة، 
ــه  ــواعد أبنائ ــى س ــاج إل ــن يحت وأن الوط
ــد  ــى الصعي ــة عل ــب ُمتقّدم ــق مرات لتحقي

العالمــي وفــي شــتى المجــاالت.
وأكــد علــى أن الوطــن دون مواطــن 
ــت  ــه مهمــا ضّم ــه وال نفــع من ال قيمــة ل
أرضــه مــن ثــروات ومــوارد، لــذا حرصــت 

ــة  ــق رفاهي ــى تحقي ــيدة عل ــا الرش قيادتن
ــه نحــو اقتصــاد  شــعبها مــن خــالل التوّج
ــى  ــم عل ــي وتنافســي مســتدام، قائ معرف
االبتــكار والبحــث والعلــوم والتكنولوجيــا، 
لتأميــن ُمســتقبل واعــد لألســرة واالرتقــاء 

ــا ودورهــا. بحياته
التكنولوجــي  التطــور  »مــع  وتابــع: 
المذهــل الــذي يشــهده العالــم، ال يمكــن 
أن نخفــي تأثيــر التكنولوجيــا والتحــول 
الــذي أحدثتــه فــي المجتمعــات، فبعــض 
هــذه التقنيــات التكنولوجيــة الحديثة مثل 
اإلنترنــت والهواتــف المحمولــة واأللعــاب 
اإللكترونيــة أصبحت تمثل بعض التحديات 
للمجتمــع، فقــد أســهمت في ظهــور بعض 
المشكالت، مثل التفكك األسري، وانعكس 
ذلــك ســلبًا علــى العالقــات األســرية فــي 
الحــوار والُمحادثــة والتوصــل الفعــال بيــن 
أفراد األســرة الواحدة، حيث تعتبر العائلة 
ــن لمجتمــع  هــي األســاس الداعــم والمتي

متالحم«.
وأشــار معاليــه إلــى أن تلــك التحديــات 
تســتلزم منــا  تضافــر كافة الجهــود لحماية 
ــون  ــاع، ويك ــكك والضي ــن التف ــرة م األس
ــة  ــاع منظوم ــالل اّتب ــن خ ــًة م ــك بداي ذل
مــن القوانين داخل األســرة، ومنها اهتمام 
ــرة،  ــراد األس ــؤون أف ــة ش ــن بكاف الوالدي
وتفّقــد أحــوال األبنــاء والبنــات واألطفــال 
علــى مــدار الوقــت. وُيعــّد التواصــل الجّيد 
ــاء واألهــل مــن أهــّم العوامــل  ــن األبن بي
التــي ُتســاعد فــي اســتقرار األســرة، مــع 
ضــرورة إغــالق  األمهات واآلبــاء لهواتفهم 
الُمتحركــة أثناء تنــاول الطعام لخلق فرصة 
للمحادثة والُمناقشــة، إضافة إلى تخصيص 
يــوم اجتمــاع لجميــع أفــراد األســرة دون 

هواتــف أو أجهــزة إلكترونيــة.
ــن  ــى الوالدي ــب عل ــه يتوّج وأوضــح أن
الحــرص علــى تعزيــز القيــم الســلوكية 
األجهــزة  اســتخدام  فــي  النموذجيــة 
اإللكترونيــة بمســؤولية مــن خــالل إبــراز 
القدوة الصالحــة والمثال النموذجي، األمر 
الــذي ُيســاهم فــي عــودة العالقــة الصحية 
الطبيعيــة داخــل أســوار المنــزل والعائلــة، 
ودعــم جهود قيادتنا الرشــيدة في الوصول 
إلــى مجتمــع صحّي ســليم تســوده المحبة 

والســعادة والوئــام.

شكر وامتنان
وتقدمــت ســعادة مريم محمــد الرميثي 
مدير عام مؤسســة التنمية األســرية بجزيل 

الشــكر وعظيــم االمتنــان لســمو الشــيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك »أم اإلمــارات« علــى 
ــادرات  رعايتهــا الكريمــة ومســاندتها للمب
ــة  ــى باألســرة وكاف ــي تعن ــة الت االجتماعي
أفرادهــا، وخصت بالشــكر الجزيــل معالي 
الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة 
ــى دعمــه المتواصــل  ــة المجتمــع عل تنمي
إلنجــاح مبــادرات القطــاع االجتماعــي، 
والســادة المتحدثين في الندوة، والشركاء 
االســتراتيجيين، وفريــق العمــل القائــم 
ــع  ــة، وجمي ــر والحمل ــم المنب ــى تنظي عل
ــادرات ومشــاريع مؤسســة  ــن لمب الداعمي
التنميــة األســرية وكافــة الحضــور الكريــم.

ــي  ــر اإلعالم ــعادتها بالمنب ــادت س وأش
الــذي يجمــع المســؤولين والمختصيــن 
فــي الشــأن االجتماعي والتربــوي والصحي 
واإلعالمــي تحــت ســقٍف واحــد، لمناقشــة 
نتائــج البحــوث والدراســات والمســوحات 
االجتماعيــة، وتســليط الضــوء علــى أهــم 
المشــكالت والقضايــا االجتماعيــة وفقــًا 
االســتراتيجية  والموجهــات  لألولويــات 
ــر  ــى تطوي ــًا عل ــل مع ــة، والعم الحكومي
ــادف  ــي اله ــي االجتماع ــوى اإلعالم المحت
والمؤثــر للمســاهمة فــي رفــع الوعــي 
ــا  ــكالت والقضاي ــول المش ــي ح المجتمع
األسرية والمجتمعية وكيفية التعامل معها.

ــالم  ــى دور اإلع ــي عل ــدت الرميث  وأك
ــى  ــر عل ــي التأثي ــة وســائله ف ــم بكاف المه
اتجاهات وأفكار وسلوكيات أفراد المجتمع 
إيجابيًا بما يعّزز االستقرار األسري واألمان 
المجتمعي، وذلك من خالل تنفيذ حمالت 
إعالمية اجتماعية موجهة وموسعة ُتساهم 
فــي زيــادة الوعــي االجتماعــي نحــو الحــد 
من تأثير المشــكالت والقضايــا االجتماعية 
على اســتقرار وتماسك األســرة والمجتمع.

وأوضحت ســعادتها أن حملة »السالمة 
الرقميــة لمجتمع مســؤول« اســتندت على 
نتائج الدراسات والبحوث التي تم إعدادها 
من ِقبل مؤسسة التنمية األسرية، إذ أكدت 
نتائج إحدى الدراسات الميدانية الحتياجات 
إحــدى المناطــق فــي إمــارة أبوظبــي التي 
أعــدت فــي عــام ٢٠٢٢ بوجــود إســاءة في 
ــة بنســبة ٪8٣  اســتخدام التقنيــات الحديث

واإلدمان اإللكتروني بنســبة ٩8٪.
ــة  ــام مؤسســة التنمي ــر ع وأشــارت مدي
ــر  ــة لتقري ــج األولي ــى أن النتائ ــرية إل األس
التنبــؤ بمســتقبل أبــرز القضايــا االجتماعيــة 
في ظل المتغيرات المعاصرة ٢٠٣٠ )دراسة 
استشرافية باستخدام أسلوب دلفي(، والتي 
تــم إعدادهــا بالتعاون مع عــدد من الخبراء 
مــن عــدة جامعات في عــام ٢٠٢٢، أظهرت 
توقع الخبراء صعود في اتجاه قضية إســاءة 
ــا ســيؤثر  ــة مم ــات الحديث اســتخدام التقني
علــى العــادات والتقاليــد والهويــة الوطنيــة 
واالنسحاب والعزلة االجتماعية واالضطرابات 
النفســية، وصعــود أيضــًا فــي اتجــاه قضيــة 

اإلدمــان اإللكتروني بنســبة ١٠٠٪.  

الشيخة فاطمة تشيد بالحملة الهادفة لتوعية األسرة بالمخاطر االجتماعية المستجدة في عالم رقمي متغير

على جميع الجهات المعنية االضطالع بدور كبير لتحقيق 
جودة حياة رقمية تليق بمكانة اإلمارات

محمد الحمادي خالل حلقة المنبر النقاشية
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أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيــان ممثــل الحاكم في منطقة الظفرة 
رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، ســمو 
الشــيخة شمســة بنت حمدان بن محمد آل 
نهيان مســاعد ســمو رئيس الهيئة للشــؤون 
النســائية رئيســة اللجنــة العليــا لمشــروع 
عطايــا، أن »عطايــا« أصبــح عالمــة فارقــة 
فــي مجال المبــادرات اإلنســانية والتنموية 
ــة اإلمــارات للحــد مــن  التــي تتبناهــا دول
حجم المعاناة البشــرية التــي تلقي بظاللها 

وتداعياتهــا علــى العديد من الشــعوب.
وقالت سموها إن »عطايا« أسهم خالل 
الســنوات الماضية في ابتكار حلول جذرية 
للعديــد مــن القضايا اإلنســانية المهمة في 
المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية، 
ونفــذ في هــذا الصدد مشــاريع حيوية في 
١٥ دولــة حول العالم، لذلك كان ال بد من 
المضــي قدمــًا فــي هــذا التوجــه وتحقيــق 
المزيــد مــن المكتســبات اإلنســانية واتباع 
رؤيــة القيــادة الرشــيدة في االســتدامة في 

العطاء في المجال اإلنســاني«.
وأضافــت ســموها: »فــي هــذا الصــدد، 
يطلــق »عطايــا« هــذا العام مبــادرة نوعية 
جديــدة ورائدة، تتمثل في إنشــاء صندوق 
مســتدام باسم »نهر الحياة« يخصص ريعه 
لعــالج األطفــال الذين يعانــون من أمراض 
مســتعصية فــي العديــد مــن الــدول خاصة 
الذيــن تتطلب أوضاعهــم الصحية تدخالت 
جراحية دقيقة وســتوجه إيرادات المعرض 
هــذا العــام لتأســيس هــذا الصنــدوق الذي 
ــدار  ــى م ــن عل ــات المانحي يســتقبل تبرع

العام«.
جاء ذلك في كلمة ســمو الشيخة شمسة 
بنــت حمــدان بن محمــد آل نهيان - والتي 
ألقاهــا نيابــة عــن ســموها ســعادة حمــود 
عبــداهلل الجنيبــي األمين العــام لهيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي - خالل المؤتمر الصحفي 
الــذي عقد اليوم بمقــر هيئة الهالل األحمر 
فــي أبوظبــي لإلعــالن عــن الــدورة الـــ١٢ 
لمعــرض )عطايــا( التــي تقــام خــالل الفترة 
مــن الســادس وحتــى العاشــر مــن فبرايــر 
المقبل بمبادلة أرينا في أبوظبي بمشــاركة 
ــة  ــل الدول ــن داخ ــارض م ــي ١٠٠ ع حوال
وخارجهــا، إلــى جانــب اســتضافة عــدد من 
المؤسســات والمنظمات اإلنسانية العالمية 
رفيعــة المســتوى التــي تعمــل فــي مجــال 

تمكيــن النســاء بصفــة خاصة.
هــذا  انطالقــة  إن  ســموها  وقالــت 
الصنــدوق تمثــل أمــال جديــدا للكثيــر مــن 
األطفال، الستعادة عافيتهم وإنقاذ حياتهم 
وتغييــر مســار مســتقبلهم، وأضافــت : إذا 
نظرنــا لواقــع األطفــال الصحــي اليــوم نجد 
أن آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية 
تشــير إلى أن العالم يفقد ســنويا ٥ ماليين 
طفــل قبــل عمــر الخامســة ومليونــي طفل 

فوق عمر الخامسة وتعتبر أمراض األطفال 
حديثــي الــوالدة التــي تســتدعي جراحــات 
دقيقــة وعاجلــة مــن أهــم األســباب لهــذه 
ــو  ــا ل ــن تجنبه ــي كان يمك ــات والت الوفي

توفــرت لهــم رعايــة صحيــة جيــدة.
وأوضحــت ســموها أنــه تــم وضــع آلية 
لتوســيع مظلة المســتفيدين من »صندوق 
نهــر الحيــاة« فــي العديد من الــدول حيث 
ســيتم نقــل األطفــال الذيــن ال تتوفــر لهــم 
ــالج  ــم للع ــل بالده ــة داخ ــة صحي الرعاي
ــر داخــل  ــن تتوف ــي دول أخــرى، والذي ف
ــي  ــة الت ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم دوله
يحتاجونهــا ســيتكفل الصنــدوق بعالجهــم 
داخــل دولهــم، وسيســهم الصنــدوق أيضــًا 
فــي إقامــة شــراكات إنســانية مــع بعــض 
المستشفيات المتخصصة في عالج األطفال 
فــي عــدد مــن الــدول وتكويــن شــبكة من 
العالقــات المتميــزة مــع الكــوادر والفــرق 
ــع  ــة المتطوعــة وإشــراكهم فــي صن الطبي

مســتقبل أفضــل لهــؤالء األطفــال.
ــت  ــة بن ــيخة شمس ــمو الش ــت س وقال
حمــدان بــن محمــد آل نهيــان - فــي ختام 
ــى أن يحقــق  ــع إل ــا نتطل ــا –: »إنن كلمته
»عطايــا« أهدافــه هــذا العــام كمــا حققهــا 
ــك مــن خــالل  فــي األعــوام الســابقة وذل
ــع  ــع م ــات المجتم ــع قطاع ــاوب جمي تج
مبــادرة »صنــدوق نهــر الحيــاة«، وأعربت 
ســموها عن شــكرها للرعاة االستراتيجيين 
للمعــرض »ديوان شــؤون الرئاســة وديوان 
ممثــل الحاكم في منطقة الظفرة ومصرف 

أبوظبــي اإلســالمي«.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي الفنان 
حســين الجســمي الســفير المفــوض فــوق 
ــي  ــر اإلمارات ــالل األحم ــة اله ــادة لهيئ الع
للعمل اإلنساني، وسفير مشروع »عطايا«، 
قائــاًل: »ُيشــرفني أن أشــارَككم فــي هــذه 
الُمبادرة اإلنســانية التــي تحِمل بين طياِتها 

وفكرتهــا العديــد مــن دروب األمــل نحــو 
خدمــة اإلنســانية والبشــريَّة فــي كلِّ مكان 
فــي هــذا العالــم، كمــا انتِهز هــذه الفرصة 
وأَتوجــه بعظيــم الشــكر وجزيــل االمتنــان 
لســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــِد آل نهيان 
ممثِّــل الحاكــم فــي ِمنطقــة الظفــرة رِئيس 
ــمو  ــي وس ــر اإِلمارات ــالل األحم ــة اْله َهيئ
الشــيخة شمسة ِبنت حمدان بن محمد آل 
نهيان مســاعد ســمو رئيس الهيئة للشــؤون 
النســائية رئيســة اللجنــة العليــا لمشــروع 
عطايــا علــى ما بــذاله من جهد بنَّــاء لدعم 
هذه اْلَمشــاريع اإلنسانية الَّتي وِرْثناها ِمْن 
ُمؤِســس اْلعمل اإِلنســاني ِبدولتنــا المغفوِر 
ــان  ــْلطان آل نهي ــن ُس ــد ب ــْيِخ زاي ــُه الشَّ ل

ــب اهللَّ َثراُه«. طيَّ
ــر  ــالل المؤتم ــمي - خ ــاف الجس وأض
الصحفي الذي حضره نواب األمين العام - 
على مدار ســنوات تشــرَّفُت َأن ُأمثل هيئة 
الهــالل األحمــر اإلماراِتــي كســفير مفــوض 
فوق العادة للعمل اإلنســاِني في مجموعة 
ــخت  أعمــال وزيارات إنســانية ميدانية رسَّ
النَّهــج اإِلنســانيَّ ِفي مســيرِتي وتركْت أثًرا 
كبيــًرا وفخــرًا لمنهــاج وطنــي وُمســاهمِته 
ــد  ــاة العدي ــِف معان ــى تخفي ــه عل وحرِص
مــن شــعوب العالــم ونشــر الســعادة بيــن 
ين والمذهب  األفــراد باْخِتالف العرق والدِّ

والموقــع الجغرافي.
وتابــع: »هــذا مــا جعلِنــي أفتِخــُر ِبــأن 
َأكون ســفيًرا ُمفّوًضا ِلعطايــا منذ انطالقِته، 
ــا أحــد المســاِندين  وأن أكــون اليــوم أيًض
نهــر  »صنــدوق  بأهــداف  والُمبّشــرين 
ــة  بي ــة الطِّ ــُيوّفر الّرعاي ــذي َس ــاة« وال الحي
ــن  ــد م ــي العدي ــن ف ــال المحرومي لألطف
حية، داعًيا  الــدول وتخفيــف ُمعاناِتهــم الصِّ
ــِق  ــه َوُمَســاندِته ِلتحقي الجميــع ِإلــى دعِم
أهداِفــه النَّبيلة ونشــر ِمظلَّته علــى َأحبائنا 
األطفــال الذين ُهم في َأَمــسِّ الحاجة لمن 
يْأخــذ ِبأيديُهــم، وَيستشــرفون ُمســتقبلهم 

ِباألمــل والســعادة واإِليجابيــة«.
وأعــرب الجســمي - فــي ختــام كلمتــه 
ــي  ــالل األحمــر اإِلمارات - عــن شــكره لله
وُمبــادرة عطايــا علــى الثقــة التــي منحوها 
إياه من أجل خدمة اإلنسانية، واْلُمساَهمة 
فــي َمْنــح الثِّقــة واألمــل والُمســاَعدة ِمــن 

َأجــل حيــاِة َأفضــل لألطفــال المحرومين.
يذكر أنه تم تحديد ســبع دول كمرحلة 
ــدوق  ــج الصن ــن برام ــتفادة م ــى لالس أول
العالجية والطبية وهي المغرب وموريتانيا 
واألردن والســودان والعراق واليمن ومصر 
وتــم توقيــع اتفاقيــات تعاون مــع عدد من 
المستشــفيات فــي بعــض الدول الســتقبال 
وعــالج األطفــال المســتهدفين كمــا ســيتم 
توقيــع اتفاقيــات مــع المنظمات اإلنســانية 
الدوليــة المعنيــة بأوضــاع الطفولــة حــول 

وام العالم. 

أعلنت الهيئة االتحادية للهوية والجنســية 
والجمارك وأمن المنافذ اعتماد قنواتها الذكية 
فــي تقديم خدمة الطلبات المقدمة لتصاريح 
الدخــول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج 
الدولــة ألكثــر من ٦ أشــهر، والتي تم تفعيلها 
اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى 
أن هــذه الخدمــة ال تنطبــق علــى المقيميــن 

من حاملــي اإلقامات الذهبية.
ــه  ــا - إن ــان له ــي بي ــة - ف ــت الهيئ وقال
تــم إطــالق الخدمــة الجديــدة بهدف إســعاد 
المتعامليــن وتمكين المقيميــن الذين لديهم 
إقامات ســارية واضطروا للبقاء خارج الدولة 
للدراســة أو العمــل أو العــالج لمــدة تزيــد 
علــى ٦ أشــهر، ومــن ثــم اســتنفادهم المــدة 
المحــددة للبقــاء خــارج الدولــة ممــا يترتــب 
عليــه إلغــاء اإلقامــة مــن الناحيــة القانونيــة.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤالء 

المقيميــن تفعيــل اإلقامة مرة أخرى ودخول 
الدولــة باإلقامة نفســها، بعــد موافقة الهيئة، 
مشــيرة إلــى أن هــذه الخدمة تشــمل جميع 
اإلقامــات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات 

التــي تقدمها الهيئة.
وذكــرت أن الموافقــة على طلــب تصريح 
لمــن بقــوا خــارج الدولــة أكثــر مــن ٦ أشــهر 
تتطلــب تقديــم صورة مــن الهويــة اإلماراتية 
وصــورة مــن جــواز الســفر، وإرفــاق ســبب 
التأخيــر لدخــول الدولــة خــالل تلــك المــدة، 

مؤكــدة أن تلــك الخدمــة تقتصــر فقــط علــى 
المتعامليــن مــن الخــارج فقــط ممــن بقــوا 

أكثــر مــن ٦ أشــهر فــي الخــارج.
وأكــدت الهيئــة، فــي بيانهــا، حرصها على 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــر منظوم تطوي
ــالل  ــن خ ــم م ــير عليه ــن والتيس للمتعاملي
تبســيط اإلجــراءات والتحــول الرقمــي فــي 
ــات  ــات وإطــالق خدم ــة الخدم ــم كاف تقدي
جديــدة تلبــي احتياجــات المتعاملين وتعالج 
الظروف االســتثنائية التي يتعرضون لها. وام

»الهوية والجنسية«: إطالق خدمة طلب تصريح دخول الدورة الثانية عشرة لمعرض »عطايا« تنطلق 6 فبراير
للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر  

دعــت هيئــة أبوظبــي للطفولــة المبكرة 
ــة  ــي الدول ــة ف ــع المؤسســات المعني جمي
إلــى المشــاركة فــي مبــادرة عالمــة الجودة 
لبيئــة عمــل داعمــة للوالدين، والمســاهمة 
ــاء مســتقبل مزدهــر  ــر فــي بن بشــكل مؤث
للمؤسســات وأفــراد المجتمــع علــى نطــاق 
أوســع، حيث ســيغلق بــاب المشــاركة بعد 
١٠٠ يــوم وتحديــدًا فــي الثانــي عشــر مــن 

مايــو المقبــل.
ومنــذ إطالقهــا للدورة الثانيــة من عالمة 
الجــودة لبيئــة عمل داعمــة للوالدين مطلع 
نوفمبــر مــن العــام الماضي، وجهــت الهيئة 
أكثر من ١٥٠ دعوة للمؤسسات العاملة في 
القطــاع الخــاص وشــبه الحكومــي والقطــاع 
الثالــث فــي جميــع أنحــاء الدولــة للتقــدم 
بطلــب للحصــول علــى عالمة الجــودة لبيئة 

عمــل داعمــة للوالدين.
وعقدت الهيئة خالل الفترة الســابقة ٢٠ 
جلســة دعــم فرديــة للمؤسســات المتقدمة 
بطلب المشــاركة، ونظمت كذلك ٣ ندوات 
المتقدميــن  لجميــع  افتراضيــة  توعويــة 
للتعريــف بالبرنامج وآلية التقديم واإلجابة 
على جميع استفساراتهم، فضاًل عن الزيارات 
الميدانيــة التي أجرتهــا الهيئة ممثلة بفريق 
البرنامج لعدد من المؤسســات في مختلف 
أنحــاء الدولــة إلطالعهــم البرنامــج والمزايا 
التي يقدمها للمؤسسات والوالدين العاملين 
فيها والطفل واألســرة والمجتمع، ودعوتهم 

للمشــاركة والحصــول على العالمة.
وقــال الطيــب آدم ممثــل منظمــة األمــم 
المتحدة للطفولة لدى دول الخليج العربي: 

»يسر منظمة اليونيسف رؤية التقدم الذي 
أحرزتــه هيئــة أبوظبــي للطفولــة المبكــرة 
فيمــا يتعلــق بالسياســات الداعمــة لألســرة، 
وال ســيما مــا حققــه برنامج عالمــة الجودة 
لبيئــة عمــل داعمــة للوالديــن ، كمــا تشــيد 
المنظمــة بســعي الهيئــة إلــى مواءمــة تلــك 
السياســات مــع المعاييــر المعتمــدة عالميــًا 
والعمل بشــكل تدريجي نحو ترســيخ أفضل 
الممارسات الموصي بها من قبل المنظمة«.

ويمكــن لجميع المؤسســات التــي تتبنى 
سياســات داعمــة للوالديــن، التقــدم بطلب 
ــتنادًا  ــك اس ــج، وذل ــي البرنام المشــاركة ف
إلــى معاييــر المســتوى األول مــن )عالمــة 
الجــودة(، أو المســتوى الثانــي )عالمــة 
الجــودة+( المخصصــة للمؤسســات التــي 
تواكب أو تتخطى الممارسات الرائدة عالميًا 

وفــق معاييــر المســتوى الثانــي، مــن خالل 
https:// :زيارة الموقع اإللكتروني للبرنامج
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لتعبئــة نمــوذج الطلــب إلكترونيــًا.

ويتــم تقييــم جميــع الطلبات المشــاركة 
ــم  ــة تحكي ــل لجن ــن قب بشــكل مســتقل م
مســتقلة تضــم عــددًا مــن المســؤولين 
علــى مســتوى الدولــة لضمــان الموضوعيــة 
والشــفافية فــي مراجعــة وتقييــم الطلبات، 
حيــث يعكــس الحصول علــى عالمة الجودة 
لبيئــة عمــل داعمــة للوالديــن تقديــرًا كبيرًا 
للمؤسســات فــي تبنــي وتنفيــذ السياســات 
كمــا  للوالديــن،  الداعمــة  والممارســات 
ــى االســتفادة مــن  تســاعد المؤسســات عل
ــى  ــر، واالطــالع عل ــم والتطوي فــرص التعل

تقاريــر التقييــم. وام

100 يوم على إغالق باب المشاركة في مبادرة عالمة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

تحت رعاية ســمو الشــيخ ذياب بن محمد 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس مركــز الشــباب 
العربي.. تنعقد النســخة الثانية من االجتماع 
العربي للقيادات الشابة، ضمن أعمال »القمة 
العالميــة للحكومــات ٢٠٢٣«، خــالل الفتــرة 
ــل بمشــاركة  ــر المقب ــى ١٥ فبراي ــن ١٢ إل م
وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل 
الشبابي في المنطقة للقاء مجموعات شبابية 
عربية من مختلف التخصصات وبحث القضايا 

والفــرص التي تهم الشــباب.
وتركــز هــذه الــدورة علــى عالقة الشــباب 
بالهوية واللغة العربية ونظرة الشباب العربي 
إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والســردية 
التــي تقدمهــا المنطقة العربيــة لتعزيز صورة 
الشــباب العربــي وتقديــم انطباعــات إيجابية 
ــا  ــة وكفاءاته ــدان العربي ــن البل ــة ع صحيح
ومواهبهــا الشــبابية ورؤاهــا المســتقبلية 
الطموحــة وحرصهــا علــى تحويــل التحديــات 

إلــى فــرص.
ويكتســب االجتمــاع أهميــة خاصــة فــي 
ــة  ــات اإلقليمي ــى الفعالي ــاده كأول ظــل انعق
ــدول  ــة العامــة لجامعــة ال مــع إعــالن األمان
العربيــة العــام الجــاري ٢٠٢٣ »عــام الشــباب 
العربــي« ، لتشــجيع الشــباب على المشــاركة 
المجتمعية الهادفة، وتبادل األفكار والخبرات 
مــع الحكومــات العربيــة، فضــال عــن معرفــة 
ــات  ــم التوجه ــي، وأه ــباب العرب ــع الش واق
المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته.

وينعقــد االجتمــاع بحضــور ممثليــن عــن 
ــاون  ــس التع ــة ومجل ــدول العربي ــة ال جامع
العربيــة ومشــاركة وزراء  الخليــج  لــدول 
الشــباب العــرب، ومنهــم معالــي نــورة بنــت 
ــباب  ــة والش ــرة الثقاف ــي وزي ــد الكعب محم
ــر الرياضــة  ــي د.أشــرف صبحــي، وزي ومعال
والشــباب رئيــس المكتــب التنفيــذي لــوزراء 
الشــباب والرياضــة العرب في جامعــة الدول 
العربية، وســعادة السيد أيمن المؤيد، األمين 
العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
بمملكــة البحرين، ومعالي محمد النابلســي، 
وزيــر الشــباب فــي األردن، ومعالــي محمــد 
المهــدي بــن ســعيد، وزيــر الشــباب والثقافة 
والتواصل في المغرب، وسعادة السيدة روان 
توفيقــي، وزيــرة شــؤون الشــباب والرياضــة 
فــي البحريــن، ومعالــي األســتاذة هــزار عبــد 
الرســول عجب، وزيرة الشــباب والرياضة في 
الســودان، ومعالــي محمــد أســلم اســويدات، 
وزير الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع 
البرلمــان فــي موريتانيا، ومعالــي عبد الرزاق 
ســبقاق، وزير الشــباب والرياضة في الجزائر، 
ومعالــي فتــح اهلل عبداللطيــف الزّنــي، وزيــر 
الشــباب بحكومــة الوحدة الوطنيــة في ليبيا.

كمــا يشــارك فــي االجتمــاع معالــي شــما 
بنت ســهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة 
لشــؤون الشــباب نائــب رئيس مركز الشــباب 
العربــي ومعالي أحمد محمد حســين قاســم، 
وزير الشــباب والرياضة فــي العراق، ومعالي 
كمــال دقيــش، وزيــر الشــباب والرياضــة فــي 
تونس، ومعالي المهندس أســامة الســعداوي، 
وزير الريادة والتمكين في فلسطين، ومعالي 
هيبو مؤمن عســوي، وزيرة الشــباب والثقافة 

فــي جيبوتي، ومعالي الدكتــور جورج كالس، 
وزيــر الشــباب والرياضــة من لبنــان، ومعالي 
محمــد بري محمود، وزير الشــباب والرياضة 

فــي الصومال.
كمــا يشــهد االجتمــاع العربــي للقيــادات 
الشــابة ســعادة عمــران شــرف مســاعد وزيــر 
الخارجيــة لشــؤون العلــوم والتكنولوجيــا 
المتقدمــة ومشــاركة معالــي بــدر القاضــي، 
نائــب وزيــر الرياضــة ومعالــي المهنــدس بدر 
الكحيل األمين العام لمؤسســة مسك وسعادة 
الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مسك من المملكة العربية السعودية، ومشعل 
الســبيعي نائب المدير العام لقطاع الخدمات 
المســاندة بالهيئة العامة للشباب، والدكتورة 
ــة  ــذي لألكاديمي ــر التنفي رشــا راغــب، المدي
الوطنيــة للتدريــب بجمهورية مصــر العربية، 
والمهنــدس زيد الســلماني، المديــر التنفيذي 
لمركــز الشــباب فــي ســلطنة ُعمــان، وســناء 
الشــوا، ومعاون وزيــر الثقافة من الجمهورية 
العربية السورية، وزهرية سيد أحمد، األمينة 
العامة لوزارة الشباب بجمهورية جزر القمر، 
والبروفيســورة هنــادا طــه مديرة مركــز زاي 
ــة  ــن دول ــة م ــة العربي ــم اللغ ــوث تعلي لبح

اإلمارات.
وتتميز هــذه الدورة بانعقاد حلقة وزارية 
شبابية مفتوحة تضم عدداً من وزراء الشباب 
العــرب مــع نخبــة مــن الشــباب العربــي مــن 
ــف المجــاالت والتخصصــات، يســبقها  مختل
لــدى افتتــاح المؤتمر عــرض لنتائــج اللقاءات 
التمهيديــة التــي ســبقت تنظيــم االجتمــاع، 

ورصدت آراء ١.٠٠٠ شــاب وشابة من الوطن 
العربــي حول المحاور التي تطرحها نقاشــات 
االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة وحلقته 

الوزاريــة فــي دورتــه الثانية.
وفــي هــذا اإلطــار قالت معالي شــما بنت 
ســهيل بــن فــارس المزروعــي وزيــرة دولــة 
لشــؤون الشــباب نائــب رئيس مركز الشــباب 
العربــي رائــدة الشــباب فــي مؤتمــر المنــاخ 
»كــوب٢8«: »إن نجــاح النســخة التأسيســية 
لالجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة ضمــن 
أعمــال القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٢ وفي 
ختام فعالية إكســبو العالمية التي اســتضافتها 
دولــة اإلمــارات العــام الماضي أثمر بتأســيس 
فريــق عمل عربي مشــترك معني باالســتثمار 
فــي طاقات الشــباب وتوجيهها نحو مســارات 

التنميــة المتعددة«.
وأضافت: »في هذه النسخة من االجتماع 
العربــي للقيــادات الشــابة نضــع ملفــًا مهمــًا 
علــى طاولــة النقــاش والتحليــل، وهــو هويــة 
الشــباب العربــي وصورتــه فــي العالــم، مــن 
خــالل نظرتــه إلــى نفســه ونظــرة العالــم له، 
وبحث سبل تمكينه من تفعيل فرصه وتعزيز 
ارتباطــه بلغتــه العربية في شــخصيته ونتاجه 
المعرفــي والمهني، وذلك بموازاة العمل معًا 
على تجديد الســردية اإليجابيــة عن القدرات 
واإلمكانــات الشــبابية الواعــدة وتغذية األمل 

في نفوس الشــباب«.
وتابعــت: »نبنــي علــى مكتســبات الدورة 
السابقة، وسيكون لدينا دومًا أفكار وتوصيات 
جديــدة لالســتفادة منهــا فــي تحقيــق األثــر 

ــادرات العمــل  ــر األمثــل لمب األفضــل والتأثي
الشــبابي المحليــة والمشــتركة فــي منطقتنا. 
ونتطلــع إلــى نتائج نوعية للــدورة الثانية من 
االجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام.«

وأضافــت معاليهــا وبصفتهــا رائــدة المناخ 
للشــباب فــي مؤتمــر األطــراف »كــوب٢8«: 
»سنعمل مع كافة الشركاء في الدول العربية 
من وزارات شباب ومؤسسات لتعزيز مشاركة 
الشــباب العربي في المؤتمر وإيصال صوتهم 
وزيــادة وعيهــم فــي ملــف التغيــر المناخــي 
ــادي  ــم للعــب دور قي بمــا يدعــم طموحاته

ومؤثــر فــي المنطقــة والعالم«.
وتتخلــل المؤتمــر عروض تقديمية شــاملة 
ــل  ــة بالعم ــة متخصص ــات عربي ــن مؤسس م
الشــبابي مــن كٍل مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية ومملكــة البحرين وســلطنة ُعمان 
وجمهوريــة مصــر العربيــة وعــدد مــن الدول 

العربيــة.
وســتتم عرض تجربة مجالس الشــباب في 
دولــة اإلمــارات بحضــور نخبــة مــن القــادة 
وأعضــاء مجالــس الشــباب بــكل أنواعهــا منذ 
ــراز  ــع إب ــه، م ــى يوم ــة إل تأســيس المنظوم
مختلــف قصــص النجــاح، واآلفــاق المتاحــة 
لمشــاركة نمــوذج مجالــس الشــباب الناجــح 
مــع مختلف الــدول العربية لتطوير مشــاركة 

الشــباب فــي تنميــة مجتمعاتهــم.
وسيشــتمل االجتماع على كلمات رئيســية 
ملهمــة ومحفــزة عــن اإلنجــازات التــي تــم 
تحقيقهــا فــي مجــال العمــل الشــبابي العربي 
من جهة والخطط واالستراتيجيات المستقبلية 
التــي يتــم العمــل عليهــا بالتعــاون مــع كافــة 
ــم مســتقبل واعــد للشــباب  الجهــات لتصمي
العربي بمشاركة فاعلة منه في كل المراحل.

وســتكون هنــاك عروض ثقافيــة وفعاليات 
فنيــة مرتبطــة بالهويــة واللغــة العربية خالل 
المؤتمــر الــذي يتيــح للمشــاركين فيه حضور 
فعاليات القمة العالمية للحكومات وما تتخلله 
مــن فعاليــات وأنشــطة وحــوارات ولقــاءات 
مــع رؤســاء دول وحكومات ومنظمات دولية 

وإقليمية.
وألول مــرة علــى مســتوى القمــة العالمية 
للحكومات، سيتم االحتفاء بدولة عربية ضيف 
شــرف لالجتمــاع، والتــي ســتكون جمهوريــة 
مصــر العربيــة فــي هــذه الــدورة. ويناقــش 
االجتمــاع بجلســاته المنّوعــة كيفيــة التواصل 
مــع الشــباب وتحــدث لغتــه لتقديــم روايتــه 
ــع تســليط  ــه لغــد أفضــل، م لواقعــه ورؤيت
الضــوء علــى عالقة الشــباب بلغتهــم وأهمية 
ارتباطهــم بهــا واعتزازهــم بهويتهــم الوطنيــة 
المنفتحــة على العالم والشــريكة في أهداف 

التنميــة نحــو عالــم أفضل.
ــادات  ــي للقي ــاع العرب ــارك االجتم وسيش
الشــابة مــع الحضــور واإلعالم نتائج دراســات 
نوعيــة متعلقــة بواقــع وتطلعــات ومســتقبل 
الشــباب، إلــى جانــب مخرجــات أبحــاث 
واســتطالعات رأي متخصصــة قــام بهــا مركــز 
الشــباب العربــي، إلــى جانــب أدلــة العمــل 
الشــبابي العربــي وأدلــة المراكــز والمبادرات 

الشــبابية فــي الوطــن العربــي.
ــة اســتمرارًا  ــدورة الثاني وتشــكل هــذه ال
ــه النســخة التأسيســية  ــذي حققت للنجــاح ال
لالجتماع العربي للقيادات الشابة الذي نظمه 
مركــز الشــباب العربــي عــام ٢٠٢٢ بحضــور 
أكثــر مــن ١٠٠ مــن ممثلــي قيــادات الشــباب 
العربــي فــي ٢٢ دولــة عربية، وبمشــاركة ١٥ 
ــن  ــن وزراء الشــباب العــرب ونحــو ٣٠ م م
رؤســاء مؤسســات تمكين الشــباب في الدول 
العربيــة، والــذي شــارك أيضــًا مــع الجمهــور 
دراســات وتقاريــر وأدلــة عمــل نوعيــة عــن 
الشــباب العربــي وراهنــه وتطلعاتــه وفرصه، 
ومنها »أفضل السياســات الشــبابية في العالم 
مــع التركيز علــى المنطقة العربيــة«، و«أبرز 
تحديات العمل الشــبابي في العالم العربي«، 
و«الدليل الشامل للمبادرات والمراكز الشبابية 

فــي العالم العربــي«. وام

تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. النسخة الثانية من االجتماع 
العربي للقيادات الشابة تنعقد ضمن »القمة العالمية للحكومات«

شمسة بنت حمدان: 
المعرض أصبح عالمة 

فارقة في مجال المبادرات 
اإلنسانية والتنموية للدولة

سموها: »عطايا« أسهم 
خالل السنوات الماضية في 
ابتكار حلول جذرية للعديد 
من القضايا اإلنسانية المهمة

شما المزروعي: 
ال يمكن الحديث 

عن المستقبل دون 
إشراك الشباب

تقديم انطباعات إيجابية 
عن البلدان العربية 
ومواهبها الشبابية 

ورؤاها الطموحة

تعزيز ارتباط الشباب 
بالهوية واللغة 

العربية على طاولة 
النقاش والتحليل
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أزاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزير التسامح والتعايش، أمس، الستار عن 
تمثال المهاتما غاندي بمقر القنصلية العامة 
للهند في دبي، وذلك بحضور سعادة سنجاي 
سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، 
وسعادة الدكتور أمان بوري قنصل عام الهند 

في دبي واإلمارات الشمالية .
حضر الحفل أعضاء من المجتمع الدبلوماسي 
في دولة اإلمارات إلى جانب عدد من السفراء 
المعتمدين لدى الدولة فضال عن الفائزين بجائزة 
برافاسي بهاراتيا سمان، وجمع غفير من أبناء 
الجالية الهندية في دبي واإلمارات الشمالية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
: » نفتخر بأواصر العالقات المتميزة بين دولة 
اإلمارات وجمهورية الهند، وحدث اليوم يمنحنا 
فرصة للتفكير في حالة عالمنا للنظر في األدوار 
الفردية التي يمكن أن يلعبها كل منا والتركيز 
على تحقيق السالم واالستقرار، مقدما الشكر 
للسفارة الهندية والقنصلية والجالية الهندية في 

اإلمارات على هذا االحتفال بواحد من أكثر 
الشخصيات المؤثرة في التاريخ«.

وأضاف معاليه : » يعد المهاتما غاندي 
نموذجا ملهما في ذاكرتنا تلهمنا جميعاً إلى 
السالم والتسامح والعدالة واالزدهار في عالمنا، 
لذا أدعوكم جميعا للسير قدماً في نفس المعايير 
التي حددها » غاندي » لتحقيق تلك القيم 
التي تذكرنا جميعاً بإيمان المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، 
بتأسيس ثقافة التسامح والحوار في اإلمارات، 
مؤكدا أن التعايش السلمي كان في صميم 
إيمانه “رحمه اهلل ”، حيث الوسائل السلمية 
ضرورة لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق 

مجتمع مزدهر ومتناغم » .
ويبلغ قياس التمثال ٤٢ بوصة وهو مصنوع 
من البرونز، ويعد هذا التمثال هدية من المجلس 
الهندي للعالقات الثقافية )ICCR( إلى القنصلية 

العامة للهند، ونحته ناريش كوماوات .
بدوره أوضح سعادة سنجاي سودهير سفير 

جمهورية الهند لدى الدولة، في تصريحات 
له أن تعاليم المهاتما غاندي صالحة اليوم 
أكثر من عصره ألن الحاجة اليوم تزيد إلى 
إزاحة  معتبراً  والتسامح،  والوئام  الالعنف 
الستار عن تمثال غاندي على أرض اإلمارات 
هو يوم عظيم، والهند اليوم تعيش نفس روح 
فلسفة المهاتما غاندي وهي فلسفة مرتبطة 
بالتناغم والتسامح واألخوة واالستدامة، والتي 
كان المهاتما غاندي يدعو لها وأيضا اآلباء 
المؤسسون لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

من جهته اعتبر القنصل العام للهند، أن 
السالم  مبادئ  لتذكر  فرصة  يمثل  التمثال 
والتسامح الذي دعا إليها غاندي الزعيم الروحي 
لألمة الهندية، وهو نفس ما كان يدعو إليه 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
األب المؤسس لدولة اإلمارات التي يعيش 
فيها أبناء الجالية الهندية في وئام، وهو ما 
يظهر تميز ذلك البلد الذي يستضيف أكثر 

من ٢٠٠ جنسية.وام

بحضور نهيان بن مبارك .. إزاحة الستار عن تمثال 
»المهاتما غاندي« بالقنصلية الهندية بدبي

نهيان بن مبارك خالل حضوره الحفل

صقر غباش خالل لقائه عدد من سفراء دول أمريكا الالتينية والكاريبي

تتحول اإلمارات خالل شهر فبراير الجاري 
إلى الوجهة األولى لألحداث والفعاليات ذات 
من  مجموعة  استضافة  عبر  الدولي  الطابع 
المؤتمرات والمعارض واألحداث الدولية البارزة 
التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم 
مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على 

صعيد المنطقة والعالم.
 وتعد اإلمارات مركزاً عالمياً الستضافة وتنظيم 
المعارض والمؤتمرات المتخصصة، واعتبارًا 
من اليوم األربعاء وطوال شهر فبراير ٢٠٢٣ 
ستشهد الدولة سلسلة من األحداث والفعاليات 
االقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات 

الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.
يركز شهر االبتكار »اإلمارات تبتكر ٢٠٢٣« 
هذا العام على محور االستدامة، ضمن الفعاليات 
فبراير  شهر  طوال  يشهدها  التي  واألنشطة 
بمشاركة الجهات الحكومية على المستويين 
االتحادي والمحلي، وذلك تجسيداً إلعالن  صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، العام ٢٠٢٣ عام االستدامة.

وتتميز الدورة الحالية باحتضان مشاركات 
عالمية، ألول مرة منذ إطالقه، ما يعد إضافة 
نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيدًا 
لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل 

مهرجانات االبتكار في العالم.
تعقد القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ في 
الفترة من ١٣ - ١٥ فبراير المقبل تحت شعار 
»تشكيل حكومات المستقبل«، وستجمع القمة 
تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء 
وكبار المسؤولين وصّناع القرار ورواد األفكار 
والمختصين في الشؤون المالية واالقتصادية 
واالجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل 
الخبرات والمعارف واألفكار التي تسهم في 

تعزيز التنمية واالزدهار حول العالم.
التي  للحكومات  العالمية  القمة  وتشكل 
تستضيفها دبي سنويا المنصة الجامعة ألكثر 
على  القمة  وتركز  عالمية،  منظمة   ٣٠ من 
استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل 

أفضل للبشرية، حيث أسهمت منذ انطالقها في 
تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة 

على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.
تنطلق في ١٩ فبراير المقبل فعاليات مؤتمر 
الدفاع الدولي ٢٠٢٣ الذي يعقد في أبوظبي 
بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وصناع 
قطاع  في  الخبراء  المسؤولين  وكبار  القرار 
الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر قبيل انطالق معرضي »أيدكس 
٢٠٢٣« والدفاع البحري »نافدكس ٢٠٢٣« اللذين 
يقامان في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ فبراير المقبل 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويوفران 
منصة دولية لعرض التقنيات واالبتكارات في 
رفيع  عالميًا  وملتقى  الدولي،  الدفاع  قطاع 
المستوى الستعراض أحدث تطورات قطاع 
الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات 

متطورة.
  تستضيف دولة اإلمارات يومي ٢١ و٢٢ 
فبراير المقبل في أبوظبي »القمة العالمية 
للمرأة ٢٠٢٣« تحت عنوان: »دور القيادات 
النسائية في بناء السالم، واالندماج االجتماعي 

وصنع االزدهار«.

وتمثل القمة التزامًا أدبيًا وأخالقيًا على 
مستوى دول العالم، لتبني استراتيجيات جديدة 
وطرح أفكار وحلول أكثر شمولية، من شأنها 
معالجة المشكالت التي تعيق تقدم المرأة 
مسيرة  في  الجوهري  بدورها  واالضطالع 
التنمية المستدامة، وتجمع قدراتها الفائقة 
على تعزيز السالم واألمن في العالم وتحقيق 
ما تصبو إليه المجتمعات كافة من رفاه ورخاء 

وازدهار.
تنعقد الدورة الـ٢8 من معرض جلفود، 
األغذية  لتوريد  العالم  في  األكبر  الفعالية 
والمشروبات، خالل الفترة من ٢٠ ولغاية 
٢٤ فبراير ٢٠٢٣، حيث تجمع أبرز الجهات 
الفاعلة في قطاع األغذية والمشروبات من 
جميع أنحاء العالم في دبي لرسم المالمح 
المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وتعد هذه الدورة األكبر من نوعها مع 
زيادة مساحة المعرض بما ال يقل عن ٣٠٪ من 
المساحة اإلجمالية مقارنة باألعوام السابقة، 
حيث تم تأكيد مشاركة ما يزيد عن ٥ آالف 
جهة عارضة، ومنها ١.٥٠٠ جهة تشارك للمرة 

األولى في الفعالية.وام 

 تنطلق اليوم، فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار 
»اإلمارات تبتكر ٢٠٢٣« في نسخته الثامنة، الذي 
يعد الحدث الوطني األكبر من نوعه ويشهد 
تنظيم فعاليات وأنشطة في كافة إمارات الدولة، 
طوال شهر فبراير، لالحتفاء باالبتكار والمبتكرين 
وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب 
ومبادرات يتم توظيفها في تحسين حياة الناس، 
لتكون اإلمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

ويشرف مركز محمد بن راشد لالبتكار 
تبتكر  »اإلمارات  فعاليات  على  الحكومي 
٢٠٢٣« التي تقام بمشاركة الجهات الحكومية 
االتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات 
األكاديمية، وأفراد المجتمع، ويحتضن في 
دورته الحالية مشاركات عالمية، ألول مرة 
منذ إطالقه، من عدد من الدول، ما يعد إضافة 
نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيدًا 
لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل 

مهرجانات االبتكار في العالم.
وقالت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير 
شؤون مجلس الوزراء لشؤون االستراتيجية إن 
»اإلمارات تبتكر ٢٠٢٣«، في دورته الحالية، 
يحتفي باالبتكارات ذات األثر في خدمة المجتمع 
ويتميز بتركيز فعالياته على مواكبة توجهات 
الدولة وإعالن العام ٢٠٢٣ عام االستدامة، من 
خالل تبني موضوع االبتكار في تحقيق االستدامة 

محوراً رئيسياً للفعاليات.
وأضافت أن مركز محمد بن راشد لالبتكار 
الحكومي سينظم نسخة جديدة لجائزة اإلمارات 
تبتكر، يتم االحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فبراير، 
تشمل 7 فئات هي: أفضل ابتكار ألتمتة اإلجراءات 
الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، 
وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، و أفضل 
ابتكار في تسهيل اإلجراءات، وأفضل ابتكار في 
الخدمات االجتماعية، وأفضل ابتكار جذري، 
كما تشهد الجائزة  إضافة فئة جديدة تتمثل 
في أفضل ابتكار في تحقيق االستدامة، ما 
يترجم جهود المركز لالحتفاء بأكثر المبادرات 
والمشاريع المبتكرة تأثيراً في صناعة مستقبل 
دولة اإلمارات، والتي ستسهم في دعم توجهات 
الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية »نحن اإلمارات 
٢٠٣١« التي تعكس رؤى القيادة المستقبلية.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن مركز محمد 
الحكومي سينظم ضمن  لالبتكار  راشد  بن 

الفعاليات مبادرة جديدة يتم من خاللها اختيار 
منتجات إماراتية مبتكرة لعرضها في معرض 
اإلمارات تبتكر الذي ينظم في القرية العالمية 
في دبي، وسيتم تسويق هذه المنتجات بالتعاون 
مع شركة »نون« عبر منصتها »نون محلي«، 
بهدف دعم المبتكرين اإلماراتيين والمنتجات 

المحلية المبتكرة،  
ويشهد شهر اإلمارات لالبتكار »اإلمارات 
تبتكر ٢٠٢٣«، في نسخته الجديدة، تنظيم 
مئات الفعاليات، التي تشمل مسابقات وعروضًا 
وهاكاثونات ابتكار، يتم تنظيمها في كافة مناطق 
دولة اإلمارات إضافة إلى إطالق ورش عمل 
وجوائز ومبادرات وتكريم لالبتكارات المتميزة، 
كما تشمل الفعاليات إطالق شراكة بين مركز 
محمد بن راشد لالبتكار الحكومي ومبادرة 
»فرجان دبي«، بهدف تسليط الضوء على 
المبتكرين والمواهب اإلماراتية، وسرد قصص 

الموهوبين والمبتكرين في الدولة.
ويحتضن »اإلمارات تبتكر ٢٠٢٣« مشاركات 
القطاعين  نوعية للجهات والمؤسسات من 
الحكومي والخاص، إضافة إلى إسهامات متنوعة 
من المبتكرين وأصحاب األفكار الخالقة في 
المجتمع لتقديم مشاركات تركز على االستدامة، 
ويستضيف مشاركات عالمية، ما يؤكد أهمية 

شهر اإلمارات لالبتكار في تعزيز مكانة اإلمارات 
العالمية مصدراً للمعرفة واألفكار واالبتكارات 

الخالقة.
ويهدف شهر اإلمارات لالبتكار إلى تعزيز ونشر 
ثقافة االبتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع 
ومنهج عمل للحكومة وتحسين مشاركة المجتمع 
في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك 
مجتمعي شامل يتبنى ثقافة االبتكار في مختلف 
مجاالت العمل وترسيخه ممارسة يومية، وتحفيز 
أصحاب العقول واإلبداعات واألفكار، إليجاد 
حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين 

حياة المجتمع.
ويسعى »اإلمارات تبتكر ٢٠٢٣« من خالل 
فعالياته ومبادراته إلى المساهمة بشكل فاعل 
في تحقيق مستهدفات رؤية »نحن اإلمارات 
٢٠٣١«، التي تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة 
تستكمل من خاللها دولة اإلمارات مسيرة التنمية 
للعقد المقبل، وتعزيز ريادتها في مختلف 
القطاعات الحيوية مثل »الخدمات الحكومية، 
االقتصاد، تنمية االنسان، والنقل والمواصالت، 
والفضاء«، كما تتماشى مع مبادئ الخمسين 
التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«. وام

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني 
االتحادي جلسة مباحثات مع عدد من سفراء دول 
أمريكا الالتينية والكاريبي لدى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة .
وفي بداية اللقاء رحب معاليه بسفراء دول 
أمريكا الالتينية والكاريبي، مشيرا إلى أن السياسة 
الخارجية لدولة اإلمارات تتميز منذ نشأتها بإقامة 
العالقات ومد جسور الصداقة وتوسيع التعاون 

مع جميع دول العالم.
وقال معاليه إن دولة اإلمارات تتمتع بعالقات 
الالتينية  أمريكا  دول  مجموعة  مع  متميزة 
والكاريبي، وهي عالقات قائمة على التعاون 
واحترام المصالح المشتركة، مشيرا الى أهمية 
تطوير الفرص التجارية والقدرات االستثمارية 
والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف 
اإلمكانيات بالشكل األمثل وبما يحقق المنفعة 

المتبادلة بين الطرفين.
ولفت إلى أهمية وضع آليات مشتركة وأدوات 
عمل مبتكرة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، 
وبحث آفاق الشراكات الثنائية في جميع المجاالت 
السياسية، واالقتصادية، والبرلمانية، والثقافية 

والسياحية.
وأكد معاليه حرص دولة اإلمارات في ظل 
توجيهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
“حفظه اهلل” على تطوير عالقات التعاون والشراكة 
بين دولة اإلمارات ودول أمريكا الالتينية، في 
جميع المجاالت السياسية والبرلمانية واالقتصادية 
والثقافية والتعليمية واالستثمارية والقطاعات 
الحيوية واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

حضر جلسة المباحثات سعادة فرانسيسكو 
خ. شاكون إيرنانديز سفير كوستاريكا، وسعادة 
خورخيه أوغستين مولينا أرامباري سفير األرجنتين، 
وسعادة أفوندال بول سفير كومنولث دومينيكا، 
وسعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير 
المكسيك، وسعادة سمير األطرش القائم بأعمال 
سفارة فنزويال، وسعادة جوليو سيمون كاستانوس 
زوين سفير الدومينيكان، وسعادة باتريسيو دياز 
بروتن سفير شيلي، وسعادة ويلي جوميز سفير 
جواتيماال، وسعادة ألفارو كارلو سيرياني سفير 
األوروجواي، وسعادة جاستن هاولي سفير اتحاد 
سانت كيتس ونيفيس، وسعادة خوسيه أغويرو 
أفيال سفير باراغواي، وسعادة سيزار دومينغيز 
الوزير المستشار في سفارة كولومبيا، وسعادة 
إلين مارتينيز القائمة بأعمال سفارة كوبا، وسعادة 
ماركو أنطونيو سانتيفريز بيمنتيل قنصل عام 
بيرو وسعادة نادية الخضر القائم بأعمال سفارة 
البرازيل، وسعادة أوديليو فيالنيرو القائم بأعمال 

سفارة بنما.
كما حضر جلسة المباحثات سعادة صالح 
السويدي سفير الدولة لدى البرازيل وسعادة 

سعيد القمزي سفير الدولة لدى األرجنتين .
وتم خالل الجلسة بحث سبل تعزيز عالقات 
التعاون الثنائية في شتى المجاالت ال سيما 
تفعيل التعاون والعالقات البرلمانية بين المجلس 
الوطني االتحادي والمجالس البرلمانية في هذه 
الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات 
والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور 
حيال مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك 
بين دولة اإلمارات وهذه الدول، واالستفادة مما 

تحظى به دولة اإلمارات ودول أمريكا الالتينية 
من عالقات متميزة مع مختلف دول العالم 
والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على 
تحقيق السالم واألمن واالستقرار في العالم.

المجلس  أعضاء  المباحثات  جلسة  حضر 
الوطني االتحادي، سعادة كل من : الدكتور 
طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد 
راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وخالد 
الخرجي ومريم بن ثنيه وعائشة ليتيم ، أعضاء 
مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا 
الالتينية وسعادة ناعمة المنصوري وسعادة 
كل من : الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي 
األمين العام للمجلس، وعفراء البسطي األمين 
العام المساعد لالتصال البرلماني، وطارق أحمد 
المرزوقي األمين العام المساعد لشؤون رئاسة 

المجلس.
من جهتهم أشاد سفراء دول أمريكا الالتينية 
والكاريبي بما وصلت إليه دولة اإلمارات من 
انفتاح على العالم وتطور في شتى المجاالت، 

حيث تعد نموذجا يحتذي به.
وأكدوا على اهتمام دولهم بتعزيز العالقات 
البرلمانية وتفعليها في شتى المجاالت بما يسهم 
في دعم أواصر الصداقة بين دولة اإلمارات 
وبلدانهم وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح 

المشتركة.
كما ثمن سفراء أمريكا الالتينية والكاريبي 
استضافة دولة اإلمارات للدورة الثامنة والعشرين، 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ )COP- ٢8( خالل 

العام الجاري.وام

أعلنت لجنة تحكيم جائزة زايد لألخوة 
اإلنسانية، أمس، عن اختيارها جماعة سانت 
صانعة  مع  مشاركًة  الكاثوليكية  إيجيديو 
السالم الكينية السيدة شمسة أبوبكر فاضل 

لتكريمهما بنسخة الجائزة لعام ٢٠٢٣ .
وتحتفي الجائزة في نسختها الرابعة هذا 
العام بهذين المكّرمين تقديًرا إلسهاماتهما 
في خلق عالٍم أكثر سالًما وتعاطًفا من خالل 
النهوض بقيم األخوة اإلنسانية وتقديم نموذج 
ملهم في ترسيخ أسس التعايش اإلنساني.

وجاء فوز سانت إيجيديو، وهي منظمة 
إنسانية مقرها العاصمة اإليطالية »روما« 
وتنتشر في 7٣ دولة في أوروبا وإفريقيا 
وأمريكا وآسيا، تقديًرا إلسهامها في تسهيل 
حل النزاعات وإنجاح المفاوضات السلمية 
وجهود نشر السالم من خالل الدبلوماسية 
من  العديد  في  الثقافي  والحوار  الدينية 
بقاع العالم، من غواتيماال إلى موزمبيق، 

باإلضافة إلى جهودها في الخدمة المجتمعية 
ومد يد العون لالجئين ومساعدتهم على 
االندماج اإليجابي في المجتمعات المستضيفِة 
لهم من خالل المبادرة التي أطلقتها تحت 
عنوان »الممرات اإلنسانية« والتي تهدف 
المجتمعات  أكثر  إلى  الدعم  تقديم  إلى 

معاناة من الفقر حول العالم. 
فاضل  أبوبكر  شمسة  السيدة  أما   
فهي  شمسة«  »ماما  بلقب  والمعروفة 
صانعة سالم وناشطة بارزة في كينيا، وجاء 
تكريمها بجائزة هذا العام تقديًرا لجهودها 
العنف  من  الشباب وحمايتهم  رعاية  في 
من  وذلك  كينيا  في  والتطرف  واإلجرام 
والفرص  والرعاية  المشورة  تقديم  خالل 

لهم. التدريبية 
كبيرة  حمالت  شمسة  السيدة  وقادت 
وناجحة في قارة إفريقيا بشكل عام وكينيا 
العنف  الوعي بخطر  لزيادة  بشكل خاص 

ضد المرأة وأهمية تمكين المرأة والشباب.
تحكيم  لجنة  العام  هذا  الجائزة  م  حكَّ
في  بارزة  شخصيات  من  تألفت  مستقلٍة 
مجال تعزيز السلم وحقوق اإلنسان، وضمت 
لألمم  العام  األمين  وكيل  معالي  من  كاّل 
السامي  المتحدة  األمم  وممثل  المتحدة 
لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، 
ومعالي نائبة رئيس كوستاريكا السابق د. 
التبشير  دائرة  وعميد  بار،  كامبل  إبسي 
بالكرسي الرسولي نيافة الكاردينال لويس 
أنطونيو تاغلي، والسيد كايالش ساتيارثي، 
الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام ٢٠١٤ 
والناشط في مجال حقوق الطفل، وسيدة 
األعمال الحائزة على جائزة نوبل للسالم 
لعام ٢٠١٥ د. وداد بوشماوي، وأمين عام 
عام  أمين  اإلنسانية  لألخوة  زايد  جائزة 
مجلس حكماء المسلمين المستشار محمد 

عبدالسالم.وام

اإلمارات في فبراير.. 28 يومًا من الفعاليات واألحداث العالمية  

»اإلمارات تبتكر 2023« تنطلق اليوم بمشاركة الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص   

صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع عدد من سفراء 
دول أمريكا الالتينية والكاريبي

اختيار جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية وصانعة السالم الكينية »ماما 
شمسة« لتكريمهما بجائزة زايد لألخوة اإلنسانية في نسختها لـ2023

أضاءت دولة اإلمارات مجموعة من معالمها 
دعماً لليوم العالمي الرابع لألمراض المدارية 
المهملة، المناسبة السنوية الهادفة إلى حشد دعم 
المجتمع الدولي للقضاء على تلك األمراض التي 
تؤثر على حوالي ١.7 مليار شخص حول العالم.

وبهذه المناسبة، تمت إضاءة سبعة عشر 
مبنى ومعلماً في كل من أبوظبي ودبي باللونين 
البرتقالي والبنفسجي وهما اللونان الرسميان لليوم 
العالمي لألمراض المدارية المهملة، في خطوة 
تهدف إلى تعزيز الوعي حول هذه األمراض 
وتأكيد التزام دولة اإلمارات بالقضاء على تلك 

األمراض الخطيرة.
شملت قائمة المعالم المشاركة كاًل من بلدية 
أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز أبوظبي 
الوطني للمعارض، ومقر شركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك«، وبلدية العين، وبرج العين، 
وبرواز دبي، وقصر اإلمارات، واالتحاد أرينا، 
والقرية العالمية بدبي، وجامعة خليفة، ومارينا 
مول أبوظبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومقر 
شركة مبادلة، وبرج الشمس في حلبة مرسى 
ياس، وجسر الشيخ زايد، وفندق دبليو أبوظبي.

جدير بالذكر أن األمراض المدارية المهملة هي 
مجموعة من األمراض المعدية التي يمكن الوقاية 
منها وعالجها، إال أنها ما زالت تصيب شخًصا 
من بين كل خمسة أشخاص حول العالم – بما 
فيهم مليار طفل.. وهناك ٢٠ مرًضا ومجموعة 
من األمراض التي تندرج تحت مصطلح األمراض 
المدارية المهملة وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، 
منها العمى النهري والجذام و وداء الفيالريات 

اللمفي، ومرض دودة غينيا، وداء الكلب.

ويعاني المرضى المصابون باألمراض المدارية 
المهملة من وطأتها الشديدة، فهي منهكة للجسد 
قادرة على خلق اإلعاقات والتسبب بالعمى، 

وقد تكون قاتلة في بعض الحاالت.
وتؤثر هذه األمراض في األشخاص الذين 
يعيشون في فقر وضمن المجتمعات النائية 
ذات الموارد المتدنية وتضع معظم األسر بحالة 
مستمرة من العجز والفقر، ما يكلف الدول 
النامية خسائر تصل إلى مليارات الدوالرات 
سنويًا.. فيما تتحمل أفريقيا ما يقرب من ٤٠٪ 
من العبء العالمي لألمراض المدارية المهملة.

 وتؤدي جهود التوعية والتأييد مثل اليوم 
العالمي لألمراض المدارية المهملة دوًرا هاًما 
في ضمان استمرار الزخم وصواًل إلى تحقيق 
الهدف العالمي بالقضاء على تلك األمراض، وفًقا 
لما ورد في خارطة الطريق لمنظمة الصحة 
العالمية لعام ٢٠٣٠ فيما يتعلق بالقضاء على 

األمراض المدارية المهملة. 
وقد ُأطلق اليوم العالمي لألمراض المدارية 
المهملة في عام ٢٠١٩ بمبادرة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
حفظه اهلل واعتمدته منظمة الصحة العالمية 
رسمًيا عام ٢٠٢٠ بفضل جهود دولة اإلمارات 

والشركاء الملتزمين.
واحتفاًء بهذا اليوم، استضافت حلبة مرسى 
ياس فعالية »سباق الميل األخير للمشي وركوب 
الدراجة« للقضاء على األمراض المدارية المهملة 
بالشراكة مع حملة مدى، وهي مبادرة بقيادة 
دولة اإلمارات تهدف إلى جمع التمويل الالزم 
لدعم جهود القضاء على اثنين من األمراض 

المدارية المهملة، وهما العمى النهري وداء 
الفيالريات اللمفي.

شهدت الفعالية مشاركة أكثر من ٩٠٠ شخص 
ممن قدموا إلى حلبة مرسى ياس إلبداء الدعم 
والمساعدة في رفع مستوى الوعي باألمراض 
المدارية المهملة وبالمجتمعات الضعيفة التي 

ترزح تحت وطأتها.
ركوب  إلى  المشاركين  الفعالية  ودعت   
الدراجات أو السير لقطع »الميل األخير« – 
وهو مصطلح تبّناه قطاع الرعاية الصحية على 
الصعيد العالمي لإلشارة إلى المجتمعات السكانية 

التي يصعب وصول الخدمات إليها.
فهذه المجتمعات الريفية والنائية، غالًبا ما 
تعاني من الفقر وضعف أو انعدام البنية التحتية 
والمياه النظيفة والخدمات الصحية، لتكون المرحلة 
األخيرة واألصعب في القضاء على هذه األمراض.

وتتجه عائدات الفعالية لدعم صندوق بلوغ 
الميل األخير والذي يهدف إلى القضاء على 
مرضّي العمى النهري وداء الفيالريات اللمفي 

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل الصندوق 
عام ٢٠١7 بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة 
مثل مؤسسة بيل ومليندا غيتس، ومؤسسة إلما 
الخيرية ومؤسسة هلمسلي الخيرية، وهو عبارة 
عن مبادرة بقيمة ١٠٠ مليون دوالر لمدة عشر 
سنوات يديرها صندوق إنهاء األمراض المدارية 
المهملة »END Fund«، وهو الجهة الخيرية 
الرائدة المعنية بالقضاء على األمراض المدارية 

المهملة. وام

اإلمارات تضيء معالمها دعمًا لليوم العالمي لألمراض المدارية المهملة

فعاليات وأنشطة في كافة إمارات الدولة حتى نهاية فبراير
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اقتصاد
العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بننسوال للخدمات الهندسية

رخصة   رقم:  CN-1195689  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000

شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

تعديل االسم التجاري من / بننسوال للخدمات الهندسية
 PENINSULA ENGINEERING SERVICES

إلى / بننسوال لحلول الطاقة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 PENINSULA ENERGY SOLUTIONS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: ترايو للتجارة العامة ذ.م.م 

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-3679508 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / اكتيف دايريكتوري للتدقيق - شركة الشخص 
الواحد ذ م م ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 01/11/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2350001802

 تاريخ التعديل 31/01/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تمور اطياب

رخصة   رقم:  CN-4646326  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ تمور اطياب

  TOUMOUR ATYAAB
إلى / الياد للتمور

 ALYAAD DATES
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
توب تاالنت لخدمات التوظيف ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1956650  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال من 0 إلى 300000

تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على فهد على فهد النعيمى
عبدالملك  مروان  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

يوسف احمد الحمر
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مهيش شهدادبورى %100

تعديل االسم التجاري من / توب تاالنت لخدمات التوظيف ذ.م.م
TOP TALENT EMPLOYMENT SERVICES L.L.C

إلى / توب تاالنت لخدمات التوظيف - شركة الشخص الواحد ذ م م
 TOP TALENT EMPLOYMENT SERVICES

- 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.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بتايا كوفي

رخصة رقم: CN-4187982 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: افق الصحراء ألعمال البالستر ذ.م.م 

عنوان الشركة: العين, صناعية هيلي, بناية ورثة سليم 
سهيل علي االسود العامري

CN-1169827 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / الدره للمراجعة والتدقيق )سليمان 
احمد سالم( ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 01/02/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2350002164

 تاريخ التعديل 30/01/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
العين كواليتى لتجارة المواد الغذائية ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1179243  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000

القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  تعديل الشكل 
شركة الشخص الواحد ذ م م

بارامبيل  تيفور  اقبال  احمد  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
كوياكوتى تيفور بارامبيل

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم حسن على جمعه البلوشى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد اقبال تيفوربارمبيل %100
تعديل االسم التجاري من / العين كواليتى لتجارة المواد الغذائية ذ م م

ALAIN QUALITY FOODSTUFF TRADING LLC
إلى / العين كواليتي لتجارة المواد الغذائية - شركة الشخص  الواحد ذ م م

 ALAIN QUALITY FOODSTUFF 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.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الغدير للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1006883  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف قائد سيف احمد

تعديل الشركاء تنازل وبيع / على حسن الغبشه شريك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / على حسن الغبشه من 49% إلى %0

تعديل الشركاء تنازل وبيع / على حسن الغبشه شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء / على حسن الغبشه من 49% إلى %100

تعديل االسم التجاري من /  الغدير للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL GHUDAIR GENERAL CONTRACTING L L C
إلى / الغدير للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL GHUDAIR GENERAL CONTRACTING
- 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.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جراند سفير سينما -ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1003101  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف انور ابراهيم عبداهلل على الرئيسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف جامنو بيرومال كلوانى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة بهار محمدعلى محمدامين 

غياث بور العوضى %100
تعديل االسم التجاري من / جراند سفير سينما -ذ م م

 GRAND SAFEER CINEMA - LLC
إلى / جراند سفير سينما - شركة الشخص الواحد ذ م م

 GRAND SAFEER CINEMA
- 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.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سمارت مارخور لخدمات الطباعة

رخصة   رقم:  CN-3938408  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 50000

الشخص  إلى شركة  / من مؤسسة فردية  القانوني  الشكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف شمسه سعيد احمد حرموص الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سميرا صبور اصف اياز خان %100

تعديل االسم التجاري من / سمارت مارخور لخدمات الطباعة
 SMART MARKHOR TYPING SERVICES

إلى / سمارت مارخور لخدمات الطباعة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 SMART MARKHOR TYPING SERIVCES

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة حمدان محمد فريح للنقليات العامة

رخصة   رقم:  CN-1187942  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شركاء / حذف سيف سهيل محمد سويح المزروعى 
تعديل شركاء / اضافة مريم فارس خميس المزروعي %100

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافيتيريا شاورما روابي الشام

رخصة   رقم:  CN-2404241  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل سالم احمد 

صالح الكثيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد سعيد احمد 

حم الكثيرى %100
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم القبائل

رخصة   رقم:  CN-1026139  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف صالح متوه يسلم 

سالم المنهالى
سـالم  حكيمـه  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عيظه المنهالى %100
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
يورو ستار لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-1479675  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ياسر ناصر مصبح 

خميس الكلبانى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد ربيع خليفه 

صباح الرميثى %100
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
وادي الغربية للمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-1808501  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حيات اهلل جول والى خان %100 

تعديل مدير / إضافة حيات اهلل جول والى خان 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف بيات سعيد فارس سعيد المزروعى 

تعديل رأس المال / من null إلى 100000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ وادي الغربية للمقاوالت العامة
 WADI ALGHARBIA GENERAL CONTRACTING

إلى / وادي الغربية للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 WADI ALGHARBIA GENERAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

معرض فلورنس للسيارات

رخصة رقم: CN-2271926 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سال بيوتي صالون للسيدات

رخصة   رقم:  CN-4094426  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 50000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 
الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف امنه محمد راشد البغام النقبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خديجه الطاهرى %100

تعديل االسم التجاري من / سال بيوتي صالون للسيدات
 SALA BEAUTY LADIES SALON

إلى /  صالون سال بيوتي للسيدات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 SALA BEAUTY LADIES SALON
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
حضانة أوركارد البريطانيه - فرع 1

رخصة   رقم:  CN-1175303-1  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
الشخص  إلى شركة  / من مؤسسة فردية  القانوني  الشكل  تعديل 

الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حسن راشد حسن العلكيم الزعابى

كومار  غاندى  كومار  فاندانا  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
سادهورام غاندى %100

تعديل االسم التجاري من / حضانة أوركارد البريطانيه - فرع 1
 BRITISH ORCHARD NURSERY - BRANCH 1

إلى / حضانة أوركارد البريطانيه - شركة الشخص الواحد ذ م م - فرع 
 BRITISH ORCHARD NURSERY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C BRANCH
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال 
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
احاز للحوم والدواجن الطازجه

رخصة   رقم:  CN-3840459  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 50000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 
الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سميره سعيد صالح سالم جذنان
ماليكان  كوزوكال  حسن  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

ابراهيم %100
تعديل االسم التجاري من / احاز للحوم والدواجن الطازجه

AHAZ FRESH MEAT AND POULTRY
إلى / احاز للحوم والدواجن الطازجه - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AHAZ FRESH MEAT AND POULTRY
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الندمارك لهندسة المساحة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4721491  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 100000

تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف كسنيا دوفزهينكو
تعديل االسم التجاري من / الندمارك لهندسة المساحة ذ.م.م

 LANDMARK SURVEY ENGINEERING L.L.C
إلى / الندمارك لهندسة المساحة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 LANDMARK SURVEY ENGINEERING
- 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.
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اقتصاد
العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سمارت مارخور للسفريات

رخصة   رقم:  CN-3938421  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 10000

الشخص  إلى شركة  / من مؤسسة فردية  القانوني  الشكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف شمسه سعيد احمد حرموص الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سميرا صبور اصف اياز خان %100

تعديل االسم التجاري من / سمارت مارخور للسفريات
 SMART MARKHOR TRAVELS

إلى /سمارت مارخور للسفريات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 SMART MARKHOR TRAVELS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة زهرة ليوا للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1068679  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  تعديل الشكل 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف موسى ابراهيم حسن الحاطى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف بدريه سعيد جمعه المخينى الجنيبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة موسى ابراهيم حسن الحاطى %100
تعديل االسم التجاري من / شركة زهرة ليوا للصيانة العامة ذ.م.م
LIWA FLOWER GENERAL MAINTENANCE COMPANY L.L.C
إلى / شركة زهرة ليوا للصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 LIWA FLOWER GENERAL MAINTENANCE COMPANY
- 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.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اكسلينك العقارية

رخصة رقم: CN-4335822 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بختونستان ستار للنقل والمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-4371326 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فواكهجي لبيع الخضروات والفواكة

رخصة رقم: CN-2741671 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: مايجريشين بالنز لالستشارات - شركة 

الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: تاجر أبوظبي

CN-3835985 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
ZENITH - CHARTERED ACCOUNTANTS / ٢- تعيين الساده

، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 01/12/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305002005
 تاريخ التعديل 31/01/2023

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

آر ماجيك شوب لمستحضرات التجميل

رخصة رقم: CN-3948260 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
لوبي بار

رخصة   رقم:  CN-2240296  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / لوبي بار

 LOBBY BAR
إلى / مطعم جوسيه بيزارو 

 JOSE BY PIZARRO RESTAURANT
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1197174 رقم

باالسم التجاري مطعم شاطئ الضيافة، بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

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 المذكورة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سول للشيلة والعباية

رخصة رقم: CN-2962809 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3965 تاريخ 2023/02/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فريج امايه للحلويات والمأكوالت

رخصة رقم: CN-2766032 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.

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقارمرهون عبارة عن عقار بإمارة دبي برج الخليفة 
رقم االرض ١٦8مساحتها ١٤٥٦قدم مربع اسم المبني لوفتس تي سانت رقم المبني ٢ 
رقم الوحدة ١٠٠٣الطابق ١٠ نظيرالمديونية المترصدة في ذمة المنفذ ضد البالغ قدرها 

٣7٩١7٣٩.٣٢ مع الزامه بالرسوم و المصاريف
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ش.م.ع عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - دبي - 

القصيص الثانية - شارع دمشق - مبنى نيهال ويمثله موزة عبيد ربيع الخظر
المطلوب إعالنه افيجيت سالوجا جورباشان سينغ 

 - SEA GULL عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - دبي - بر دبي - مبنى بناية سي غال
Avijeet@dtdic.com - ٠٥٠٥٥٣٩٥77 - شقة ١١٣

م   ٠٥:٠٠:٠٠ الساعة   ٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الموافق  االربعاء  يوم  في  أنه   : اإلعالن  موضوع 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 

لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠٪ 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
نوع العقـار :شقة سكنية - رقم االرض : ١٦8-المنطقـــــة :برج خليفة - رقم المبنى 
: ٢- اسم المبنـى: لوفتس تي سنت - رقم الوحدة :١٠٠٣- المساحة: ١٣١.٥٤ متر 

مربع - التقييم : )١.77٦.٩٩٦/٣١( درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2016 / 96 - بيع عقار مرهون

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقارمرهون عبارة عن عقار بإمارة دبي برج الخليفة 
رقم االرض ١٦8مساحتها ١٤٥٦قدم مربع اسم المبني لوفتس تي سانت رقم المبني ٢ 
رقم الوحدة ١٠٠٣الطابق ١٠ نظيرالمديونية المترصدة في ذمة المنفذ ضد البالغ قدرها 

٣7٩١7٣٩.٣٢ مع الزامه بالرسوم و المصاريف
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ش.م.ع عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - دبي - 

القصيص الثانية - شارع دمشق - مبنى نيهال ويمثله موزة عبيد ربيع الخظر
المطلوب إعالنه افيجيت سالوجا جورباشان سينغ 

 - SEA GULL عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - دبي - بر دبي - مبنى بناية سي غال
Avijeet@dtdic.com - ٠٥٠٥٥٣٩٥77 - شقة ١١٣

م   ٠٥:٠٠:٠٠ الساعة   ٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الموافق  االربعاء  يوم  في  أنه   : اإلعالن  موضوع 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 

لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠٪ 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
نوع العقـار :شقة سكنية - رقم االرض : ١٦8-المنطقـــــة :برج خليفة - رقم المبنى 
: ٢- اسم المبنـى: لوفتس تي سنت - رقم الوحدة :١٠٠٣- المساحة: ١٣١.٥٤ متر 

مربع - التقييم : )١.77٦.٩٩٦/٣١( درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر )للمنفذ ضده( في الدعوى 
رقم 250 / 2016 / 96 - بيع عقار مرهون

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع الدعوى - نلتمس من عدالة المحكمة الموقره اصدار قرار بتذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية 
وتوقيع الحجز التنفيذى على العقار المرهون بالتفاصيل التاليه ? اماره دبي ? ورسان االولى ? ارض 
رقم ٤٢٣- رقم المبني ١- اسم المبني اس٠١ ? اس ٠١? رقم الطابق ٢ رقم العقار ٢٠٩- رقم البلدية 
١-٦٢١ وفق شهادة الملكية للعقار الصادرة من دائرة االراضي واالمالك بدبي بتاريخ ٢٩/٢٠١7/8 
والمسجلة بالعقد رقم ٢٠١١/٤7٢٩١ والمرهونه لصالح البنك طالب التنفيذ. - وبيع العقار بالمزاد 
العلني وفقا لالجراءات المعمول بها لدى دائره االراضي واالمالك بدبي ? نظير المديونية المترصده 
بذمة المنفذ ضده والبالغ مبلغ )٣٤٥.٩٦٦( ثالثمائة وخمسة واربعون الف وتسعمائة وستة وستون 
التصريح لطالب  باالوراق مع  المرفق  الحساب  تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢7م ووفقا لكشف  درهم - حتى 
التنفيذ باستالم مبلغ الدين المشار الية سلفا ? من ثمن البيع بالمزاد العلني باالضافة الى كافة الرسوم 
والمصاريف وكذا حفظ حقة في الرجوع على المنفذ ضده بالفرق بين حصيلة البيع بالمزاد وقيمة 

المديونية في حالة ما اذا كانت الحصيلة ال تغطي المديونية كاملة
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري )بنك االتحاد الوطني سابقا( عنوانه اإلمارات-إمارة دبي - ورسان 

األولى - دبي ويمثله عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران الشامسي
المطلوب إعالنه عصام الدين شلبي سالم شلبي الدسوقي

عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - ورسان األولى ? ارض رقم ٤٢٣ - رقم المبني ١-اسم المبني اس ٠١ 
? اس ٠١ ? رقم الطابق ٢ رقم العقار ٢٠٩- رقم البلدية ١-٦٢١ - ٠٥٤٠٠٠٠٠٠٠

موضوع اإلعالن : أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠٪ من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه 
اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن 
المزايدة أن يزيد  البيع ولكل شخص غير ممنوع من  التالية لجلسة  أيام  والمصاريف خالل عشرة 
على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف 
الممتلكات :  -نوع العقار : وحدة عقارية - المنطقة : ورسان األولى - رقم األرض : ٤٢٣ - رقم 
البلدية : ٠-٦٢١- المساحة : 7٦ متر مربع - رقم المبنى : ١ -اسم المبنى : S٠١ - رقم الوحدة : 

٢٠٩-التقييم: ٣8٥.7٦7.٥8 درهم و يباع العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2022 / 48 - بيع عقار مرهون

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر : روسالن جازيماجومايف ، روسي الجنسية ، تمثله بالتوقيع السيدة/ روزا نور زهانوفا ، 
كازاخستانية الجنسية هوية رقم )٤-٣٩٤١٣١٣-١٩٦7-78٤( بموجب وكالة موثقة اصوال لدى محاكم 

دبي بتاريخ )٢٠٢٢/٠٤/٢8( تحت رقم محرر )٢٠٢٢/١/١١٠٦٣7(
عنوانـــــــه : دبي - االمارات العربية المتحدة - الهـاتف : ٠٥٠٥٥8٤٠٤7

المنذر اليها : ذي اليت لتأجير بيوت العطالت - ذ.م.م ، رخصة رقم )8٤٦٦١٩( 
عنوانـــــه : العقار رقم )٦٠7( رقم الطابق )٦( إسم المبنى )SPRING( رقم المبنى )١( رقم االرض 

)٤١٠( منطقة ند الشبا - الهــاتف : ٠٥٦٥87٥٢7٢
الموضوع : إنذار عدلي بالسداد و اإلخالء

١- بتاريخ سابق إستأجرت المنذر إليها من المنذرة العقار رقم )٦٠7( رقم الطابق )٦( إسم المبنى 
القائم على قطعة االرض رقم )٤١٠( الواقعة في منطقة ند الشبا ،  )SPRING( رقم المبنى )١( 
بموجب عقد إيجار ابتدأ من تاريخ )٢٠٢٢/٠٣/١8( وينتهي بتاريخ )٢٠٢٣/٠٣/١7( بمبلغ إيجار سنوي 

وقدره )٣٤.٠٠٠.٠٠( درهم اماراتي .
٢- قامت المنذر إليها بتحرير الشيك التالي للمنذر : - الشيك رقم )٠٠٠١7٣( بتاريخ )٢٠٢٢/٠٦/٢٢( 
ومائتين  الف  )عشرة  اماراتي  درهم    )١٠.٢٠٠.٠٠( وقدره  بمبلغ  المشرق  بنك  على  والمسحوب 

درهم امارتي فقط ال غير(.
٣- بتقديم الشيك المذكور للبنك المسحوب عليه إرتد المنذر بدون صرفه لعدم وجود رصيد كاف 

وقابل للسحب وقت االستحقاق .
٤- وحيث ان المنذر اليها ال زالت ممتنعة عن سداد القيمة اإليجارية المترصدة بدمتها بموجب 

الشيك المرتجع والمذكور بياناته اعاله .
٥- وحيث ان المنذر متضرر أشد الضرر من بقاء الحال كما هو عليه .

لذلك ينذر المنذر/ المنذر اليها بأداء المبلغ المترصد بدمتها بموجب الشيك المرتجع والمذكور بياناتها 
أعاله والبالغ قدرها مبلغ )١٠.٢٠٠.٠٠( درهم اماراتي )عشرة الف ومائتين درهم امارتي فقط ال 
غير(. واإلخالء وذلك خالل مدة أقصاها )٣٠( يوما من تاريخ استالم المنذر إليها هذا اإلنذار العدلي ، 

ويحتفظ المنذر بحقه كامال بمطالبة المنذر إليها بالتعويض والعطل والضرر عند
انتهاء عقد  القيمة اإليجارية من تاريخ  العقار ، باإلضافة إلى ذلك سداد  اي تأخير في السداد وإخالء 
اإليجار حتى تاريخ اإلخالء التام وسداد جميع الفواتير المتعلقة بالعقار ألية جهة كانت بما فيها الفواتير 
النهائية للمياه والكهرباء وإصدار شهادات براءات الذمة الخاصة بذلك مع تسليم مفتاح العقار وتسليم 
العقار بحالة جيدة وخالية من جميع الشواغل واألضرار ، ويطالبكم المنذر بااللتزام بالمهلـة المحـددة 
باإلنـدار العدلي وبتنفيد كل ما ورد ذكره أعاله ، وإال فإن المنذر سوف يضطر آسفًا إلى اللجوء إلى 
الجهات المعنية والقضاء باتخاذ كافة االجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان بما فيها اقامة الدعاوى 
المدنية والمطالبة بالتعويض وبـدل العطل والضرر باالضافة إلى تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب 

الكاتب العدلالمحاماة ، وايـة مصاريف أخرى قد تترتب على اتخاذ ذلك االجراء

انذار عدلي رقم 237457 / 1 / 2022
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر : راميش راجيسواران أمريكي الجنسية بصفتها مستأجر سابق، يحمل هوية رقم : 78٤١٩77٥٦٣٢٥٣٢٦ 
العنوان : إمارة دبي - المنطقة : البرشا ١ - شارع ٢٤ فيال: 7٤، الهاتف: ٠٥٠٤٥٦٤٩٤٣ - البريد 

ramesh.rajeswaran@gmail.com :اإللكتروني
المنذر إليه : ١ - زيجون زانغ صيني الجنسية مالك ومؤجر

٢ - سيهونج الي صيني الجنسية مالك ومؤجر
الموضوع : إنذار عدلي بوجوب رد قيمة التأمين عنوان المنذر إليهما : إمارة دبي اإلمارات العربية 

المتحدة هاتف : ٠٤٤٥٤8٦٦8
saracustomerscare@gmail.com : البريد اإللكتروني

١( المنذر إليهما هما مالكا العقار الذي كان مستأجر من قبل المنذر والكائنة في : إمارة دبي - وادي 
الصفا 7  - فيال رقم  R2 PALMA - V - 108 رقم مكاني: ٢٥٤١١7٠٣٢٢ بموجب عقد اإليجار 

الموقع بينهما والذي ابتدأ بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٠ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٩
٢( وحيث امتنع المنذر اليهما سداد قيمة مبلغ التأمين رغم انتهاء العالقة االيجارية واالخالء بتاريخ  
٢٠٢٢/٠٩/٠٩ وحيث أن قيم التأمين وهي ١٠٠٠٠ عشرة آالف درهم »نقدًا« وهي تأمين على العقار.

٣( المنذر يطالب المنذر اليهما بسداد قيمة مبلغ التأمين ١٠٠٠٠ عشرة آالف درهم ذلك خالل مدة 
أقصاها ٥ أيام من تاريخ استالمهما هذا اإلنذار.

لذلك
٤( ينذر المنذر- المنذر إليهما برد قيمة مبلغ التأمين ١٠٠٠٠ عشرة آالف درهم وذلك خالل مدة 
أقصاها ٥ أيام من تاريخ استالمهما هذا اإلنذار، وفي حالة عدم السداد خالل المدة المحددة، سوف 
يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها اقامة اصدار امر االداء 
والدعاوى القضائية والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى تترتب على عدم التزام المنذر اليه، 

الكاتب العدلمع تحميلهما الرسوم والمصاريف.

إنذار عدلي رقم المحرر: 2022/1/425925
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

 المنذر: داماس لتأجير السيارات ش ذ م م ويمثلها مديرها / زاهي محمد 
 الحسن ويمثله في التوقيع / علي محمد صابر محمد علي نوار بموجب الوكالة 
 المصدقة رقم ٢٠١٩/١/٦١7٢٣ كاتب عدل دبي المحررة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠

 ضد  المنذر إليه: محمد غالب عبداهلل الكردي
 الموضوع: إنذار المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره ١٢8١٥ اثني  عشر ألف 

وثمانمائة وخمسة عشر درهم
 فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ينذر المنذر إليه إنذارًا نهائيًا بضرورة 
وثمانمائة  ألف  اثني  عشر   ١٢8١٥ وقدره  مبلغ  بذمته  المترصد  سداد 
وخمسة عشر درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
القانوني، و إال سيضطر المنذر آسفًا التخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومطالبة المنذر إليه بالتعويض والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير 
مع تحمل المنذر إليها جميع المصاريف والرسوم ونفقات التقاضي الناتجة 

عن دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله.
 آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار خالل المدة المشار إليها بالطرق الودية.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/449«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذرة / انترناشيونال ميرشنت هاوس ش.ذ.م.م
ضد

المنذراليه/عمران علي ذوالفقارعلي )باكستاني الجنسية(
مجهول محل االقامة

فإن المخطرة بموجب هذا االخطار تخطركم فيه بسرعة سداد 
ألفًا  وخمسون  وسته  مئة   - درهم   )١٥٦.٠٠٠( وقدرة  مبلغ 
درهم قيمة الشيك رقم) ١٣٥. . ( المسحوب علي بنك االمارات 
االسالمي المترصدة بذمتكم لصالح المخطرة وذلك خالل مدة 
أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، واال سوف نضطر 
آسفين إلتخاذ اإلجراءات القانونية بحقكم وعلى مسؤوليتكم 
ونفقتكم من تاريخ إستحقاق الشيك ، محتفظين بكافة الحقوق 

الكاتب العدلألية جهة كانت.

انذار عدلي بالنشر رقم ) 2023/435 (
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر: ساجد افتخار افتخار احمد – باكستاني الجنسية.
المنذر اليه: على رضا غالم صفدر – باكستاني الجنسية

الموضوع 
ينذر المنذر - المنذر إليه األول والمنذر إليه الثانية بضرورة 
السيد/ على رضا غالم صفدر، رفع  إلى  الحصص  نقل ملكية 
اسم المنذر من الرخصة التجارية وعقد التأسيس وذلك خالل 
مدة أقصاها 7 ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وإال سيضطر 
المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه ، 
للمطالبة بما ذكر والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل 
او ضرر تعرض له المنذر، مع تحميل المنذر إليه بكافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم )451 / 2023 (
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

فقد جواز سفر باسم: محمد حمزه صغير 
أحمد، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
6210122AP، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
فقدان جواز سفر



09العدد )٣٩٦٥( األربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٦7٩٥٠8( والصادر عن بنك 
االمارات دبي الوطنى بقيمة )٣8٤٠٠٠( درهم والمتبقي مبلغ بقيمة )١٢٤7٥٦( درهم 
)مائة واربعة وعشرون الف وسبعمائة وستة وخمسون درهم( ليكون اجمالي مبلغ 
المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )١٢77٦7( درهم . )مائة وسبعه 

وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وستون درهم فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(

الكائن  القانونية  واإلستشارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  المختار  ومحله   : عنوانه 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 فاكس 

٠٦٥٥٠٥778٩ هاتف متحرك ٠٥٤٩٩٤٦٦٣٥ صندوق البريد ٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- حبيب يوسف محمد عبداهلل صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٤7٥٦ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة باالضافة 

الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
االلتزام  التنفيذية بحقكـ في حالة عدم  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 

بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 17103 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ١. يلتمس طالب التنفيذ من المحكمة الموقرة وضع الصيغة التنفيذية 

على الشيك موضوع التنفيذ . 
واثنان  وسبعمائة  مليون   ١.7٤٢.7٥8.٠٩( وقدره  مبلغ  بسداد  ضده  المنفذ  إلزام   .٢
وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون درهم و تسعة فلس فقط الغير( وذلك عن 

قيمة الشيك المذكور بياناته اعاله . 
٣. منع المنفذ ضده من السفر والتعميم بذلك على كافة منافذ ومخارج الدولة. 

٤. االستعالم والحجز عن كافة ممتلكات وأصول المنفذ ضده . 
٥. ضبط واحضار المنفذ ضده . 

٦. إلزام المنفذ ضده بالرسوم والمصروفات.
طالب التنفيذ: البنك العربي المتحد فرع ١

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة ? المجاز ? شارع الكورنيش ? معرض رقم ١ ? ملك 
البنك العربي المتحد ? ص .ب : 88١ الشارقة .

المطلوب إعالنه : ١- برافين كهاند راغافان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ 

المنفذ به وقدره ١7٤٢7٥8.٠٩ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام بالقرار 

المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18539 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٥٠٠8٥١( والصادر عن 
)مصرف أبوظبي اإلسالمي( بقيمة )٦٠.٠٠٠ درهم( فقط )ستون ألف درهم(

طالب التنفيذ: محمد كريم مصطفى حامد محمد هندى
عنوانه : االمارات، إمارة الشارقة، منطقة الخان، شارع الخان، بناية برجر 

روز ، شقة رقم ٢٠٢
المطلوب إعالنهما : ١- محمد فوزي عز الدين صالح / بصفته المخول 

بالتوقيع عن شركة صاي للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
٢- شركة صاي للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦١7٣٥درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 477 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعه االتيه: الشيك رقم ٩٢ 
بقيمة )٢٥87٥( درهم والشيك رقم ٩٣ بقيمة )٢٥87٥( درهم والشيك رقم 
٢٠١ بقيمة )٢١٠٠٠( درهم والشيك رقم ٢٠٢ بقيمة )٢١٠٠٠( درهم والمؤرخه 
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ الصادرة عن بنك المشرق بمبلغ اجمالي وقدره )7٥٠.٩٣( 
درهم )ثالثة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون درهم( ليكون اجمالي مبلغ 
المطالبه شامال لرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٩٦٠٩٠( درهم. )ستة وتسعون 

الف وتسعون درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك المشرق ش م ع عنوانه : ومحله المختار -مكتب الثقة 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? شارع كورنيش الخان ? 
برج الهند ? مقابل قناة القصباء ? مكتب ١١١٢ . تليفون ٠٦٥٥٠٥٦77 فاكس 

٠٦٥٥٠٥778 متحرك ٠٥٤٩٩٤٦٦٣٥
المطلوب إعالنه : ١- اميره سالم محمد علي الخالدي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٩٦٠٩٠ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 16366 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ١. تلتمس طالبة التنفيذ من المحكمة الموقرة وضع الصيغة 

التنفيذية في الطلب أعاله .
٢. إلزام المنفد ضده بأداء مبلغ و قدره: 8.٣8٢ درهم )ثمان االف و و ثالثمائة 

و اثنان و ثمانون( لصالح طالبة التنفيذ. 
٣. منع المنفذ ضده من السفر و التعميم بذلك على منافذ الدولة و مخارج الدولة . 

٤. إلزام المنفذ ضده بالرسوم و المصاريف .
طالب التنفيذ: ساره عثمان عبداهلل المطوع الشحى

عنوانه : اإلمارات-إمارة رأس الخيمة-جلفار - راس الخيمه منطقة الجلفار 
- شارع المقام - فيال رقم ١٥ - بالقرب من اسواق الخليج

المطلوب إعالنه : ١- احمد سعيد درويش جمعه سعيد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره 8٣8٢ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18279 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 7٦٣
موضوع المنازعة : الزام المتنازع ضده بسداد مبلغ وقدره ١١٣٤٤.٦7 درهم 
والفائدة القانونية بواقع ٩٪ سنويا من تاريخ االستحقاق ولحين السداد التام 

وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
المتنازع : محمود هيثم االحمد

عنوانه : العنوان : االمارات ،امارة دبي ، ديرة ، الخبيصي ، مكتب 8 ملك 
راشد عبيد راشد الكلبانى - الخبيصي ، رقم مكاني ٣٢٠٩٠٩٥١١٤

المطلوب إعالنه : اوزمان الصالح المركبات عنوانه العنوان : االمارات ، امارة 
، مستودع  الثانية  الصناعية  الخور  راس  الفرعية  المنطقة   ، دبي  بر   ، دبي 
رقم s.3 ملك مؤسسة دبي العقاريه-راس الخور الصناعيه الثانية رقم مكاني 
 info@uzmangarage.com -٠٤٢١٣٦٥٩8 - ٠٥٦٥8٣٤٣٣١-٦٢١٩٢8٥٥٢٥
موضوع اإلعالن : يقتضى حضوركم بمركز التسوية الودية للمنازعات في يوم 
الثالثاء الموافق ١٤-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد 
والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني-الخدمات 
العامة-جداول جلسات القضايا وذلك للتوصل إلى تسوية ودية لموضوع النزاع 

المذكور أعاله. ولكم الحق في تقديم ما لديكم من مذكرات أو مستندات.

إعالن بموعد جلسة في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 6525 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : تنفيذ الشيكات المرتجعة من حساب المنفذ ضدها األولى 
والموقع عليها من قبل المنفذ ضده الثاني أرقام )٠٠٠١٣٦ -٠٠٠٢٠٦-٠٠٠٢7٠( 
وذلك لعدم كفاية الرصيد ولكون الحساب مغلق وذلك بواقع مبلغ إجمالي 
وسبعمائة  ألف  وتسعون  مائة وخمسة  فقط  درهم(   ١٩٥.7٥٤.8٦( وقدره 

وأرعة وخمسون درهم وستة وثمانون فلسًا ال غير .
اإلمارات-إمارة   : عنوانه  م(   م.  )ذ.  التجارية  ليفكو  التنفيذ: شركة  طالب 
لالعمال  أسيكو  -مبنى  راشد  الشيخ  شارع  دبي-   - ديره   - دبي-بورسعيد 

-شقة الثالث مكتب ٣٠٦.٣٠٥
المطلوب إعالنهما : ١- راجيش هوتشند شرما صفته: منفذ ضده

٢- راجيش هوتشند لتجارة المواد الغذائية )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٩٥7٥٤.8٦ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة 

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

بالقرار المذكور خالل 7ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12978 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٣١٥ / 
١٢7١ / ٢٠٢٢ استئناف عمالي ، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها  ١٢87٢ 

درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: زاهور احمد بادو غوالم محمد بادو

عنوانه : اإلمارات . إمارة دبي . منطقة اليفرة ٢ - داماك هيلز ٢ . شارع 
اكويا . فيال رقم ١٠٤ . بالقرب من كارفور مكاني ٣٥٤٥7٦٥8٠٤

المطلوب إعالنه : ١- اوليف جرين بيوتيك للصناعات ذ.م.م صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكمـ  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
والزامكمـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢87٢ درهم الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكمـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 6872 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )٢٥٣.8٢٤.٩( درهم قيمة الشيك المرتجع 
رقم )٠٠٠٦٣٦( والصادر عن )ستار 78٦ للتجارة العامة ش.ذ.م.م و محمد 

عمير اصف( بالتضامن والتكافل.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس 
٠٤٢٥٢٥٢7٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١

المطلوب إعالنه : ١- ستار 78٦ للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
٢-محمد عمير اصف صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢٥٣8٢٤.٩٠( درهم الى طالب 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 17616 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
لسنة   ١٥٢٩ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
شاماًل   ، وقدره  ٦.٢٤١.٥٤٢ درهم   به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ،  ٢٠٢١

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بهسود التجارية )حاليًا( _ بهسود لتجارة قطع غيار السيارات 
المستعملة ش.ذ.م.م )سابقًا( عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج 
التجاري - دبي - شارع األصايل - البي سكوير - مبنى ٠٦ - مكتب ٢٠١ 

- رقم مكاني )٢٦٦7٥8٦٦٠7( 
ويمثله عبدالعزيز محمد عبدالغني علي الخميري آل علي

المطلوب إعالنه : ١- زانادو للتطوير العقاري ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٢٤١٥٤٢.٠٠ درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة..
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 211 / 2023 / 19 - تنفيذ عقاري

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
المتبقي  المبلغ  )8٣.٤٠٤.١٦( درهم  بمبلغ  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )٩٢٥٠١٤( والصادر عن )محمد 

حسني رفاعي حسين(
طالب التنفيذ: بنك راس الخيمة الوطني عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد 
قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس 
٠٤٢٥٢٥٢7٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١

المطلوب إعالنه : ١- محمد حسنى رفاعى حسين صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره 8٣٤٠٤.١٦ درهم  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19445 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ١- المطالبة بقيمة شيكين وأرقامهما )الشيك رقم ١٠٠١٣٠ 
وقيمته ١٠٠٠٠٠ درهم( و )الشيك رقم ١٠٠١٢8 وقيمته ١٠٠٠٠٠ درهم( 

والمسحوبين على بنك دبي اإلسالمي
طالب التنفيذ: شوكثالى فاتاكاندى كوالراكاث مصطفى ثوالن

دبي-مبنى   - الثانية  الصناعية  دبي-القصيص  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
بناية الشيخة مهرة

المطلوب إعالنه : ١- زياد عبداهلل الحاج علي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٠٤٦٠٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل7 أيام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 16941 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 7٥١
موضوع المنازعة : الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره 
١٠.٠٠٠ درهم )عشرة آالف درهم إماراتي( وبالرسوم والمصاريف واتعاب 
المحاماة والفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢7 وحتى السداد التام وتوقيع 

منع السفر بحقهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 
المتنازع : فهيم جاويد جاويد اقبال عنوانه : اإلمارات-إمارة عجمان-الجرف 

-شارع الجرف ٢-مبنى الياسمين-شقة ٥٤٤ -الطابق الخامس
المطلوب إعالنه : ١- جاكسون كالرينس الفين صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها : الزام المدعى عليهما 
درهم  آالف  )عشرة  درهم   ١٠.٠٠٠ وقدره  مبلغ  بدفع  والتكافل  بالتضامن 
إماراتي( وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ 
٢٠٢٢/٠٩/٢7 وحتى السداد التام وتوقيع منع السفر بحقهما وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بال كفالة وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠8-٠٢-٢٠٢٣ 
الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 6912 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم 7٥8
الفائدة  و  درهم   )8٥٠٠٠( بمبلغ  مالية  مطالبة   : المنازعة  موضوع 
القانونية بنسبة ١٢٪ من تاريخ االستحقاق و حتى السداد التام باالضافة 

الى الرسوم و المصاريف.
المتنازع : صوفيا بوتوتسكا

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-زعبيل األولى - دبي-مبنى برج إيست 
ساوث ريدج ٦ -شقة طابق ٥ شقة رقم ٥٠٤ . رقم مكاني : ٢٦٥878٦8٤٥
المطلوب إعالنه : ١- ناشيونال بوليون هاوس ش.ذ.م.م صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا 
المدنية،  اإلجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  من   ٥٤ المادة  لنص 
وقررت بمثابة الحضوري بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدي مبلغ 8٥٠٠٠ 
درهم والفائدة ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتها 

الرسوم والمصاريف.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 1235 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 7٦٣
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليهم بمبلغ وقدره )١٥٣.٩٠٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ١٢ ٪ من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع : عبداهلل بن احمد بن ابراهيم عقيلي  عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو 

ظبى - أبوظبي ? مدينة محمد بن زايد ? حوض١7 فيال ٢٠٤
المطلوب إعالنهما : ١- ايه اي يو اس للمتاجرة االلكترونية بالمركبات ش.ذ.م.م 

صفته: متنازع ضده 
٢- محمد حسن بهاء الدين حسن طنطاوى بصفته المدير المدعي عليها االولى 

بموجب الرخصة صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليهم بمبلغ وقدره )١٥٣.٩٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 
و الفائدة ١٢٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-٠٢-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5773 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة عشر رقم 7٦7
القانونية  المنازعة : مطالبة مالية بمبلغ )٩7.٩8٩ درهم( والفائدة  موضوع 
المصاريف  و  الرسوم  و  السداد  تمام  وحتى  اإلستحقاق  تاريخ  من  المقررة 

ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع : اميريتس فيكيشن كلوب )ش ذ.م.م( وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - شارع الشيخ زايد -مبنى أبراج اإلمارات 
-شقة الطابق ١٥-مكتب اإلمارات للمحاماة

المطلوب إعالنه : ١- ماجد بن عبدالرحمن بن محمد الياس كتبي 
صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ )٩8٩.٩7 
درهم( والفائدة القانونية المقررة من تاريخ اإلستحقاق وحتى تمام السداد 

و الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٩-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2023 / 627 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 7٦٣
موضوع المنازعة : الحكم بإنهاء حالة الشيوع والتصريح بالبيع بالمزايده العلنيه للعقار رقم 
)٣٤٠8( والكائن بمنطقة الثنيه الرابعه بامارة دبي والمسجل بالبلديه تحت رقــم )٣٩٤-٢8٩٥( 
مبنى رقم S4-TH- 407(( من نوع فيال وكذلك التصريح بالبيع للعقار رقم )٩٥8( والكائن بمنطقة 
 ))S7-TH- 208 الثنية الرابعه بامارة دبي والمسجل بالبلدية تحت رقم )٣٩٤- ٤٤٥8( مبنى رقم
من نوع فيال والمملوك لجميع الورثه على الشيوع وتقسيم حصيلة البيع حسب نصيب كل 

وارث حسب بطاقة توزيع األنصبه وفقًا للقانون مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف
المتنازع : رياض حامد وآخرون عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-القاسمية - الشارقة-شارع 

الملك فيصل -مبنى أبراج المرزوقي بلوك سى -شقة ١٣٠٢
ويمثله : هناء عبدالسالم عبدالعزيز شهاب الهاشمي

المطلوب إعالنه : ١- نسيم حميد صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها الحكم بإنهاء حالة الشيوع والتصريح بالبيع 
بامارة دبي والمسجل  الرابعه  الثنيه  بمنطقة  والكائن  للعقار رقم )٣٤٠8(  العلنيه  بالمزايده 
بالبلديه تحت رقــم )٣٩٤-٢8٩٥( مبنى رقم S4-TH- 407(( من نوع فيال وكذلك التصريح 
بالبيع للعقار رقم )٩٥8( والكائن بمنطقة الثنية الرابعه بامارة دبي والمسجل بالبلدية تحت رقم 
)٣٩٤- ٤٤٥8( مبنى رقم S7-TH- 208(( من نوع فيال والمملوك لجميع الورثه على الشيوع 
وتقسيم حصيلة البيع حسب نصيب كل وارث حسب بطاقة توزيع األنصبه وفقًا للقانون مع الزام 
المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١٤-٠٢-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و 
عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 462 / 2023 / 1 - نزاع المال الشائع

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بسداد مبلغ وقدره )٣٦٩٩٥( ستة وثالثون الف 
وتسعمائة وخمسة وتسعون درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من 

تاريخ االستحقاق الواقع في ٠١-٠٩-٢٠٢١ والرسوم والمصاريف
المدعي: احمد طه محمد منصور عنوانه : العنوان : االمارات ، امارة عجمان 
، منطقة النعيمية ١ ، شارع النعيمية ، بناية الشامسي ، الطابق الرابع ، شقة 

رقم ٤٠١ ، بالقرب من نستو هايبرماركت. هاتف : ٠٥٠8١١٠٦٣٣ ،
المطلوب إعالنه : ١- نهرا جورج الشالوحي صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
مبلغ وقدره  للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعي  بإلزام  بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٢٢ 
والفائدة  درهم  وتسعون  وخمسة  وتسعمائة  الف  وثالثون  ستة   )٣٦٩٩٥(
القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف 

ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عماًل بنص المادة  

١٤7 من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 2189 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا 
وقدره ٥٠.٠٠٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة 
القضائية وحتى تمام السداد .وتضمين المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف .

المدعي: كمال نبيل كمال النمره عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي - الورقاء 
األولى - ديره - دبي-شارع الورقاء ١ - مبنى بناية بن شبيب ٤٣ - شقة 

٢٠٦ - مقابل مدرسة الشارقة االمريكية الدولية
المطلوب إعالنه : ١- زيد غسان مثقال صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٥-٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعي عليه بان يودي للمدعي مبلغًا وقدره 
المطالبه وحتى  تاريخ  بواقع ٥٪ من  القانونية  والفائدة  ٥٠.٠٠٠ درهم 

السداد التام وبالرسوم والمصاريف .
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عماًل بنص المادة  

١٤7 من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2023 / 21 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليم بالتضامن والتكافل 
فيما بينهم بسداد مبلغ ٢.٣٤8.٢١٥.٤٥ درهم باالضافة الى الفائده القانونية 
بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٢/7/١ وحتى تمام السداد مع 
شمول االمر بالنفاذ المعجل الى جانب الزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة .
المدعي: الدوليه لتجارة و تاجير السقاالت ش ذ م م

عنوانه : إمارة الشارقة- كورنيش البحيرة - برج الدرة مكاتب مكتب رقم ١٠٠٢ 
legal@manarholding.com : هاتف رقم ٠٥٦٥٣٥٥٦١٤ البريد االلكتروني

المطلوب إعالنهما : ١- شفيق احمد حفيظ اهلل صفته: مدعى عليه 
٢- محمد عثمان شير للخدمات الفنية ش ذ م م صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
١٦-٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء للمدعية مبلغ ٢١٥.٤٥.٢.٣٤8 
درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد و التام 

وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .
المادة   التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عماًل بنص  ولكم الحق في 

١٤7 من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2023 / 103 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في الدائرة االبتدائية العمالية الثانية رقم ٢٤
موضوع الدعوى : المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها )٥١8٢٣٥ درهم( . رقم 

.)MB232911799AE( الشكوى
المدعي: السيد فاضل عبدالعزيز عامر عنوانه : االمارات . امارة عجمان . منطقة 

النعيمية ٢ .شارع الكلية . بناية النور ٢ . الطابق ٣ . شقة ٣٠٣
الذيب  و  عين  ? حمر  الطرق  لمقاوالت  االمارات  ١- شركة   : إعالنه  المطلوب 

)ذ.م.م( ? فرع دبي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٠٩-

١١-٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ السيد فاضل عبدالعزيز عامر بإلزام 
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ )٣٥٢.٩٦٠( درهم )ثالثمائة وإثنان وخمسون 
ألفًا وتسعمائة وستون درهمًا( والفائدة القانونية بواقع ٥٪ سنويًا إعتبارا من تاريخ 
المطالبة القضائية في ٢٠٢٢/١٠/٠٤ وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها 
برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق وكلفت المدعي بسداد المتبقي من 
الرسم ورفضت عدا ذلك من طلبات. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل 
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 13 / 2022 / 10923 - عمالي جزئي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الخامسة رقم 7٠
موضوع الدعوى : دعـــوى إثـبــــات طـــالق منتهية العدة

المدعي: سيف خميس خميس مبارك سالم
عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - عود المطينة األولى - دبي - شارع 
شارع الجزائر ٢٢ - مبنى بالقرب من جمعية االتحاد - شقة فيال ١٤
المطلوب إعالنه : ١- سنام بيبي شبير حسين شاه صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها دعـــوى إثـبــــات 
طـــالق منتهيـة العـدة وحـددت لهـا جلسـة يـوم االربعـاء الموافـق

٠١-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠8:٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد في 
 BUILDING_DESC& مبنى األحوال الشخصية في منطقة القرهود
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
100 / 2022 / 2729 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7٠٠٠٠ 
درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 

٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
المدعي: محمد فهمى محمد الجرجاوى

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - بورسعيد - ديره -شارع اإلتحاد - مبنى 
بزنس أفنيو - شقة الخامس ٥١٥ - مقابل قرية الشحن

ويمثله : عبداهلل حسن عبداهلل إبراهيم العلي
المطلوب إعالنه : ١- امير ابراهيم احمد السيد الديب صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
مبلغ وقدره  للمدعية  يودي  بان  المدعي عليه  بإلزام  بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٢٢ 
7٠.٠٠٠ درهم )سبعون ألف درهم( الفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ 
المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم 

مقابل اتعاب المحاماه .
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عماًل بنص المادة  

١٤7 من قانون االجراءاتا لمدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 2769 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بالزام المطلـوب ضدهما األمــر بأن يؤدىا لطالبة األمر 
بالتضامن فيما بينهما مبلــــــغ وقدره: ١٣١.88٩.٤٥ درهم )مائة وواحد وثالثون 
الف وثمانمائة وتسعة وثمانون درهم وخمسة وأربعون فلس(، قيمة الدين المترصد 
في ذمتهما لصالح طالبة األمر مع إلزامها بأن يؤديا لها فائدة قانونية قدرها ٥٪ من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .وإلزام المطلوب ضدهما األمر بالتضامن فيما 

بينهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المدعي: بيور هيلث للتجهيزات الطبية ش.ذ.م.م

شارع   - التجارى  الخليج   ? زايد  الشيخ  شارع   ? دبي  بر   ? دبي  إمارة   : عنوانه 
السعادة - بناية بريسم تاور - مكتب رقم ١٩٠١  ويمثله : جاسم سالم مصبح سالم
المطلوب إعالنه : ١- ايسترن للمختبرات الطبية )مؤسسة فردية( صفته: مدعى عليه

االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب   : اإلعالن  موضوع 
بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعى عليه االولى بأن تؤدي للمدعية  مبلغ وقدره 
١٣١.88٩.٤٥ درهم )مائة وواحد وثالثون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون درهم 
وخمسة وأربعون فلس ومع والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبه وحتى 
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة د رهم مقابل اتعاب المحاماه 
ورفض الدعوي في مواجهة المدعي عليه الثاني. ولكم الحق في التظلم االمر او 

استئنافة بحسب األحوال عماًل بنص المادة   ١٤7 من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2023 / 202 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١



العدد )٣٩٦٥( األربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣م 10

اقتصاد

إلى المستأنف ضده ١- مينو ادارباد جاماجي
مجهول محل اإلقامة

بما أن المستأنف غالم حيدر داوود
ويمثله عبداهلل أمين عبدالرحيم كيخوه الزرعوني

قد أستأنف القرار / الحكم الصادر بالدعوى رقم  /
 ٢٠٢٣/٠٢/٠7 الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى 
حضوركم أو من يمثلكم قانونيًا وفي حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابيًا.

مذكرة إعالن بالنشر »إستئناف«
9/2023/342 التماس إعادة نظر تجاري - استئناف

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المتنازع ضدهما ١- القبضة العالمية لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن المتنازع شركة الواحة الخضراء للمقاوالت العامة »ذ.م.م«
ويمثله عبدالرحمن حسين محمد حسين

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 
وقدره »٤٩٣٥٥ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم 

بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٩-٠٢-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر
3281/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المتنازع ضدهما ١- دبي للهندسة المدنية »ش.ذ.م.م«
مجهول محل اإلقامة

بما أن المتنازع مصنع انكور االيد ذ.م.م
فد أقام عليك الدعوى وموضوعها تلتمس المتنازعة قبول الدعوى شكاًل 
وتحديد جلسة وإعالن المتنازع ضدها بها للحضور لسماع الحكم بالزام 
المتنازع ضدها بأن يؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره = ٥٦٫٩٠7٫٩٠ درهم 
والفائدة بواقع ٥٪ منذ تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامها 
بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ 

المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٩-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر
544/2023/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المتنازع ضده   ١- عثمان عابد شودري
مجهول محل اإلقامة

بما أن المتنازع روتانا ستار لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليه 
بمبلغ وقدره »٢٣٢٫٠٢٠٫٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب 
المحاماة والفائدة ١٢٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ٠١-٠٢-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر
782/2023/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : دعوى مطالبة بمبلغ )٤٦٦.٢٩١درهم( اربعمائة وستة وستون 
الف ومائتين وواحد وتسعون درهم والفائدة القانونية بواقع ٩٪ سنويًا من 

تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ وحتى السداد التام لكامل المديونية
المدعي: بنك ملى ايران عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-

مبنى مركز سيتي باي لالعمال-شقة الرابع ٤٠7
المطلوب إعالنه : ١- الحاضرة للسياحة والشحن ش ذ م م - ) رجاء للسياحة 

و الشحن ش ذ م م ) سابقا ( صفته: مدعى عليه
بمبلغ  مطالبة  دعوي  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
)٤٦٦.٢٩١درهم( اربعمائة وستة وستون الف ومائتين وواحد وتسعون درهم 
والفائدة القانونية بواقع ٩٪ سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ وحتى السداد التام 
لكامل المديونية وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠8-٠٢-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 1114 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 8٥٩
الف  وثالثون  درهم(مائتين   ٢٣٠.٦٠٦( بمبلغ  مطالبة  دعوى   : الدعوى  موضوع 
وستمائة وستة درهم والفائدة القانونية بواقع ٩٪ سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ 

وحتى السداد التام لكامل المديونية
المدعي: بنك ملى ايران عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى 
مركز سيتي باي لالعمال - شقة الرابع ٤٠7 ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا

المطلوب إعالنه : ١- سيل ميت لتجارة االلكترونيات ش ذ م م - ) مسنجر للتجارة 
ش ذ م م )سابقا( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بمبلغ )٢٣٠.٦٠٦ 
درهم(مائتين وثالثون الف وستمائة وستة درهم والفائدة القانونية بواقع ٩٪ سنويًا 
من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ وحتى السداد التام لكامل المديونية وحددت لها جلسة يوم 
االثنين الموافق ٠٦-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاويقتضي حضوركم أمام إدارة 
الدعوى االبتدائية )الثانية عشر ( بقاعة التقاضي عن بعد التي يمكن الوصول إليها 
من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني - خدماتنا االلكترونية العامة - جداول 
جلسات القضايا لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 43 / 2023 / 3 - تجاري مصارف

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
المدعي  للبنك  تؤدى  بأن  عليها  المدعى  بإلزام  : دعوى مطالبة  الدعوى  موضوع 
مبلغ وقدره : ٢٥٩.٠٥8.٢٤8.٩٤ درهم )مائتان وتسعة وخمسون مليون وثمانية 
وخمسون الف ومائتان وثمانية واربعون درهم واربعة وتسعون فلس( والفوائد 
وشمول   ، التام  السداد  تاريخ  وحتى  االستحقاق  تاريخ  من   ٪١٢ بواقع  القانونية 
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

المدعي: بنك دبي التجاري )ش.م.ع( عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج 
التجاري - دبي- بي سكوير - اسبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب ٤٠٤

المطلوب إعالنه : ١- سمير طيب محمد ابراهيم صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بإلزام المدعى 
المدعي مبلغ وقدره : ٢٥٩.٠٥8.٢٤8.٩٤ درهم )مائتان  للبنك  عليها بأن تؤدى 
وتسعة وخمسون مليون وثمانية وخمسون الف ومائتان وثمانية واربعون درهم 
واربعة وتسعون فلس( والفوائد القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى 
تاريخ السداد التام ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة مع الرسوم والمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماة . وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٦-٠٢-٢٠٢٣ 
لذا   BUILDING_DESC& ُبعد عن  التقاضي  قاعة  في  صباحا   ٠٩:٠٠ الساعة 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 1103 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في الدائرة االبتدائية المدنية الثالثة رقم ٢7
موضوع الدعوى : ٢- توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليهم )سعيد حمد عزان المزورعي و 

عبد اهلل بن سعود عسكر اليعيش( ليحلفوها بالصيغة التالية :
» أقسم باهلل العظيم بأننا قد سلمنا المدعي امجد الحبش المبلغ المحكوم به في الدعوي رقم 
بتاريخ  العدل  الكاتب  امام  المصدق  التنازل  توقيع  عند  نقدا  بدبي  جزئي  عمالي   ٢٠١٩/٩٦7٤
٢٠٢٠/٢/٩ « . وفي حال نكولهم عن حلف اليمين الزامهم بسداد مبلغ وقدرة ١٠٣.٤٥٤ درهم 
)مائة وثالثة الفا واربعمائة واربعه وخمسون درهما( والرسوم والمصاريف ومبلغ اتعاب المحاماه .

المدعي: أمجد وجيه محمود الحبش عنوانه : دبي ? ديرة ? بورسعيد ? بناية سنتريون ستار ? بلوك ب 
? مكتب 8٠7 هاتف رقم : ٠٤٢٢٠8٥٥8 فاكس : ٠٤٢٢٠8٥٥١ ويمثله فاطمه يوسف أحمد عبداهلل المال
المطلوب إعالنه : ١- عبد اهلل بن سعود بن عسكر اليعيش - المالك الصوري صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها ٢- توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليهم 
)سعيد حمد عزان المزورعي و عبد اهلل بن سعود عسكر اليعيش( ليحلفوها بالصيغة التالية :

» أقسم باهلل العظيم بأننا قد سلمنا المدعي امجد الحبش المبلغ المحكوم به في الدعوي رقم 
بتاريخ  العدل  الكاتب  امام  المصدق  التنازل  توقيع  عند  نقدا  بدبي  جزئي  عمالي   ٢٠١٩/٩٦7٤
٢٠٢٠/٢/٩« . وفي حال نكولهم عن حلف اليمين الزامهم بسداد مبلغ وقدرة ١٠٣.٤٥٤ درهم 
)مائة وثالثة الفا واربعمائة واربعه وخمسون درهما( والرسوم والمصاريف ومبلغ اتعاب المحاماه .

نعلنكم باعادة الدعوى من محكمة االستئناف الى محكمة اول درجه وحددت لها جلسة يوم االثنين 
 BUILDING_DESC& الموافق ٠٦-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠8:٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 11 / 2022 / 1089 - مدني جزئي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى العمالية الثالثة رقم ٤١8
موضوع الدعوى : المطالبه بإلزام المدعى عليه ومنعه من العمل لدى الغير المنافس للمدعية 
لمدة عامين من تاريخ إلغاء بطاقة العمل مع المدعية طبقا للبند الحادي عشر من عقد عمل 
المدعى عليه. ثالثًا : إلزام المدعى عليه أن يرد للمدعية مبلغ وقدره ١8.٠٠٠ درهم )ثمانية عشر 
ألف درهم( وذلك قيمة السلفة التي حصل عليها المدعى عليه من المدعية بموجب ايصال استالم 
، مع الفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. إلزام المدعى عليه 
)MB2222906341AE(  بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة رقم الشكوى العمالية

المدعي: القائد العالمية للتجارة العامة ش ذ م م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-شارع الخليج 
التجاري١ - منطقة الخليج التجاري _ برج امنيات )١( _ الطابق رقم ٢٠ _ مكتب ٢٠٠١

المطلوب إعالنه : ١- كول باهادور الميشاهاني صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبه بإلزام المدعى عليه ومنعه من 
العمل لدى الغير المنافس للمدعية لمدة عامين من تاريخ إلغاء بطاقة العمل مع المدعية 
يرد  أن  عليه  المدعى  إلزام   : ثالثًا  عليه.  المدعى  عمل  عقد  من  عشر  الحادي  للبند  طبقا 
للمدعية مبلغ وقدره ١8.٠٠٠ درهم )ثمانية عشر ألف درهم( وذلك قيمة السلفة التي حصل 
عليها المدعى عليه من المدعية بموجب ايصال استالم ، مع الفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ 
المطالبة القضائية وحتى السداد التام. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة رقم الشكوى العمالية  )MB2222906341AE( وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
٠7-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 23 / 2022 / 20 - عمالي كلي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة تنفيذ األحوال الثانية رقم ٢8١
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٦٤٤ احوال نفس مسلمين والمعدل 
باالستئناف رقم ٢٠٢٠/١٢7٢ احوال شخصية ومواريث ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )... 

درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف من تاريخ االستحقاق
طالب التنفيذ سميره بره  عنوانه امارة دبي - منطقة مردف مجمع غروب ? فيال رقم ٣١٢

المطلوب إعالنه صالح الدين الغالي عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-مردف - ديره - دبي-شارع 
مجمع اسيكو لالعمال-مبنى مجمع اسيكو-شقة ٤٠٦-مجمع اسيكو لالعمال - ٠٥٠٢١٢٠١78

موضوع اإلعالن : أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام 
الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط 
http://www.emiratesauction. بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني

ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠٪ من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد 
عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير 
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن 
ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 
خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  نوع العقار: وحدة عقارية - المنطقة: 
الخليج التجاري - رقم األرض: ٩٥ - مساحة الحصة : ١٥.٥٢متر مربع - رقم المبنى: ١ - اسم 
المبنى: ميرانو ? رقم الوحدة: ٢٠٢٠ - قيمة الحصة : ٢٣٦٣٦٦.٦٥ درهم ويباع العلى عطاء

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 204 / 2021 / 555 - تنفيذ شرعي

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
مبلغ ١٤٦٤٣.٤7  للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام   : الدعوى  موضوع 
درهم مع الفوائد القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق وحتي السداد التام 

لقاء قيمة تاجير المركبة موضوع الدعوى ، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف
المدعي: إنديغو رنت إيه كار - م.د.م.س عنوانه : اإلمارات ، إمارة دبي ، 
 G8 منطقة الخليج التجاري ، شارع االعمال - ، بناية اكسفورد ، مكتب رقم

، بالقرب من كابيتال جولدن تاور - مكاني : ٢٥٩٩٠8٥٦7٦
المطلوب إعالنه : ١- سانجيف دهينجرا تيالك راج دهينجرا صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليه بأن 
يؤدي للمدعية مبلغ ١٤٦٤٣.٤7 درهم مع الفوائد القانونية بواقع٥ ٪ من تاريخ 
االستحقاق وحتي السداد التام لقاء قيمة تاجير المركبة موضوع الدعوى ، مع 

إلزامه بالرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 82 - تجاري

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المنفذ ضده ١- هدير محمد محمد عبداهلل
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٩٤٣٩« درهمًا إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل سبعة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
17435/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الحادية عشر رقم 8٥٤
 )00976677P001001( موضوع الدعوى : الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي عن القرض شخصي لحساب رقم
فلس(  وثمانية وسبعون  وأربعمائة درهم  الف  واربعون  )أربعمائة وخمسة  )٤٤٥.٤٠٠.78( درهم  وقدره  مبلغ 
باإلضافة إلى الفائدة التأخيريه بواقع )٥.٤٩٪( سنويًا مع دفع رسوم التأمين بنسبة ٠.٥٪ ورسوم ادارية بنسبة ٠.٥٪ 
من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد الفعلي التام لكون الدين تجاري ويستحق عنه فوائد تأخيرية إلزام المدعى 
عليه بأن يؤدى للمدعي عن قرض عقاري لحساب رقم )550R305202180501( مبلغ وقدره )٢.٠٢٩.٦١7.١( درهم 
)مليونان وتسعة وعشرون وستمائة وسبعة عشر وواحد فلس( باإلضافة إلى الفائدة التأخيريه بواقع )٥.٤٩٪( سنويًا 
مع دفع رسوم | التأمين بنسبة ٠.٥٪ ورسوم أدارية بنسبة ٠.٥٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي التام 
لكون الدين تجاري ويستحق عنه فوائد تأخيرية إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المدعي: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإلمارات إمارة أبو ظبي وسط المدينة - العين - شارع السالم مبنى بنايه بنك ابو ظبي التجاري

المطلوب إعالنه : ١- محمد نيانج صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي عن القرض شخصي 
لحساب رقم )00976677P001001( مبلغ وقدره )٤٤٥.٤٠٠.78( درهم )أربعمائة وخمسة واربعون الف وأربعمائة 
درهم وثمانية وسبعون فلس( باإلضافة إلى الفائدة التأخيريه بواقع )٥.٤٩٪( سنويًا مع دفع رسوم التأمين بنسبة 
٠.٥٪ ورسوم ادارية بنسبة ٠.٥٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي التام لكون الدين تجاري ويستحق 
 )550R305202180501( عنه فوائد تأخيرية،إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي عن قرض عقاري لحساب رقم
مبلغ وقدره )٢.٠٢٩.٦١7.١( درهم )مليونان وتسعة وعشرون وستمائة وسبعة عشر وواحد فلس( باإلضافة إلى 
الفائدة التأخيريه بواقع )٥.٤٩٪( سنويًا مع دفع رسوم التأمين بنسبة ٠.٥٪ ورسوم ادارية بنسبة ٠.٥٪ من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي التام لكون الدين تجاري ويستحق عنه فوائد تأخيرية،إلزام المدعى عليه بالرسوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠8-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 43 / 2023 / 60 - تجاري مصارف

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : المطالبة بعزل عزل المدعى عليه من إدراة الشركة 

و إخراجه منها
المدعي: جاكتى نيتشيكاتان زوجه ناتوكانينجال جوباالن وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي بر دبي - دبي-شارع شارع الشيخ زايد 
-مبنى ابراج االمارات برج المكاتب

المطلوب إعالنه : ١- بوتو باراكات عبدالقادر صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بعزل 
عزل المدعى عليه من إدراة الشركة و إخراجه منها وحددت لها جلسة 
يوم االربعاء الموافق ٠8-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 338 - تجاري

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اسم الشركة: فيتشر لنقل الطرود ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  7٦٠٦٢٥ العنوان: مستودع ٠١-ملك اس ايه ام لتعليب 

الفواكه وتعبئتها - مجمع دبي لالستثمار االولى بردبي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٢٣٤7٦8

اسم المصفي: سجاد حيدر وشركاهم محاسبون قانونيون 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠8/٠٤  تاريخ تصديق القرار: ٠٤/٢٠٢٢/٠8 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان 
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في خالل 
 O-08A- 005 ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم
ملك سمو الشيخ احمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم - ديرة-رقة البطين  

الهاتف: ٢٢٢٢١٢٦-٤-٩7١ الفاكس: ٢٢٣888١-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اسم الشركة: مايندبريدج لخدمات إدارة المشاريع ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٣٠8٤8 العنوان: معرض رقم ١ - ملك ليلى عبدالواحد 

b حسن الرستماني - ديره بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٣٩٥١٠
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري 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: ٢٠٢٣/٠١/٠٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  العنوان: مكتب رقم ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩7١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اسم الشركة: فيتشر لنقل الطرود ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  7٦٠٦٢٥ العنوان: مستودع ٠١-ملك اس ايه ام لتعليب 

الفواكه وتعبئتها - مجمع دبي لالستثمار االولى بردبي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٢٣٤7٦8

اسم المصفي: سجاد حيدر وشركاهم محاسبون قانونيون 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠8/٠٤  تاريخ تصديق القرار: ٠٤/٢٠٢٢/٠8 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في العنوان 
التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في خالل 
 O-08A- 005 ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم
ملك سمو الشيخ احمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم - ديرة-رقة البطين  

الهاتف: ٢٢٢٢١٢٦-٤-٩7١ الفاكس: ٢٢٣888١-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اسم الشركة: مايندبريدج لخدمات إدارة المشاريع ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٣٠8٤8 العنوان: معرض رقم ١ - ملك ليلى عبدالواحد 

b حسن الرستماني - ديره بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٣٩٥١٠
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري 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: ٢٠٢٣/٠١/٠٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  العنوان: مكتب رقم ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩7١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المدعى عليه     ١ -يوسف باشو
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى سيد نصار طلب سليمان
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام 
المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره / 
٩٩٥.٠٠٠.٠٠٠ / درهم ) تسعمائة وخمسة وتسعون ألف ( كتعويض 
عن األضرار المادية والجسدية والمعنوية  واألدبية التي لحقت به 
والفائدة القانونية بواقع ٩٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٦-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن تعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
أو مستندات  مذكرات  لديك من  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمتلك 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر
 40 / 2023 / 8 مدني

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المطلوب ضدهما األمر بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لطالب 
األمر مبلغ وقدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ درهم )مليونان ومئتان ألف درهم إماراتي( فقط الغير 
قيمة الشيك المستحقة الصادر من المطلوب ضدهما باالضافة للفوائد القانونية بواقع ٥ ٪  
من تاريخ االستحقاق الواقع في ٢٠٢٢/٠٣/١8 وحتي السداد التام ، ومنع سفر المطلوب 
ضده الثاني. إلزام المطلوب االمر ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

المدعى نيكالس بيجوم جينسين عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع شارع 
الشيخ زايد-مبنى برج الصقر ألعمال -شقة مكتب 8٠١ ويمثله إسماعيل حسن إبراهيم الصفار

المطلوب إعالنهما ١- ماركو اوليفا صفته: مدعى عليه
٢- ايديا م م ح صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٣٠-
٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء للمدعية مبلغ وقدره وقدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ 
درهم )مليونان ومئتان ألفًا درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى 
المحاماه  اتعاب  مقابل  ومبلغ خمسمائة درهم  والمصاريف  وبالرسوم  التام  و  السداد 
ورفضت طلب النفاذ المعجل مع منعه المدعي عليه الثاني من السفر والتعميم علي 
جميع منافذ الدولة. ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال عمال بنص 

المادة ١٤7 من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2023 / 99 - امر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذرة : روكى للعقارات ش ذ م 
المنذر إليه: سكاي اليت لخدمات توصيل الطلبات

»مجهول محل اإلقامة«
تنذر المنذرة المنذر إليها بضرورة سداد مبلغ وقدره »87٥٠« 
درهم ذلك خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
و إال ستضطر المنذرة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي 
تحفظ لها حقها بما فيها استصدار أمر األداء وإقامة الدعوى 
القضائية وإخالء المأجور حسب القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠8 
التقاضي  ومصاريف  رسوم  بكافة  إليها  المنذر  تحميل  مع 

وأتعاب المحاماة بما فيها رسوم اإلنذار العدلي.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2023/441«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر / انيل شانديرانى - بصفته المؤجر
العنوان: - دبى - بر دبى - الكرامة بناية راشد بالهول المهيري - موبايل ٠٥٥٢١٣٥٣٠٠

المنذر إليه ١/ مركز فور يو للعناية الشخصية النسائية لمالكها ماوجون ليلو
العنوان: - إمارة دبي - بر دبي - منطقة الخليج التجاري - برج ريجان - مكتب 

رقم٢8٠٤ ٩ مكاني ٢٤7٣٣8٦78٦ - ٠٥٥٢٥٥٩٣٣8
فإننا ننذركم باآلتي

التجاري  الخليج  بمنطقة  الكائنة  رقم٢8٠٤  رقم  المكتب  بتأجير  المنذر  قام   -١
على قطعة األرض رقم »٠٩٦« للمنذر إليه وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ في 
٢٠٢١/٢/٢٥ موقع بين الطرفين يبدأ ٢٠٢١/٠٣/٠١ وينتهى في ٢٠٢٢/٠٤/١٥ ببدل 
اليه  ايجار سنوي وقدره 8٥٫٠٠٠ درهم ومازال شاغاًل للعين المستاجرة للمنذر 
وممتنع عن السداد رغم إن عقد اإليجار جدد بقوة القانون لسنة أخرى مماثلة 

بذات شروط واحكام العقد السابق رغم انتهائه في ٢٠٢٢/٠٤/١٥
٢-  بذلك يوجه المنذر اليه االنذار الخطاره بالسداد لمتاخرات بدل االيجار بذمته 
للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/١٥ حتى ٢٠٢٣/٠٣/١٤ مبلغ وقدره 8٥٫٠٠٠ درهم ويمهله 
فترة شهر واحد للسداد، وفي حال عدم السداد في المهلة المهلة المحددة سوف 
يضطر المنذر باقامة دعوى اخالء للماجور مع تحمله كافة النفقات والمصاريف 

الكاتب العدلوالتعويض عن أي عطل أو ضرر جراء عدم السداد.

إعالن بالنشر »2023/436«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذرة: ال بي جي أي لالستثمار التجاري ذ.م.م
بوكالة المحاميين/ على العيدروس وإيمان جالل

المنذر إليها: جراند هيلز إنترناشيونال للتطوير العقاري ذ.م.م
»مجهول محل اإلقامة«

إليها بمبلغ مقداره ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم »تسعمائة مليون  المنذر  المنذرة  تداين   )١
درهم« ووفاًء لهذا الدين حررت المنذر إليها - إلى المنذرة سند اذني - تقتضي المنذرة 

هذا المبلغ في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١7 بموجبه.
٢( وعقب حلول ميعاد االستحقاق المشار إليه آنفًا - وتحديدًا في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١7  - 
توجهت المنذرة الى المنذر اليها لسداد المديونية المترصدة فامتنعت المنذر اليها عن السداد.
٣( وحيث تقاعست المنذر إليها عن سداد مبلغ المديونية إلى المنذرة حتى تاريخ هذا اإلنذار.

لذلك
٤( فإن المنذرة تكلف المنذر إليهما بأن يسدد إليها مبلغ مقداره ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم 
المبلغ من  بواقع ٩٪ عن هذا  القانونية  الفوائد  إلى  إضافة  مليون درهم«  »تسعمائة 
تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٣/٠١/١7  وحتى تمام السداد بموجب هذا اإلنذار 
خالل خمسة أيام تبدأ من تاريخ اعالن هذا اإلنذار، وإال فإن المنذرة ستضطر لمطالبة 
المنذر إليها بأداء هذا المبلغ وفوائده القانونية، وذلك كله مع حفظ كافة حقوق المنذرة 

الكاتب العدلاألخرى تجاه المنذر إليها.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/437«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر: باسل طالب الشريفي - سوري الجنسية
المنذر إليه: رامي حسيب الشيخ - لبناني الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر - المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره ١8٠٠٠ 
درهم، خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر هذا 
اإلنذار، وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
القضائية،  الدعوة  اقامة  بما في ذلك  له حقه  التي تحفظ 
والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل او ضرر تعرض 
له المنذر، مع تحميل المنذر إليه بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/423«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
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اقتصاد

فقد جواز سفر باسم: محمد اكرم ابو الكالم 
الجواز:  ورقم  بنغالدش،  جنسيته:   ،
0530216BT ، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
فقدان جواز سفر

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بروموتينال كونسولتانتس ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004022592( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )834095(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة استرومايند ش.م.ح- ذ.م.م .)رقم السجل التجاري 0000004032322( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )833490(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة إنبيتش ش.م.ح- ذ.م.م .)رقم السجل التجاري 0000004028247( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )835547(

او م.م.ح،  بي  بي  بلو  بأن  االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  تعلن 
)رقم السجل التجاري 0000004021405(. ترغب بتغيير االسم المسجل 
للشركة من بلو بي بي او م.م.ح  الى بيفيت منجمـنـت ش.م.ح- ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على 

رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم : 829737
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ريمستير إنترناشونال ش.م.ح-ذ.م.م قد تقدمت بطلب الغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )659032(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة فيرستاب منجمنت ش م ح .)رقم السجل التجاري 0000004017894( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )780900(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة جاكير تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004028049( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )821015(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة إي إيه إي كريتيف سليوشنز ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004028218( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )831077(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ماراسي إنترناشونال م م ح. )رقم السجل التجاري 0000004018950( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )743775(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة يو إف إس فاير إكوبمنت ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004035102( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )797839(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ميستيك ش م ح . )رقم السجل التجاري 0000004014451( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )829375(

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - وحيد مراد جول فام

إلى: المحكوم عليه: وحيد مراد جول فام
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ غنتوت لتجارة سكراب المعادن ذ.م.م - في القضية 
بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  وبما  أعاله.  إليها  المشار 
لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤٣٣٦٥٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022 /0005245 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - صالح عبدالهادي باشي

إلى: المحكوم عليه: صالح عبدالهادي باشي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ إبراهيم محمد جاسم إبراهيم - 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 شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٣77٣٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2023 /0000358 - مدني

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: العصفور لمقاوالت الصيانة العامة وخدمات التنظيف 
ذ.م.م ويمثلها/ بيرنيديت ماكسيميانوترينداد

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ الفيتورو إلدارة العقارات مؤسسة فردية - 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 شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٢٢٩٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في 
القضية رقم AJCEXCICPL2022 /0004827 - أمر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عجمان الند العقارية ومن يمثلها
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2023 /0000123  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عجمان الند العقارية ومن يمثلها
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2023 /0000135  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: فواز العنزي ، العنوان: ٩٦٥٦8٣٥
بأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ قد حكمت عليك  نحيطكم علمًا 
لصالح  أعاله  بالرقم  المذكورة  الدعوى  المحكمة في  هذه 

فارس عبداهلل سالم عبداهلل آل علي، بالتالي:
إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره »١٠٠٠٠« 
درهم وفائدة قانونية قدرها ٥٪ من تاريخ المطالبة الحاصل 
في ٢٠٢٢/١٠/١7 وحتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه 

الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية ٣٠ يومًا اعتبارًا 

المحكمة االبتدائية المدنيةمن اليوم التالي لنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

AJCFICIPOR2022/ 0004232 ، تجاري )جزئي(

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعـالن منفذ ضده بالنشـر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- ابوالكالم ابوالكشيم

إلى: المحكوم عليه: ابوالكالم ابوالكشيم العنوان: عجمان الروضه دوار العبايات 
رقم مكاني )٤٩٥٠8٠٩٣7٦( ت: ٠٥٦7٢٦877١ اعالن عن طريق الرسائل النصية

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ شاكر حمزه محمد حداد ،، الجنسية أردني، في القضية المشار إليها

أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و 
دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١١٠8٠.٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]١٥[ 

يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .
يوم -  فأنت)م( مكلف)ين( بحضور جلسة  تخلفك)م( عن ذلك  وفي حالة 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك )م( عن ذلك 

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2023/ 0000216 - مدني )جزئي(

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: عبد الجليل بوتان بيديكايل
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
المدعي المنفذ أمجد خضر محمد النعيمي. الجنسية أردني. 
- في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور 
قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد 

لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٢٥٩٢٦.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعالم خالل ]١٥[ يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك)م(  حالة  وفي 
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022/ 0005345 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه :فايز مصطفي الطويل . العنوان: ٩٢٩7٦٢٥
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ قد حكمت عليك هذه  بأنه  نحيطكم علما 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح إمداد للهندسة 

والمقاوالت ش.ذ.م.م .
للمدعية  يدفعا  بان  والثالث  األول  عليهما  المدعى  بالتالي:الزام 
بالتضامن مبلغ ٣٢٣٠٠٠ )ثالثمائة وثالثة وعشرون الف درهم( 
والزامهما بالفائدة القانونية بنسبة ٥ ٪من تاريخ المطالبة حتى تمام 
السداد وبالرسوم والمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة

حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية --٣٠------- يومًا 
اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

AJCFICIREA2021/ 0001984 ، مدني )جزئي(

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - مطبعة جلف الفنية التجارية ذ.م.م، رميش ليالر اماني

إلى: المحكوم عليه: مطبعة جلف الفنية التجارية ذ.م.م، رميش ليالر اماني
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ البهاء لتجارة الورق - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦٤١١٠ درهم بالتضامن

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCICOMS2020 /0000813 - تجاري

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - محمد عباس عبدالمجيد جابر

إلى: المحكوم عليه: محمد عباس عبدالمجيد جابر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ مصرف أبوظبي اإلسالمي - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: 7٠7٣٠٫٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0000239 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
-  خير الدين رفرف

إلى المحكوم عليه: خير الدين رفرف
العنوان: الشارقة المجاز بناية القاسمية الطابق الثاني ٢٠٥

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ قمة العطاء للمقاوالت الكهربائية والصحية، الجنسية اإلمارات العربية 

المتحدة - في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦٩٥87٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»المدة« ١٥ يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم 
- الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICPL2023 /0000382 - أمر أداء

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة 7٩٠78
االسم التجاري: محمد جمير لصيانة المباني - ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: محمد جمير 
لصيانة المباني - ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست 
رقم 8  االتحادي  الشركات  قانون  بموجب  إمارة عجمان  في 
االقتصادية  التنمية  دائرة  لسنة ١٩8٤ وتعديالته مرخصة في 
وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم 7٩٠78 وقرر الشركاء 

حلها وتصفيتها وتعيين السيد:
جمال لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يومًا 

من تاريخ نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: عجمان هاتف: ٠٦7٤٤777١ ص.ب: ٥٥٤٤

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إلى المدعى عليه: موسى محمد إبراهيم علي بن طوق بصفته الشخصية وبصفته المالك 
والمدير المسؤول لمؤسسة غدير الرحمة لمقاوالت البناء - فردية، مجهول محل اإلقامة

إعالن بالنشر باللغة العربية أمام مكتب إدارة الدعوى
رفعت المدعية/ الدولية لتجارة وتأجير السقاالت ذ.م.م »شخص واحد« - فرع رأس 
الخيمة ويمثلها مديرها سامي بن مرزوق بن حامد العوفي - سعودي الجنسية ضد المدعى 
عليه موسى محمد إبراهيم علي بن طوق - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية وبصفته 
المالك والمدير المسؤول لمؤسسة غدير الرحمة لمقاوالت البناء - فردية، يطالب فيه 
بالتالي: أوال: الحكم في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بسداد اجمالي قيمة الشيكين 
المرتجعين بمبلغ وقدره ٢٢٫٦٦٦ درهم »إثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وستون 
درهم« مع الفائدة القانونية بواقع ١٢٪ سنويًا من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.

ثانيًا: تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٠8 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
 »٤ رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في 

الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICICOMS2023 /0000370 - تجاري

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناًء على طلب مدعي / سمير هاني الشعار الجنسية/ سوريا
إلى مدعى عليه / سعيد حلمي سعيد عبدالجواد الشاذلي 

الجنسية/ مصر
مدعى عليه/ بالل أحمد بخاري الجنسية/ سوريا

فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٩:٣٠ من 
الدعوى  على  لإلجابة   ،٠٦-٠٢-٢٠٢٣ الموافق  اإلثنين  يوم 
وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة تخلفك عن 
الحضور أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة 

ستباشر الدعوى غيابيًا.

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

اداري سعادة متعاملين

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2022/966 - تجاري جزئي

إلى من يهمه األمر
نحن، فيسبارى اتاليان ستريت فود منطقة حرة-ذ.م.م شركة منطقة حرة ذات 
مسؤولية محدودة، رخصة تجارية رقم ٩7٢٠٠ ، تأسست وفقًا ألحكام اللوائح 
المنظمة للشركات الخاصة في سلطة دبي للتطوير لسنة ٢٠١٦ وتعديالتها 
)»اللوائح المنظمة للشركات الخاصة«(، نعلن بأننا وبموجب المادة )١7( من 

اللوائح المنظمة للشركات الخاصة، قررنا تغيير إسم الشركة إلى:
فيكولو م ح- ش ذ م م

على كل من يرغب باإلعتراض على تغيير إسم الشركة أن يتقدم بإعتراض 
خطي خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر )١٤( يومًا من تاريخ نشر هذا اإلشعار 

على العنوان التالي:
مدير إدارة التسجيل والتراخيص

سلطة دبي دبي للتطوير
ص.ب: ٤788٤٤

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
info@dda.gov.ae :البريد االلكتروني

فيسبارى اتاليان ستريت فود منطقة حرة-ذ.م.م

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إشعار بتغيير إسم شركة منطقة حرة ذات 
مسؤولية محدودة

إعالن
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اقتصاد

شكري وبلينكن يبحثان األوضاع 
اإلقليمية والدولية 

»البنتاغون« يدرس إرسال مقاتالت 
»إف 16« ألوكرانيا

سيكون من شأن التدقيق في مفردات وزير الخارجية 
مع  مؤتمر صحافي  بلينكن، خالل  أنتوني  األميركي 
نظيره المصري سامح شكري، وكذلك مراجعة إفادات 
رسمية صادرة عن وزارته قبل وصوله إلى القاهرة، أن 
»يعكسا نهجًا عمليًا« أميركيًا في العالقات مع مصر، 
وذلك حسب تقديرات لخبراء ومحللين تحدثوا إلى 
وسائل إعالم عربية عن دالالت ما ُأعلن عن محتوى 

المباحثات.
والوزير بلينكن الذي زار القاهرة بعد أكثر من شهرين 
بايدن في مصر،  الرئيس األميركي، جو  من وجود، 
للمشاركة في فعاليات »مؤتمر األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ« )كوب ٢7(، 
والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في 
نوفمبر الماضي، بدا »أكثر تركيزًا على ملفات األمن 
القاهرة واشنطن ومنها،  اإلقليمي« ذات الصلة بين 

ليبيا، والسودان.
وُتظهر قراءة في »مستند حقائق« صادر عن الخارجية 
األميركية ونشرته سفارة واشنطن بالقاهرة، قبيل بدء 
زيارة بلينكن، أن ترتيب »رؤية واشنطن« لموضوعات 
العالقة بين الطرفين، جاءت منطلقة من تمهيد عن 
»العالقات التاريخية«، وأعقبها بند عن »تعزيز األمن 
اإلقليمي«، ثم »العالقات االقتصادية«، وبرامج »التبادل 
الدفاعية«،  و»الشراكة  المناخ«،  و»أزمة  الثقافي«، 

وأخيرًا جاء بند “مستقبل الديمقراطية”.
ويرى الدكتور، جمال عبد الجواد، مستشار »مركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية«، أن »اإلدارة 
األميركية الحالية أظهرت ألكثر من مرة خالل عامين 
تقريبًا، إدراكًا ألهمية الملفات اإلقليمية وأدوار الالعبين 
الرئيسيين ومنهم مصر بالتأكيد«. متابعًا: »في ضوء ذلك 
فإن اإلدارة توصلت إلى أن حصر السياسة األميركية في 
المنطقة على عنصر واحد سيضر بالمصالح واإلقليم”.

عبد الجواد قال لوسائل اعالم عربية إن »هناك تمييزًا 
حدث داخل اإلدارة، بين المسارين الحقوقي واألمني، 
فأولت اهتمامًا أقل باألول مقابل زيادة التركيز على 

الثاني بأبعاده المختلفة والمعقدة”.وكاالت

فــي الوقــت الــذي يبــدو أنهــا اســتجابة محتملــة 
لمطالــب الرئيــس األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي 
بتســريع إرســال األســلحة المتقدمة إلى بالده، ضغط 
مســؤولون عســكريون أميركيــون علــى وزارة الدفاع 
)البنتاغــون( للموافقــة علــى إرســال طائــرات مقاتلــة 
مــن طــراز »إف ١٦« األميركيــة الصنــع إلــى أوكرانيا 

لمســاعدتها فــي الدفــاع عــن نفســها .
ولطالمــا طالبت كييــف بمقاتالت »إف ١٦«، لكن 
واشنطن عّدت المدفعية والمدرعات وأنظمة الدفاع 
الجــوي حاجــات أكثــر إلحاحــًا لتمكيــن أوكرانيــا مــن 
حمايــة بنيتهــا التحتيــة المدنيــة واســتعادة األراضــي 
ــة  ــاع األميركي ــي وزارة الدف ــؤول ف ــف مس . وكش
وشخصان آخران لموقع »بوليتيكو« أنه مع استعداد 
أوكرانيــا لشــن هجــوم جديــد الســتعادة المزيــد مــن 
األراضــي فــي الربيــع المقبل، تكتســب الحملة داخل 
البنتاغــون إلرســال الطائرات المقاتلــة زخمًا. وتفاءل 
ــة الســريعة  ــد الموافق ــال بع ــذا االحتم ــم به أحده
ــز«  ــات مــن طــراز »أبرام ــى إرســال دباب نســبيًا عل
وأنظمــة دفــاع جــوي مــن طــراز »باتريــوت« رغــم 
أنهــا كانــت محظــورة علــى أوكرانيــا. وأمــل فــي أن 

تكــون المقاتــالت األميركيــة آتية.
وقــال مســؤول كبيــر فــي )البنتاغــون( طلــب عدم 
نشــر اســمه: »ال أعتقــد أننــا نعارض إرســال طائرات 
)إف ١٦(«. مســتدركًا بأنــه ال يوجــد أي قــرار نهائــي 
بهــذا الخصــوص، علمــًا بــأن أوكرانيــا لــم تعلــن بعــد 
أن الطائــرات المقاتلــة هي أولويتها القصوى، مشــيرًا 
ــدرات  ــى إرســال الق ــز عل ــون( يرك ــى أن )البنتاغ إل
التــي يحتــاج إليها الجيــش األوكراني للقتــال الفوري.

ــة يمكــن أن  ــرات المقاتل ــك، فــإن الطائ ومــع ذل
تحتــل الصــدارة قريبــًا. وتعــزز ذلــك بعــد تصريحات 
مســؤول أوكرانــي كبيــر ، بــأن أوكرانيــا وحلفاءهــا 
الغربيين منخرطون في محادثات »ســريعة المســار« 
فــي شــأن احتمــال إرســال صواريــخ بعيــدة المــدى 

وطائــرات حربيــة.وكاالت

تسريع إجراء االنتخابات لتحقيق آمال الشعب الليبي
المغرب يؤكد ضرورة الدعم الدولي لحل األزمة في ليبيا

الرئيس التونسي يقيل وزيري الزراعة والتربية

الجفاف يهّدد 22 مليون إنسان في القرن األفريقي

الخرطوم وإنجامينا يبحثان األوضاع األمنية في أفريقيا الوسطى

الحوثيون يرتكبون 30 ألف انتهاك في حجة بـ7 سنوات

واشنطن وسيؤل تجريان تدريبات لمواجهة تهديدات نووية 

28 قتياًل بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

فرنسا وأستراليا تكثفان التعاون العسكري 

رئيسة البيرو تقترح تقديم موعد االنتخابات وتعديل الدستور 

أكــد ناصــر بوريطــة، وزيــر الخارجيــة المغربــي، 
إن حــل األزمــة الليبيــة لــن يتحقــق مــن دون دعــم 
دولــي مــن خــالل منظمــة األمــم المتحــدة. وأوضــح 
بوريطــة، فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك عقــب لقائه 
ــام  ــن الع ــاص لألمي ــل الخ ــي، الممث ــد اهلل باتيل عب
لألمــم المتحــدة لــدى ليبيــا، أن المخــرج الوحيد من 
األزمــة فــي ليبيــا هــو تنظيــم االنتخابــات، بوصفهــا 
»مصــدر الشــرعية«، مشــيرًا إلــى أنــه مــن دونهــا ال 
يمكــن تحقيــق الشــرعية. وذكــر بوريطــة أن “هنــاك 

صعوبــات تواجــه حــل األزمــة فــي ليبيــا”.
وتأتــي زيــارة باتيلــي للمغــرب فــي إطــار الحــوار 
المتواصــل بيــن الربــاط واألمم المتحــدة حول تطور 
ــرب احتضــن  ــا، خصوصــًا أن المغ ــي ليبي الوضــع ف
اجتماعــات عدة بيــن الفرقاء الليبييــن تمخضت عنها 
توافقــات مهــدت إلقــرار تنظيــم االنتخابــات العامة.

ــا  ــدة ليبي ــع وح ــرب م ــة إن “المغ ــال بوريط وق
وســيادتها، ومــع إيجــاد حــل يكــون في إطار ســيادة 
ــالت  ــن التدخ ــدًا ع ــة، وبعي ــا الترابي ــا ووحدته ليبي

ــة”. الخارجي
ورفــض بوريطــة أي حل عســكري لألزمــة الليبية، 
ــن  ــدًا م ــاًل بعي ــم ح ــرب يدع ــى أن المغ ــيرًا إل مش
الصراعات والتجاذبات الدبلوماسية والتدخل األجنبي.

وأشــار إلــى أن »هــذا الحــل لــن يتــم إال بدعــم 
دولــي مــن خــالل دور األمــم المتحــدة، باعتبارهــا 
ــا«.  ــي ليبي ــل ف ــتمرارية ألي ح ــي االس ــة تعط مظل
وقــال إن المغــرب يفصــل بيــن إشــكاليتين؛ »األولى 
تتعلــق بمســألة الشــرعية التــي ال يمكــن أن تحل إال 
باالنتخابــات، والثانيــة تتعلق بمســألة تدبير المرحلة 
االنتقاليــة التــي يجــب أن تكــون بشــكل توافقــي من 
ــات«، موضحــًا أن  خــالل مؤسســات تحضــر االنتخاب
»المغــرب كان يتعامــل دائمــًا مــع هذه المؤسســات 

لتدبيــر المرحلــة االنتقاليــة”.
مــن جهتــه، قــال الممثــل الخــاص لألميــن العــام 
لألمــم المتحــدة لــدى ليبيــا إن »المغــرب عّبــر عــن 
المخــاوف نفســها التي عّبــر عنها األميــن العام لألمم 
المتحــدة بخصــوص ليبيــا«، مشــددًا علــى ضرورة أن 
»نســاهم في اســتعادة األمن واالســتقرار في ليبيا«. 
وأوضــح باتيلــي أن ليبيــا تمتلــك موارد مهمة تســمح 
لهــا فــي المســتقبل القريــب بــأن تخلــق »الظــروف 
الليبييــن  أن  إلــى  لالزدهــار«، مشــيرًا  المناســبة 
ــون  ــي بلدهــم ويعمل ــة االســتقرار ف واعــون بأهمي
علــى تحقيقــه. وركــز علــى دور »الــدول المجــاورة 

لليبيــا«، وقــال إن لهــا دورًا فــي حــل األزمــة، عــاّدًا 
ــدون مؤسســات شــرعية مســتقرة،  ــن يري أن الليبيي
تفتــح طريــق االزدهــار، مشــيرًا إلــى أن االســتقرار 

وشــرعية المؤسســات لــن يتحققــا إال باالنتخابــات.
ــي  ــة األميرك ــر الخارجي ــد وزي ــياق، أك ــي الس ف
أنتونــي بلينكــن أن »القيــادة المصريــة تلعــب دورًا 

ــة. مهمــًا« فــي معالجــة األزمــة الليبي
وقــال وزير الخارجيــة األميركي أنتونــي بلينكن، 
خــالل مؤتمــر صحافي مشــترك مع نظيــره المصري 
سامح شكري بالقاهرة، إن »عقد االنتخابات الليبية 
فــي هــذا العــام هــو الطريــق الوحيــد للتوصــل إلى 
حــل قابــل للحياة«، مؤكدًا على حق الشــعب الليبي 
فــي اختيــار قيادتــه، وشــدد علــى أهميــة التقــدم 
ــات،  ــذه االنتخاب ــد ه ــتوري لعق ــاس دس ــى أس عل
مشــيدًا بجهــود الممثــل األممــي عبــد اهلل باتيلــي، 

لعقــد انتخابــات ســريعة فــي ليبيا.
وفــي إطــار الشــراكة مــع الفاعلين فــي المجتمع 
المدنــي، قالــت البعثــة األمميــة لــدى ليبيــا إن 
ــا  ــا ناقشــوا فــي جلســة حــوار نظمه ــن لديه عاملي
ــتراتيجية،  ــوث االس ــات والبح ــا للدراس ــز ليبي مرك
ــن  ــدد م ــع ع ــا، م ــي ليبي ــن ف ــاع األم إصــالح قط
الســيدات بالنقابــات المختلفة، باإلضافــة إلى أفراد 
مــن القــوات المســلحة الليبيــة وبرلمــان الشــباب، 
واالتحــاد النســائي. وأضافــت أن الجلســة تضمنــت 
مناقشــة الــدور الذي يمكن أن يضطلــع به المجتمع 
المدنــي لإلســهام فــي تعزيــز ودعم األمــن القومي، 
ــان.  ــوق اإلنس ــات حق ــون، ومؤسس ــيادة القان وس
ــع  ــل المشــترك م ــبل العم ــا تمــت مناقشــة س كم
ــق  ــا لتحقي ــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبي بعث

هــذه الغايــة.وكاالت

أعلنــت الرئاســة التونســية، إقالــة وزيــَري 
الزراعــة والتربيــة مــن دون ذكــر األســباب، فــي 
ســياق نقــص منتجــات أساســية منهــا الحليــب، 

ــم. ــة فــي قطــاع التعلي ــات متفرق وإضراب
وقالــت الرئاســة التونســية، إن الرئيــس قيــس 
ســعيد قرر »إجــراء تحوير جزئي عّيــن بمقتضاه 
ــًا  ــة خلف ــرًا للتربي ــري وزي ــي البوغدي محمــد عل
لفتحــي الســالوتي، وعبــد المنعــم بلعاتــي وزيرًا 
للفالحــة والمــوارد المائية والصيــد البحري خلفًا 

لمحمــود إليــاس حمزة”.
ومطلــع ينايــر، أقــال ســعيد وزيــرة التجــارة 
وتنميــة الصــادرات فضيلــة الرابحــي بــن حمــزة 
وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البالد، 
وســط أزمة اقتصادّية وانقســامات سياسّية قوّية.

وكانــت وزيــرة التجــارة أول عضو في حكومة 
نجــالء بــودن التــي شــكلت فــي نوفمبــر ٢٠٢١، 
يقيلهــا الرئيــس ســعيد، وفــق مــا ذكرتــه وكاالت 

أنبــاء عالمية.وكاالت

تهــّدد المجاعــة نحــو ٢٢ مليــون شــخص من 
جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، 
جــراء جفــاف غيــر مســبوق منــذ نهايــة عــام 
٢٠٢٠ وُيتوقــع أن يســتمر فــي األشــهر المقبلة.

وتضاعــف عدد األشــخاص المهددين بالجوع 
فــي القــرن األفريقــي تقريبــًا منــذ بدايــة العــام 

٢٠٢٢، إذ كان يبلــغ ١٣ مليون نســمة.
وذكــرت وكاالت أنباء عالمية أن ٥.٦ ماليين 
شــخص يعانــون حاليــًا »انعــدام األمــن الغذائي 
الحــاد« فــي الصومــال، و١٢ مليونًا فــي إثيوبيا، 
و٤.٣ مالييــن فــي كينيــا. إذ يعيش ســكان هذه 
المنطقــة بشــكل رئيســي مــن تربيــة المواشــي 
والزراعــة، وفقــًا لألمــم المتحــدة. واضطر أكثر 
مــن ١.7 مليــون شــخص إلــى مغــادرة منازلهــم 
بحثــًا عــن المــاء والطعــام، حســب آخــر تقرير 
لبرنامــج الغــذاء العالمــي ُنشــر فــي ٢٣ ينايــر 
. وُيعــّد القــرن األفريقــي مــن أكثــر المناطــق 

تضــرراً جــراء تغّيــر المناخ.
ومنــذ عــام ٢٠١٦ لــم تشــهد ثمانيــة مواســم 
أمطار، متســاقطات كافية من أصل ثالثة عشــر 
موســمًا، وفقــًا لبيانات مركز دراســات المخاطر 

المناخيــة، وهو هيئــة مرجعية تضم أكاديميين 
وشــبكة إنذار مبكر لمواجهــة المجاعة.

وتســّبب شــّح األمطار خالل خمســة مواســم 
متتاليــة منذ نهاية العــام ٢٠٢٠ بموجة الجفاف 
الحاليــة، وهــو أمــر غيــر مســبوق منــذ ٤٠ عامًا 

علــى األقل.
ومــع ذلــك، لــم ُيعلــن رســميًا عــن أي حالــة 
مجاعــة. وأودت آخــر مجاعة ضربــت المنطقة 
في ٢٠١١ بحياة ٢٦٠ ألف شــخص في الصومال 
نصفهم من األطفال دون ســن السادســة، ونتج 
ــمين  ــالل موس ــار خ ــح األمط ــن ش ــوع ع الج
متتالييــن. وقضــت أســراب مــن الجــراد علــى 
المحاصيــل فــي أنحــاء القــرن األفريقــي، ونفق 
أكثــر مــن ٩.٥ مليون رأس من الماشــية بســبب 
نقص المياه والمراعي بســبب الجفاف، حسبما 
أكــد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع 
لألمم المتحدة )أوتشا( في نوفمبر . وتفاقمت 
األزمــة جــراء الحــرب فــي أوكرانيــا، التــي أدت 
إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود 
واســتقطبت أمــوال المســاعدات اإلنســانية إلى 

ــد.وكاالت حد بعي

تذهــب غالبيــة التكهنات إلــى أن زيارات كبار 
المســؤولين الســودانيين إلــى تشــاد فــي ظــرف 
ســاعات متقاربــة، ذات صلــة باألوضــاع األمنيــة 
فــي دول الجــوار للبلدين، وعلــى وجه الخصوص 
مــا يجــري فــي أفريقيــا الوســطى، منــذ اإلعــالن 
عــن محاولــة لالنقــالب علــى نظــام الحكــم فيها.

وبعــد ســاعات قليلــة مــن ختــام زيــارة رئيس 
مجلــس الســيادة االنتقالــي فــي الســودان، عبــد 
التشــادية  العاصمــة  إلــى  البرهــان،  الفتــاح 
»إنجامينا« بحث فيها مع رئيس الفترة االنتقالية 
فــي تشــاد، محمــد إدريس ديبــي، ملفــات أمنية 
متعلقــة باألوضــاع فــي ليبيــا وأفريقيــا الوســطى 
والتوتــرات األمنيــة علــى الحــدود بيــن البلديــن، 
وصــل نائبــه محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« 

إلــى تشــاد، لبحــث الملفــات ذاتهــا.
وذكــر إعــالم الرئاســة بالســودان، فــي بيــان 
صحافي، االثنين، أن نائب »السيادي« السوداني 
محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« أجــرى مــع 
الرئيس التشــادي محمــد إدريس ديبي، مباحثات 
ــت  ــا تناول ــة إنجامين بالقصــر الرئاســي بالعاصم
العالقــات الثنائيــة والملفــات األمنيــة وتطــورات 
ــى  ــي عل األوضــاع فــي المنطقــة. وأكــد حميدت
أهميــة التنســيق والتعــاون فــي جميــع المحافــل 
اإلقليميــة والدوليــة، بمــا يحقــق االســتقرار فــي 

البلديــن والمنطقــة.

بــدوره، أكد ديبي عمق العالقات بين البلدين 
وضــرورة تعزيــز التعــاون والتنســيق المشــترك 
بينهمــا فــي المجــاالت كافــة بمــا يحقــق مصلحة 

الشعبين.
وتفتح الزيارتان المتقاربتان لرئيس »السيادي« 
الســوداني ونائبــه إلى تشــاد، الباب أمــام العديد 

األسئلة. من 
وقالت مصادر لوسائل اعالم عربية إن السبب 
الرئيسي وراء زيارات البرهان وحميدتي إلى تشاد 
فــي توقيت متقــارب، أن هنالك ملفات سياســية 
وأمنيــة مشــتركة تربــط بيــن الســودان وتشــاد، 
بحكــم الحــدود الطويلة بين البلديــن والترتيبات 
األمنيــة لحمايتهــا، باإلضافة إلى مجاورتهما لعدد 
مــن الــدول فــي المنطقــة تشــهد حالــة مــن عدم 
االســتقرار السياســي واألمنــي، فــي إشــارة إلــى 

ليبيا وأفريقيا الوســطى.
وتفيــد المصــادر، التــي طلبت عــدم اإلفصاح 
عنهــا، بوجــود هشاشــة أمنيــة قــد تــؤدي إلــى 
توتــرات فــي المناطــق الحدوديــة التــي تربــط 
بيــن الســودان وتشــاد وأفريقيــا الوســطى، ومــا 
يمكــن أن تثيــره توتــرات تؤثــر علــى العالقــات 
ــذه  ــون ه ــا تك ــاد، وربم ــودان وتش ــن الس بي
الملفــات مــن الدوافــع الرئيســية للتباحــث بيــن 
المســؤولين فــي البلديــن بضــرورة التوافق على 

حســمها.وكاالت

أكــد حاكــم إقليمــي والجيــش ببوركينــا فاســو 
فــي بيانيــن منفصليــن، إن مــا ال يقــل عــن ٢8 
شــخصًا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين 

شــنهما مســلحون ارهابيــون فــي البالد.
وقــال الجيــش إن وحدة قتالية فــي فاالنجوتو 
بشــمال البالد قرب حدودها مع النيجر تعرضت 
لهجــوم إرهابــي ، ممــا أســفر عــن مقتــل عشــرة 
جنــود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين 

ومدني.
وقــال الجيــش إنــه تــم العثــور علــى جثث ١٥ 

مهاجمــًا بعــد الهجــوم اإلرهابي .
ــل جــان  ــال الكولوني ــان منفصــل، ق ــي بي وف
تشارلز ديت ينابونو سوم حاكم منطقة كاسكيدز 
ــالد بالقــرب مــن الحــدود مــع  ــوب الب ــي جن ف

ســاحل العــاج إنــه تــم العثــور علــى جثــث ١٥ 
ــاب  ــي أعق ــن، ف ــن المدنيي ــم م ــاًل، جميعه رج
ــه  ــا ذكرت ــق م ــوم )األحــد(، وف ــع ي ــوم وق هج

وكالــة »رويتــرز« لألنبــاء.
وأضــاف البيــان أن مســلحين إرهابيين أوقفوا 
ســيارتي نقل كانتا تقالن ثماني نســاء و١٦ رجاًل. 
وقــال إنه تم إطالق ســراح النســاء ورجل واحد.

وجــاء فــي البيــان أنــه »فــي ٣٠ ينايــر، تم 
ــرت  ــي ظه ــا الت ــث الضحاي ــى جث ــور عل العث
عليهــا آثــار الرصــاص بالقــرب مــن قريــة 
ــي  ــة ف ــة الواقع ــل الدول ــورو«. وتقات لينجيك
والنيجــر  مالــي  وجارتاهــا  أفريقيــا  غــرب 
»القاعــدة«  بتنظيمــي  مرتبطيــن  مســلحين 

و»داعــش« اإلرهابييــن .وكاالت

األرقــام واإلحصــاءات ال تكفي لوصف مأســاة 
الســكان فــي محافظــة حجــة اليمنيــة )١٢٥ كلــم 
شــمال غربــي صنعــاء(، فوقوعهــا تحــت ســيطرة 
الحوثييــن اإلرهابييــن جعلها إحــدى أكثر مناطق 
اليمــن ُظالمة وجهالة، حيث تتحدث اإلحصاءات 
ــة  ــيات الحوثي ــكاب الميليش ــن ارت ــة ع الحقوقي
ــالل  ــاك خ ــف انته ــن ٣٠ أل ــر م ــة أكث اإلرهابي

ســبع ســنوات.
ورغم أن أجزاًء من المحافظة جرى تحريرها، 
فإنهــا ليســت بمنــأى عــن انتهــاكات الميليشــيات 
الحوثيــة اإلرهابية التي تتمثل بالحصار والقصف 
وزراعة األلغام والتجويع والحرمان من الخدمات 
الصحيــة، فمنــذ أيــام أصيــب ثالثــة مدنييــن فــي 
مديريــة عبــس بانفجــار لغــم زرعته الميليشــيات 
اإلرهابيــة الحوثيــة، وقبلهــا ُقتــل طفــل وأصيــب 
آخران بقصف طائرة مســيرة تابعة للميليشــيات 
الحوثيــة اإلرهابيــة في مدرســة الســالم بمديرية 

حيران.
فــي هــذا الســياق، وثــق تقرير حقوقــي يمني 
آالف االنتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية 
اإلرهابيــة فــي محافظــة حجــة مــن ينايــر ٢٠١٥ 
وحتــى ديســمبر ٢٠٢١، علــى رأســها مقتــل ١٦٤ 
مدنيــًا بطريقــة مباشــرة، و١٣١ آخريــن بالقصف 
العشــوائي، و٣٤ غيرهــم باأللغــام والعبــوات 
الناســفة، وإصابــة 7٦8 ضحيــة بقصــف ورصــاص 

الحوثــي اإلرهابــي ، بواقــع ٤٦٢ إصابــة بالقصف 
العشــوائي، و٢٦٣ إصابــة بطلــق ناري.

وأكــد التقرير الــذي أصدرته منظمة »تقصي« 
للتنميــة وحقــوق اإلنســان وقــوع ٢٥٠7 حــاالت 
اختطــاف على يــد ميليشــيات الحوثــي اإلرهابية 
فــي جميــع مديريــات المحافظة، ووفقــًا للتقرير 
فإن االختطافات شملت ١١٦7 عاماًل و٢٦7 تربويًا 
و٥7٠ طالبًا و٢٣٦ عسكريًا و٤٩ تاجرًا و7٦ موظفًا 

و٥٦ وجيهًا و7 نســاء و٥7 طفاًل.
ــر عــن حــدوث ٦٠٥ حــاالت  وكشــف التقري
إخفــاء قســري لمختطفين على فتــرات متفاوتة، 
بينهــم 8 مدنييــن مــا زالــوا قيــد االختفــاء، منــذ 
مــارس ٢٠١٩ حتــى اآلن، إلى جانــب ١٣٥٢ حالة 
تعذيــب جســدي ونفســي تعــّرض لهــا الضحايــا 
أثنــاء االحتجــاز والتحقيــق فــي ســجون عــدة في 
ــيات  ــدي المليش ــى اي ــا عل ــة وخارجه المحافظ

الحوثيــة اإلرهابيــة .
وجندت الميليشــيات - طبقًا للتقرير - ٥٩7٤ 
طفــاًل مــن أبنــاء المحافظــة دون ســن الخامســة 

عشــرة، وألحقتهــم بجبهــات القتال. 
ــة  ــة اإلرهابي ــيات الحوثي ــتولت الميليش واس
علــى ٣٤ منشــأة ومقــرًا حكوميــًا فــي محافظــة 
حجــة، وحولتهــا إلــى مقــار خاصــة بهــا لتنفيــذ 
أنشطتها المختلفة، ونهبت ١٣ مستوصفًا وعيادة 

وصيدليــة.وكاالت

أعلن وزير الدفاع األميركي لويد أوستن، أمس 
الثالثــاء، أن الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة 
ســتجريان تدريبــات نظريــة لتعزيــز الــردع ضــد 

التهديــدات النووية.
وقال أوستن في مقال بعنوان »التحالف يقف 
علــى أهبة االســتعداد« نشــرته وكالــة »يونهاب« 
الكوريــة لألنبــاء إن واشــنطن وســيول ســتجريان 
تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة »سيناريوهات 
معقــدة تركــز علــى التهديــدات النوويــة في شــبه 

الكورية«. الجزيرة 
ويــزور أوســتن ســيول للمــرة الثالثــة بصفتــه 
وزيــراً للدفــاع، ومــن المقــرر أن يلتقــي نظيــره 

ــس  ــغ ســوب والرئي ــي جون ــي ل الكــوري الجنوب
يــون ســوك يــول. وتهــدف الزيــارة إلــى تعميــق 
التعــاون بين البلدين ومناقشــة التحديات األمنية، 
باإلضافــة إلــى إعــادة التأكيــد للخصــوم »أنهم إذا 
تحــدوا أحدنــا، فإنهــم بالتالــي يتحــدون التحالــف 
بيــن الواليــات المتحدة وجمهوريــة كوريا ككل«، 

وفــق مــا نقلتــه وكاالت أنبــاء عالميــة.
وتصاعــد التوتــر العســكري فــي شــبه الجزيــرة 
الكورية بشــكل حــاد العام الماضــي بعدما أجرت 
كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية في خرق 
للعقوبــات المفروضــة عليها، بما فــي ذلك إطالق 

صاروخ باليســتي متطور عابر للقارات.وكاالت
قام أمس وزيران رئيســيان في حكومة ألبانيز 
بزيــارة إلــى باريس، همــا وزيــرة الخارجية بيني 
ــاء  ــز، للق ــارد مارل ــاع ريتش ــر الدف ــغ ووزي وون
نظيريهمــا كاتريــن كولونا وسيباســتيان لوكورنو، 
تأتــي فــي ســياق إعادة إطــالق العالقــات الثنائية 
ووضــع »خريطة طريق« جديــدة لها وفق البيان 
المشــترك الصــادر، أول من أمس، عــن الوزيرين 

األستراليين.
وبحســب الطــرف األســترالي، فــإن محادثــات 
ــتجابة  ــيق االس ــر وتنس ــتتيح تطوي ــس »س باري
المشــتركة للبيئــة االســتراتيجية التــي تــزداد 
صعوبــة فــي منطقــة المحيطين الهنــدي والهادي 
وأوروبــا«، آمــاًل بتعزيــز التعــاون فــي مجــاالت 

الدفــاع واألمــن والبيئــة.
لكن تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة األسترالية 
ــات  ــع الوالي ــد م ــد الجدي ــن العق ــل ع ــم تتخ ل
ــار  ــي المش ــف الثالث ــن التحال ــدة، وال ع المتح

إليــه باإلنجليزيــة بـ»أوكــوس«، بيــد أنها تســعى 
للتعــاون مجــددًا مــع فرنســا بالنظــر للتحديــات 
المشتركة التي يواجهانها في منطقة ذات أهمية 

اســتراتيجية واقتصاديــة رئيســية.
ويسعى الطرفان، بحسب الخارجية الفرنسية، 
ــي  ــة« الت ــة اإليجابي ــة الديناميكي ــى »مواصل إل
انطلقــت مــع زيــارة ألبانيز إلى باريــس واألجواء 
الجديــدة المخيمــة على عالقــات البلدين. وليس 
ســرًا أن باريــس، التــي لهــا مصالــح رئيســية فــي 
منطقــة الهنــدي - الهــادي، حريصــة علــى بنــاء 
شــراكات مــع الــدول المشــاطئة، وهــي تلعــب 
بورقتيــن أساســيتين همــا: الهنــد وأســتراليا. لذا، 
فــإن زيــارة الوزيريــن األســتراليين إلــى باريــس 
ولقاءهمــا نظيريهما الفرنســيين، يرتديان أهمية 
خاصــة كونهمــا يؤشــران لمســتقبل العالقات بين 
ــي  ــتركة الت ــاريع المش ــرا والمش ــس وكانبي باري

ســيعمالن على تحقيقهــا.وكاالت

بعــد ســاعات علــى وقــوع أول قتيــل فــي 
الصدامــات التــي وصلــت إلــى العاصمــة ليمــا 
بيــن المتظاهريــن وقوات األمــن، والتي كانت 
قــد أّدت إلــى ســقوط مــا يزيــد علــى ٦٠ قتياًل 
حتــى اآلن فــي المناطــق الجنوبيــة واألريــاف، 
ــي  ــا بولوارت ــة دين ــة الجمهوري ــت رئيس وّجه
رســالة متلفــزة إلــى المواطنيــن أعلنــت فيهــا 
ــد  ــم موع ــان تقدي ــن البرلم ــتطلب م ــا س أنه
االنتخابات إلى أكتوبر المقبل وتعديل دســتور 
عــام ١٩٩٣، ودعــت إلــى هدنــة شــاملة فــي 
المواجهات المتواصلة منذ نحو شــهرين والتي 
تشــّل الحركــة اإلنتاجيــة واإلداريــة فــي البالد. 
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد شــهرين من تســّلم 
بولوارتــي مهــام الرئاســة بعــد عــزل الرئيــس 
ــادات  ــد االنتق ــتّيو، وبع ــدرو كاس ــابق بي الس
والضغــوط التــي تعّرضــت لهــا الحكومــة مــن 

الدول المجاورة والمنظمات اإلقليمية، والنداء 
الــذي صــدر نهاية األســبوع الفائت عن مجلس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمم المتحــدة، الذي 
حــّذر من تدهــور الوضع وتفاقــم االضطرابات 
االجتماعيــة التــي قــال إنهــا »صــارت تشــّكل 

خطــرًا محدقــًا علــى الســلم األهلــي«.
ودعــت دينــا بولوارتي أعضــاء البرلمان إلى 
إعــادة النظر في قرار إجــراء االنتخابات أواخر 
العام المقبل وتعديل الدستور الذي يطالب به 
المتظاهرون، وقالت: »أيها البرلمانيون، يجب 
أن تدركــوا المســؤولية التاريخية الملقاة اليوم 
علــى عاتقكــم. أمامكــم غــدًا فرصة الســتعادة 
ثقــة البــالد، وتلبيــة المطالــب التــي ينتظرهــا 
المواطنــون منــذ فتــرة طويلــة. فلنرفــع صوتنا 
جميعــًا، بــكل مســؤولية ونقــول للبيــرو: كلنــا 

مستقيلون«.وكاالت

خالل اللقاء                                                           وكاالت

آثار الجفاف في أفريقيا                                                              وكاالت

الجيش في بوركينا فاسو                                                                        وكاالت

¢¢ تكثيف الجهود لتجاوز كافة العقبات وتحقيق االستقرار
¢¢ ضرورة دعم األمن في ليبيا والعودة لطاولة الحوار
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شــاهدت حــوارًا جميــاًل مــع 
ــي آالن دون  ــوف البريطان الفيلس
بوتــون، تحــدث فيــه عــن الهــوس 
منــه  تعانــي  الــذي  بالماديــات 
الحديثــة،  المجتمعــات  معظــم 
والذي بدوره انعكس على تعاســة 
البشــر وتدني مستوى رضاهم عن 
حياتهم. يقول بوتون إن المكتبات 
تكتــظ بكتــب تطوير الذات بعضها 
يعــدك بتحقيــق ماليين الدوالرات 
فــي وقــت قصيــر والبعــض اآلخــر 
علــى  تتغلــب  كيــف  يعلمــك 
 low self نظرتــك الدونيــة لذاتــك
esteem ويــرى بوتون أن األمرين 
مترابطــان؛ فــإذا كنــت تعيــش في 
ثقافــة تعلمــك كيــف تصنــع ثــروة 
خالل يوم واحد فستعاني بالتأكيد 
من نظرة دونية لذاتك، إذ ســتظل 
تطــارد حلمــًا أن تكــون ضمــن ١ 
ــض  ــاء، وترف ــر األثري ــن البش ٪ م
ــي  ــة الت ــن األغلبي ــون ضم أن تك

تعيــش حيــاة عاديــة.
ويضيــف بوتــون، بــأن مــا ننعم 
بــه اآلن مــن تفاصيــل عادية، كأن 
يتوفــر لديــك ســيارة جيــدة وبيت 
مناســب ومأكل طيــب، هي أفضل 
بكثيــر ممــا حصــل عليــه اإلنســان 
فمــا  وبالتالــي  تاريخــه،  خــالل 
نســميه الحيــاة العاديــة هــي فــي 
الواقــع حيــاة رائعــة، لكننــا أشــبه 
مــا نكــون بمــن جلــب أفعــى إلــى 
حديقته وأفســد هــذا النعيم الذي 
يعيــش فيــه عبــر ترديــد أن الحياة 
العاديــة ليــس حياة جيــدة بما فيه 
الكفايــة، إذ يجــب أن يكون مثلك 
األعلــى الــذي تطمــح للوصول إلى 
مســتواه هــو حيــاة المليارديــرات 
ــرغ أو إيلــون ماســك  مثــل زوكرب
وغيرهم، وإال ستشعر بأنك تعيش 

ــاة مذلة. حي
ــس،  ــت روح التناف ــا كان لطالم
والرغبــة بالحصــول علــى األفضــل 
نزعــة بشــرية متأصلــة، وبفضلهــا 
قامــت الحضــارات وكانــت الوقود 

المحــرك لإلنتاجيــة، لكن في هذه 
الحقبة التي شهدت ثورة تواصلية 
فوضويــة بيــن البشــر، زادت حدة 
هــذا التنافــس وأخــذت باألخــالق 
البشــرية إلــى حافــة الهاويــة فــي 
ســبيل حصــد المزيد مــن األموال، 
وبالتالــي اإلغــراق فــي الســعار 

المــادي لكــي ننافــس أقراننــا.
المشــكلة فــي هــذا الركــض 
ــي  ــات ه ــو المادي ــل نح المتواص
ــانيتنا  ــن إنس ــزة م ــزاًء عزي أن أج
تتســاقط خاللــه، حيــث يرتفــع 
مســتوى األنانيــة ويقــل اإلحســاس 
باآلخر، ونقدم التنازالت األخالقية 
بشــكل متتابــع لكــي نســتمر فــي 
جــذب الجمهــور وبالتالــي حصــد 
المزيــد مــن األمــوال وصرفهــا 
علــى المقتنيــات الفاخــرة وحيــاة 
الرغــد والترف، وننســى أن الحياة 
مشــاركة ومكاتفــة وليســت مجرد 
حســاب  علــى  للفــرص  انتهــاز 

ــن. اآلخري
علينــا أن نتوقــف قليــاًل ونلتقط 
أنفاســنا وننظــر للــوراء إلــى تلــك 
أرواحنــا  مــن  الغاليــة  األجــزاء 
التــي فقدناهــا خــالل هذا الســعي 
ــة ال  ــياء مادي ــو أش ــوم نح المحم
تمنحنــا أكثــر مــن متعــة التفــوق 
ــم أال ننســى  ــن المه ــت، م المؤق
أهميــة الطمــوح والتســامي نحــو 
ــون  ــب أن يك ــن يج ــل، لك األفض
ذلــك فــي قالــب متــوازن نعــرف 
العاديــات  تقديــر  خاللــه  مــن 
الثمينــة التــي نملكهــا وأال نعيــش 
دور الضحية ونشــعر بأننا فاشلون 
لمجــرد أننــا نعيــش حيــاة عاديــة.

ــن »الرياض« ع

ــاء  ــاء واألبن ــن اآلب ــكار بي ــالف األف اخت
أمــر بديهــي، كمــا أن التعاطــي مــع أمــور 
الحياة بشــكل مغاير بيــن الجيلين هو أيضا 
أمــر بديهــي، لكــن مــن غيــر البديهــي أن 
يطالــب األبنــاء آباءهم بأن يســايروا العالم 
المتغيــر بســرعة الضوء مع غــض النظر عن 
تغيــرات المرحلة العمريــة التي وصل إليها 
هــؤالء اآلبــاء. اشــتكت لي إحــدى األمهات 
بــأن بناتهــا يطالبنهــا بالخــروج معهــن إلــى 
الكافيهــات والمطاعــم والمــوالت ويصررن 
علــى ذلــك بحجة أنهــن يرتحــن لوجودها، 
ورغــم رفضهــا وإبــداء رغبتها فــي الجلوس 
فــي المنزل، لكنهــن يرغمنهــا بدافع الحب 
فتضغــط علــى نفســها مــن أجلهــن، لكنهــا 

داخليــا ال تشــعر باالرتيــاح وســط الضجيــج 
واألصــوات العاليــة والجهــد المبــذول فــي 
المشــي، مــا يتســبب لهــا بأوجــاع قدميهــا 

ــي الليل. ف
وأذكــر أخــرى كانــت تقــول بعــد زواج 
جميــع أبنائــي توفــي زوجــي، مــا جعلهــم 
يحملون هم بقائي وحيدة أنا والخادمة في 
المنزل، فبدأوا باإللحاح علي أن أتنقل بين 
بيوتهــم مــن باب البر والرحمــة، فأخبرتهم 
أننــي ممتنــة لــكل الحــب واالهتمــام الذي 
يقدمونــه لــي، لكنــي ال أرغــب فــي تــرك 
منزلــي الــذي قضيــت جميــع أعــوام العمــر 
بيــن جدرانــه بذكرياتهــا الحلــوة والمــرة، 
ــاد وصخــب  ــج األحف ألعيــش وســط ضجي
حياتهــم، كمــا أنــي ال أســتطيع االبتعاد عن 
جاراتــي الطيبــات وزياراتنا اليومية وطلبت 

منهــم أن يتركونــي علــى راحتي.

مهمــا كانــت نيــات األبنــاء طيبــة نحــو 
آبائهــم وأمهاتهم وحرصهم الشــديد عليهم 
لكنها ليست مبررا للضغط عليهم في أمور 
ربمــا تشــعرهم بالضيــق وعــدم االرتيــاح، 
كلنــا ســيأتي علينــا يــوم ونكبــر ونصــل إلى 
ذلــك العمــر الــذي نشــعر فيــه أن حركتنــا 
أصبحــت بطيئــة واهتماماتنــا قــد تغيــرت، 
فمــا كان يســتهوينا باألمــس مــن الصخــب 
والحفالت والموالت والكافيهات والمطاعم 
وغيرهــا تالشــى، ليحــل محلــه رغبتنــا فــي 
الهــدوء و«البيتوتية« واالســتمتاع بالطبيعة 
والميــل نحــو التأمــل، ســنكبر ونصــل إلــى 
ــا  ذلــك العمــر الــذي نشــعر فيــه أن بيوتن
هــي عديلــة الــروح وملجــأ النفــس ورمــز 
األمــان وابتعادنا عنها هــو الغربة الحقيقية 
حتــى لــو كنــا مكرميــن فــي بيــوت األبنــاء، 
ســنكبر ونصــل إلــى ذاك العمــر الــذي لــن 

تشــكل فيــه المظاهــر الحديثــة والماركات 
األصليــة أي إغــراء لنــا مقابــل الثرثــرة مــع 
رفــاق العمــر ومشــاركتهم تلــك الذكريــات 
العتيقة واالســتمتاع بكشــتة بريــة أو زيارة 
ســوق قديمــة، ســنكبر وســيتغير كثيــر من 
ــا وســندرك أن  ــا وعاداتن ــا ورغباتن أولوياتن
هــذا هــو العمر ومراحلــه وعلينا أن نخضع 

إلــى قوانينه.عــن »االقتصادية«

الحيــاة قائمــة علــى المتغيــرات، مــع 
وجود بعض االستثناءات الكونية بالطبع، 
واإلنســان متغير بطبيعتــه، خلق ليكون 
فــي صراع مع نفســه ومحيطــه، بيد أنه 
شــتان مــا بيــن التغيــر والتغييــر؛ فاألول 
إذعان دون محاولة أو تخطيط، والثاني 
علــى العكــس مــن ذلــك تمامــًا، فتكــون 
اإلرادة هــي ســيدة الموقــف، ومؤثــرة 

فعليــة علــى النتيجة.
الغريب في األمر، أن أشخاصًا يفنون 
حياتهم لســنوات بل لعقــود من الزمن، 
وال يتغيــرون، فيبقــون علــى مــا وجدوا 

عليــه، بنفــس التصرفات ونمــط التفكير 
وأســلوب الحيــاة، فلــم يحــل أي تغييــر 
علــى شــخصهم وحياتهــم! وفــي واقــع 
األمــر، هناك تغيــرات إيجابيــة، وأخرى 
ــخص  ــى الش ــود إل ــر يع ــلبية، فاألم س
وتربيته وإرادته ومستوى ذكائه ورؤيته 
إلــى المســتقبل، فإما أن يحــدث التغيير 
إلــى األفضــل، أو إلــى األســوأ، أمــا أن 
يبقــى علــى مــا هو عليــه طــوال الزمن، 
فذلــك أمر يبعث إلى االســتغراب التام!

ليــس مــن الطبيعــي حقيقــة أن نــرى 
شــخصًا بعــد انقطــاع ســنوات طويلــة، 
ونتوقــع منــه أن يبقــى ذلــك الشــخص 
ــي  ــة ف ــد أن الصدم ــاه، بي ــذي عهدن ال
ــة  ــه أي ــم تجــر علي ــه كمــا كان؛ فل بقائ

تغييــرات ال باإليجاب وال الســلب، رغم 
ذلــك فإنــه مــن الجميــل جــدًا، أن يبقى 
اإلنســان علــى حــال جيــدة، ثابــت على 
مبادئــه واعتقاداتــه الطيبــة والحكيمــة، 
وأال تنجســه صعوبــات الحياة وظروفها، 
بــل يبقــى صامــدًا بســماته وأخالقياتــه، 
وهــي قــدرة عظيمــة ال تتوفــر لــدى أي 

. شخص
ــخص  ــل والش ــن الطف ــرق بي ــا يف م
الناضــج، هــو أن الطفــل يتســم دائمــًا 
بالبــراءة والعفويــة، لكــن كلمــا اختبرته 
الحيــاة وطــال بــه العمــر وكبــر، تتبلــور 
إمــا  نفســه  يجــد  حتــى  شــخصيته 
محاربــًا شرســًا للتغلــب علــى الظــروف 
والمشــكالت، أو مستســلمًا للمضــي في 

الســوء، وبالتالي فإنه مــن غير المألوف 
أال يتغيــر شــخص بعــد مــرور ســنوات، 
ــم  ــم ونقائه ــى صفائه ــون عل ــا الباق أم
ــادرة، مــن الضــروري أال  فهــم عملــة ن
ــا صــدف  نخســرهم إذا مــا ســمحت لن
الحيــاة لقاءهم.عــن »البــالد البحرينية«

ال تتوقــف الجهود التي يبذلها الفلكيون 
مــن أجــل تحقيــق أحــد أهدافهــم المهمة، 
وهــو فهم النجــوم والمجــرات األولى التي 
أضــاءت الكــون، ورغــم ذلــك ال يــزال 
ــن كل  ــف، لك ــيد الموق ــو س ــوض ه الغم
كشــٍف يحققونه مــن آٍن إلى آخر يزيدهم 

قرًبــا مــن هدفهــم.
ذاك هــو االســتنتاج شــبه الحتمــي الذي 
اســُتخلص من عمليات الرصــد األولية التي 
ُأجريت باستخدام »تلسكوب جيمس ويب 
  James Webb Space Telescope»الفضائي
JWST”«، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا 
التلســكوب تبلغ تكلفته ١٠ مليارات دوالر 
أمريكــي، وقــد بــدأ عملياتــه العلميــة فــي 
شــهر يوليــو، والتلســكوب ُمصمــٌم ليلمــح 
الوهــج الخافــت لألشــعة تحــت الحمــراء 
ــة  ــرام المضيئ ــدم األج ــن أق ــث م المنبع
ــه  ــاق رؤيت ــل بنط ــذا يص ــون، ل ــي الك ف
إلــى فتــرة المئــة مليــون ســنة األولــى بعد 
االنفجــار العظيــم، مــا ُيتيــح لــه الحصــول 
ــا وأكثــر دقــًة عــن  علــى بيانــاٍت أكبــر كمًّ
مجــراٍت حديثــة النشــأة مقارنــًة بالبيانــات 
التــي يحصــل عليهــا أي مرصــد آخــر حتــى 
وقتنا هذا، ولكن تبيَّن أنَّ مجموعة »صور 
المجــرات حديثــة النشــأة« التــي التقطهــا 
التلســكوب فاقــت بكثيــٍر توقعــات معظــم 
الباحثيــن، ببســاطة، ُيمكــن القــول إنَّ 
المجــرات المبكــرة المحتملــة تظهــر فــي 
الصــور بأعــداد تتجاوز التنبــؤات؛ ذلك ألنه 
ُعِثــر علــى العشــرات منهــا إلــى اآلن، لكن 
تفســير هــذه الوفــرة قــد يســتدعي إدخال 
تعديــالٍت جوهريــة علــى النمــاذج الكونية 
الســائدة، أو بعبارٍة أخرى، إجراء تغييراٍت 
قــد تتضمــن َتكــوُّن المجــرات األولــى فــي 
زمــن أقــرب، أو ســطوع نجومهــا بدرجــٍة 
أشــد، بــل لعــل طبيعــة المــادة المظلمــة 
أو الطاقــة المظلمة أشــد تعقيــًدا وغموًضا 

ممــا كان ُيعتَقــد فــي الســابق.
ــرة  ــرات المبك ــر المج ــن أكث ــن بي وم
المحتملة التي رصدها »تلســكوب جيمس 
نت  ويــب الفضائــي« إثــارًة لالهتمــام، تمكَّ
مجرتان من اجتياز مرحلة التدقيق اإلضافي 
بنجاٍح، وهو ما من شــأنه أن ُيعزز شــكوك 
العلمــاء فــي أن معرفتنــا بالتاريــخ الكونــي 
يعتريهــا الكثيــر من القصــور، ويعود تاريخ 
المجرتيــن فــي وقــت اكتشــافهما إلــى مــا 
بعــد االنفجــار العظيــم بفتــرٍة تتــراوح بين 
٣٥٠ مليون سنة و٤٥٠ مليون سنة، وبذلك 
فهمــا معدودتان أقدم من جميع المجرات 
األخــرى المعروفــة مــن قبــل، وُيشــار إلــى 
أن الفضــل فــي اكتشــاف المجرتيــن يرجع 
إلــى فريقيــن مختلفيــن، أحدهمــا بقيــادة 
روهــان نايدو، الذي يعمل حاليًّا في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، واآلخر بقيادة 
ماركــو كاســتيالنو من مرصد رومــا الفلكي 
فــي إيطاليــا، وفــي بدايــة األمــر، ُنشــرت 
الورقتان البحثيتان المتعلقتان بهذا الكشف 
علــى خــادم المســودات األوليــة »أركايف 
تا  دوت أورج« arXiv.org، لكنهما اآلن تخطَّ
ــة فــي ضــرورة  ــة األساســية المتمثل العقب
خضوعهمــا لمراجعــة األقــران، إذ ُنشــرت 
كلتاهما في دورية »أستروفيزيكال جورنال 
ليترز« Astrophysical Journal Letters في 
أواخــر شــهري نوفمبر وأكتوبــر الماضيين، 
ــر مــن مجــرد  ــب، وهــذا أكث ــى الترتي عل
حــدث رســمي مهم؛ ألن بعض المشــكالت 
المبكــرة المتعلقــة بجــودة المعايــرة فيما 
يتعلــق بــأدوات »تلســكوب جيمــس ويب 
الفضائــي« كانــت قــد أججــت المخــاوف 
لــدى الفلكييــن مــن أن تكون هــذه النتائج 
قــد اســتندت إلى حســاباٍت خطأ للمســافة 
الحقيقيــة التــي تفصل بيــن األرض وهاتين 

المجرتيــن، مــا يجعلهمــا مجــرد مجرتيــن 
حديثتيــن خادعتيــن ال تنتميــان إلــى ُزمرة 
مجــرات بدايــات الكــون إال بالمظهر فقط، 
ولكــن بعــد خضــوع المجرتيــن لمراجعــٍة 
ــتيالنو:  ــول كاس ــران، يق ــن األق ــٍة م دقيق
ــة  ــن الثق ــر م ــدٍر كبي ــول بق ــا الق »يمكنن
إن المعايــرة ال تمثــل مشــكلًة فيمــا يتعلق 
بهاتيــن المجرتيــن، إنهما مرشــحتان بقوة، 
أخيــًرا حــل مشــكالت  اســتطعنا  وقــد 
المعايــرة«، لكــن األمــر ســيتطلب إجــراء 
عمليــات رصــد إضافيــة للتأكــد تماًمــا مــن 
مســافتيهما اللتيــن بلغتا مســتوًى قياســيًّا.

منــذ ذلــك الحيــن، عثــر الفلكيــون على 
العديــد مــن المجــرات المبكــرة المحتملة 
األخــرى، التــي يبــدو أن ُعمــر بعضها يعود 
إلــى مــا بعــد االنفجــار العظيــم بنحــو ٢٠٠ 
مليــون ســنة، ُيشــار إلــى أنــه قبــل إطــالق 
»تلســكوب جيمــس ويــب الفضائــي« لــم 
يكــن أحــٌد يعــرف مــا إذا كان مــن الــوارد 
أصــاًل أن تكون بعــض المجرات قد تكوَّنت 
ا كهــذا مــن تاريــخ  فــي وقــٍت مبكــر جــدًّ
ــار ســنة؛ إذ  ــغ ١٣.8 ملي ــذي يبل الكــون ال
اعُتقــد أن المــادة حينــذاك كانــت ال تــزال 
نــًة التكتــالت المرتبطــة  تتحــد بهــدوء مكوِّ
بفعل الجاذبية والالزمة لنشــوء مجموعات 
كبيــرة مــن النجــوم، وعن ذلك قــال جارث 
إلينجــورث -الفلكي بجامعة كاليفورنيا في 
مدينة ســانتا كــروز- خالل مؤتمــٍر صحفي 
عقدتــه وكالــة ناســا إلعالن تثبُّــت مراجعة 
األقــران مــن صحة االســتنتاجات التي تفيد 
بــأن المجرتيــن األولييــن مرشــحتان: »من 
ــا نتســاءل: هــل نفهــم بحــقٍّ األطــوار  هن
ــذا  ــرات؟ ه ــذه المج ــوُّن ه ــرة لتك المبك
يثيــر لــدى العلمــاء النظرييــن الكثيــر مــن 

التساؤالت«.
ويتمحــور أحــد أبــرز تلــك التســاؤالت 
هــت بهــا المــادة  حــول الكيفيــة التــي وجَّ
المظلمة نشــوء المجــرات بالتحديد؛ فعلى 
مــدار مئــات آالف الســنين القليلــة األولــى 
التــي أعقبت االنفجــار العظيم، كان الكون 
ســاخًنا بشــدة إلى حد أن الجاذبية عجزت 
عــن تجميــع المــادة الطبيعية مًعــا لتكوين 
كتــٍل مجريــة أوليــة كبيرة، لكــن هذه »لم 
تكن مشكلًة للمادة المظلمة، إذ ال تتفاعل 
عبــر قــوى كهرومغناطيســية«، علــى حــد 
قــول خورخــي ِبناروبيــا، اختصاصــي علــم 
الكونيــات بجامعــة إدنبــرة فــي اســكتلندا، 
بــل إن الجاذبيــة وحدها هــي التي تتحكم 
فــي هــذه المــادة غيــر المرئيــة، وهــو مــا 
ُيســتدل منــه علــى أنه في غضــون لحظات 
فقــط مــن حــدوث االنفجــار العظيم، حين 
ــة  ــي المهيمن ــة ه ــى األولي ــت الفوض كان
ــة  ــدأت الجاذبي ــر، ب ــيء آخ ــى كل ش عل
علــى الفــور فــي تجميــع المــادة المظلمــة 
فــي كتــٍل ضخمــة ُتعــَرف باســم الهــاالت، 
وُيعتقــد أن هــاالت المــادة المظلمــة هذه 
كانــت بمنزلــة مصــارف جذبويــة للمــادة 

ــذرة النشــوء  ــة، وبذلــك وضعــت ب العادي
ــر،  ــون المبك ــي الك ــرات ف ــق للمج الالح
والحــركات الدالــة التــي تتحركهــا النجــوم 
الخاضعــة لتوجيــه هــذه الهــاالت تكشــف 
عــن صمودهــا حتــى يومنــا هــذا، ومن ثم 
فإن هذه الهاالت ال تزال تحيط بالمجرات 
اتين  علــى غــرار مجرتنا، وهــي بمنزلــة نحَّ
مهيبيــن -وغيــر مرئييــن في الوقــت ذاته- 

ــون الحديث. للك
ويــب  جيمــس  »تلســكوب  ونجــاح 
الفضائي« في اكتشــاف المجــرات المبكرة 
بســرعة ربمــا يضــع فهمنــا للكيفيــة التــي 
تتكــون بهــا هــذه الهــاالت علــى المحــك، 
وقــد ُيوحــي بأنهــا بلغــت كتلــًة هائلــًة في 
توقيــٍت أكثــر بكوًرا مما هــو متوقع، وأحد 
تفســيرات ذلك قــد يتضمن طبيعــة المادة 
المظلمــة نفســها، إذ وجــد بعــض العلمــاء 
النظرييــن أن إخضــاع المــادة المظلمــة 
لمعالجــاٍت بســيطة تتفاعــل فيهــا المــادة 
المظلمــة مــع نفســها ومــع المــادة العادية 
فقــط عبــر الجاذبيــة ُيمكــن أن يوفــر 
ــا للبنيــة الكونيــة واســعة  استنســاًخا دقيًق
النطاق، لكن البســاطة ليست مضمونًة في 
الطبيعــة؛ ففــي الواقــع، ُيمكــن أن تتفاعل 
المــادة المظلمــة مــع نفســها بســبب قــوٍة 
ال تــزال مجهولــًة حتــى اآلن، ولعــل ذلــك 
ــي  ــود ف ــر موج ــيم غي ــر ُجس ــدث عب يح
نمــوذج الفيزيــاء القياســي الحالــي، ومــن 
الــوارد أن يكــون هــذا قــد أدى إلــى زيادة 
معــدل الســرعة التــي نمــت بهــا الهــاالت، 
ــة  ــيًرا للكيفي ــون تفس ــن أن يك ــا يمك كم
ــرة  ــرات الكبي ــا المج ــتطاعت به ــي اس الت

الســاطعة أن تنشــأ بهــذه الســرعة.
ــي أن  ــرى، وه ــة أخ ــة فرضي ــن ثم لك
الهــاالت ببســاطة أكثــر كفاءًة فــي اجتذاب 
المادة العادية لُتغذِّي َتكوُّن النجوم، يقول 
ِبناروبيــا موضًحــا: »أعتقد أن هــذا يعطينا 
ــوُّن  ــة َتك ــن كيفي ــرًة ع ــح فك ــى األرج عل
النجــوم فــي هــاالت المــادة المظلمــة فــي 
وقــٍت مبكــر«، ُتنتــج مجرتنــا فــي الوقــت 
الحاضــر نجوًمــا بمعدل تقريبي ُيقدر بنجٍم 
واحــد فــي كل عــام، لكــن الورقــة البحثيــة 
التــي أعدها كاســتيالنو ترجــح أن معدالت 
َتكــوُّن النجــوم ال بــد أن تكــون أعلــى ٢٠ 
ــن  ــي المجرتي ــر ف ــل تقدي ــى أق ــرة عل م
المرشــحتين اللتيــن اكتشــفهما هو ونايدو، 
وتفتــرض مســودة بحثيــة أخرى مســتمدة 
مــن كشــوفات »تلســكوب جيمــس ويــب 
الفضائــي« أن مجــراٍت بحجــم مجرة درب 
التبانــة ُيمكــن أن تكــون قــد نشــأت بعــد 
االنفجــار العظيــم بنصف مليار ســنة فقط، 
وهــو ســيناريو ربمــا يســتدعي أن تكــون 
معــدالت تكــوُّن النجــوم أعلــى ١٠ مــرات 
أصــاًل من تقديرات كاســتيالنو، ولكن وفًقا 
لمايكل بويالن-كولتشــين، اختصاصي علم 
ــة  ــي مدين ــة تكســاس ف ــات بجامع الكوني
أوســتن األمريكية، تتجاوز هذه المعدالت 

ــن  ــوُّن النجــوم حــدود الُممك ــة لتك الهائل
ــت هــذه  فيزيائيًّــا، إذ يقــول: »إذا صحَّ
ــم، فســيلزم أن تحــوِّل المجــرات كل  القي
كتلتهــا إلــى نجــوم وُتكــوِّن النجوم بأســرع 

وتيــرة ممكنــة«.
وثمــة احتمــاٌل ربما يكون أكثــر وجاهًة 
وهــو أن النجوم كانــت أكثر كفاءًة بطريقٍة 
مــا أو بأخرى في التجميع التراكمي للكتلة 
فــي الكــون المبكــر، وهــذا مــن شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تكويــن نجــوم أضخــم حجًمــا 
وأشــد ســطوًعا، مــا يزيد من فــرص التقاط 
»تلكســوب جيمــس ويــب الفضائــي« لهــا 
بســبب زيــادة درجــة مرئيتهــا لعدســاته، 
وعن ذلك يقول ســتيفن ويلكينس، الفلكي 
ــا  ــرا: »ربم ــي إنجلت ــة ساســكس ف بجامع
ــة مــن نجــوم فائقــة  ــًة كامل ُتنشــئ حمول
الضخامة فحســب«، وُيمكن أن تكون هذه 
نجوًمــا من النوع الــذي ُيطَلق عليه »نجوم 
المجموعة الثالثة«، التي ُيفتَرض أنها أولى 
النجــوم فــي الكــون، صحيــٌح أن الفلكييــن 
لــم يرصــدوا إلــى اآلن نجوًما كهــذه رصًدا 
قاطًعــا، ولكــن يتوافــر الكثيــر مــن األدلــة 
الظرفيــة علــى وجودهــا، فنظــًرا إلــى أن 
نجــوم المجموعــة الثالثة نشــأت من غازي 
الهيدروجين والهيليوم األوليين اللَذين كانا 
منتشــَرين فــي الكــون المبكــر، تفتقر هذه 
المجموعــة إلى العناصر األثقل، ما يســمح 
لهــا ببلــوغ أحجــاٍم ضخمة، أكبــر من حجم 
شمســنا بمئــات المــرات، ولكــن على غرار 
الشــموع األشــد ســطوًعا واألقصــر ُعمــًرا، 
ربمــا تكــون ضخامــة هــذه النجــوم ســبًبا 
فــي محدوديــة عمرهــا بحيــث ال يتجــاوز 
ــا يجعــل  ــن الســنين، م ــن م ــة ماليي بضع
اكتشــافها في الوقت الحاضر مهمًة صعبة.

ــض  ــوارد أن بع ــن ال ــك، فم ــم ذل ورغ
ــي اكتشــفها بالفعــل  المجــرات األبعــد الت
»تلســكوب جيمــس ويــب الفضائــي« -بــل 
وحتــى تلك األكثر ِقدًما التي ربما ُتكتشــف 
ــًة علــى وجــود نجــوم  ــا- تحــوي أدل الحًق
المجموعة الثالثة، وُيمكن أن ُيعزى سطوع 
هــذه المجرات إلى مثل هذه النجوم، التي 
ُيفتــرض أنهــا أشــد ســخونًة وســطوًعا مــن 
نجــوم المجموعة األولى ونجوم المجموعة 
الثانيــة )التــي مــن بينهــا شمســنا(، اللتيــن 
تمــآن كوننــا الحديــث، وعــن ذلــك يقــول 
دانييــل واليــن، اختصاصــي علــم الكونيــات 
بجامعــة بورتســموث فــي إنجلتــرا: »هذه 
االحتماليــة قائمــٌة بــكل تأكيــد«، ولمعرفــة 
ذلك على وجه اليقين، سيحتاج »تلسكوب 
جيمــس ويب الفضائي« إلى إجــراء متابعٍة 
رصدية طيفية لهاتين المجرتين المحتملتين 
األبعــد، وتلك عمليٌة تســتغرق وقًتا طوياًل؛ 
إذ يتعيــن فيهــا تجميــع طيٍف شــبيه بقوس 
ــرٍة  ــن مج ــث م ــوء المنبع ــن الض ــزح م ق
ــودة  ــة الموج ــر الكيميائي ــد العناص لتحدي
فــي النجــوم الُمكوِّنــة لهــا، ويؤكــد واليــن 
أن إحدى العالمات المميزة الواضحة لنجوم 
المجموعة الثالثة ُيمكن أن تتمثل في سمٍة 
طيفيــٍة محــددٍة للهيليوم ال ُيمكن أن تنشــأ 
إال داخــل النجــوم التــي تتجــاوز حرارتهــا 
ــردف  ــة، وي ــة مئوي ــف درج ــو ١٠٠ أل نح
ــى  ــاًل عل ــذا دلي ــيكون ه ــا س ــاًل: »ربم قائ
وجــود نجــم ضخــم مــن نجــوم المجموعــة 

الثالثة«.عــن »ســاينتيفيك أميريكان«

قطار العمر ال يعود إلى الخلف

عمـلـــــة نــادرة

بعد نجاح »تلسكوب جيمس ويب الفضائي« في اكتشاف مجراٍت مبكرة.. فلكيون يحاولون فك طالسم هذا الكشف

حياتنا العادية الجميلة

بعض المجرات األبعد التي 
اكتشفها بالفعل »تلسكوب 
جيمس ويب الفضائي« 
تحوي أدلًة على وجود نجوم 
المجموعة الثالثة

كلنا سيأتي علينا يوم ونكبر 
ونصل إلى ذلك العمر الذي 
نشعر فيه أن حركتنا أصبحت 
بطيئة واهتماماتنا قد تغيرت

أما الباقون على صفائهم ونقائهم 
فهم عملة نادرة، من الضروري أال 
نخسرهم إذا ما سمحت لنا صدف 
الحياة لقاءهم

من المهم أال ننسى أهمية 
الطموح والتسامي نحو األفضل، 
لكن يجب أن يكون ذلك في 
قالب متوازن نعرف من خالله 
تقدير مانملك

سلوى العضيدان

علي الصايغ

جوناثان أوكاالجان

كاتبة عربية

كاتب عربي

صحفي علمي

عماد بن محمد العباد
كاتب عربي

األســرع منــذ ٤ عقــود.. الركــود 
التضخمي.. سيناريو السبعينات.. هكذا 
ــن  ــى عناوي ــدا التضخــم مســيطرًا عل ب
ــا ســاهم  ــام، بعدم ــار طــوال الع األخب
فــي تدهــور األســواق المدفوعــة اآلن 
بالمشــاعر بعيــدًا عــن األســس الفنيــة 
العتيقــة، ولهــذا، فــإن التحــدي الرئيس 
أمــام معظــم االقتصــادات هــو مواجهة 
ريــاح التضخم المعاكســة التي أضعفت 
القوة الشــرائية، ودمــرت الطلب، فيما 
ال يــزال المســتثمرون يحلمون بازدهار 
األســهم، واســترداد الشــركات عافيتها، 
وانتعــاش أســعار األصــول، وتعافــي 
ــع  ــف م ــح للتكي ــي تكاف الســندات الت

الواقــع الجديــد.
والواقــع، أن الحمايــة مــن التضخــم 
مثــل أي بوليصــة تأمين، فنحن نمتلكها 
دائًمــا حتــى عندما ال نحتاج إليها، ومن 
المؤكــد أنــك لــن تشــتري تأمينــًا ضــد 
الحريــق بعد احتراق منزلك، وال يجب 
أن تنتظــر حتــى تمتلــك الحمايــة مــن 
التضخم، ولهذا، يجب على المستثمرين 
معالجــة آثــار التضخــم وتضمينــه فــي 
ــوا  ــم يفعل اســتراتيجيتهم، ألنهــم إذا ل
ذلــك، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل قوتهم 
الشرائية وتقليص عوائدهم، فمثاًل، إذا 
حقــق مســتثمر الســندات عائًدا بنســبة 
ــوة  ــإن الق ٤ ٪، وكان التضخــم ٦ ٪، ف
ــض،  ــتثمار تنخف الشــرائية ألصــل االس
وتتركــز أبــرز اســتثمارات التحــوط في 
السلع، والذهب، والعقارات، واألسهم، 
وسندات الخزانة المحمية من التضخم، 
والبنيــة التحتيــة مثل الطرق والجســور 

والموانــئ والمطارات.
يبقــى االنتقال مــن الركود إلى النمو 
مكلفًا للغاية، بسبب المستوى القياسي 
ــي  ــتجاب االحتياط ــد اس ــم، وق للتضخ
الفيدرالــي برفــع أســعار الفائــدة فــي 
أربــع مناســبات مختلفــة خــالل العــام 
ــم  ــة تقيي ــمح بفرص ــا س ــاري، مم الج
المحافظ االســتثمارية التي نجح بعضها 
فــي تفــادي الضــرر األولــي للتضخــم، 
ــت  ــي حلق ــلع الت ــواق الس ــا أس ومنه
بفضــل ارتفــاع أســعار الطاقــة، وغالًبــا 
مــا تكــون الســلع أول فئــة مــن فئــات 
األصــول التــي يفكــر فيها المســتثمرون 
ــد التحــوط، إال أن مشــكلة الســلع  عن
ــعار  ــة لألس ــات الهائل ــي التقلب ــي ف ه
بفعــل تغيــر الطلــب، وقــوة الــدوالر، 

والكــوارث الطبيعيــة.
ــروف  ــبه الظ ــض يش ــم أن البع رغ
االقتصاديــة الراهنة بفترة الســبعينات، 
مستشــهدين بالبدايــة الوشــيكة للركود 
التضخمي، إال أن الذهب فشل في هذه 

المقارنــة، فعندمــا انفجــر التضخم عام 
١٩7٣، متجــاوًزا حاجــز الـــ ٦ ٪، وصــل 
ســعر المعــدن األصفــر إلــى أكثــر مــن 
مائــة دوالر لألونصة، إال أنه مع انفجار 
التضخــم اآلن حــدث تراجــع مفاجــئ، 
ففقدت سبائك الذهب ١٥٪ عن ذروتها 
فــي أغســطس ٢٠٢٠، أما األســهم فهي 
أفضــل اســتثمار للتحــوط طويل األجل، 
فمنــذ عــام ١٩٢7، نمت عوائد األســهم 
بشــكل أعلى من التضخــم بالتوازي مع 
نمــو أربــاح الشــركات، واألمــر نفســه 
ينطبــق علــى العقــارات، فهــي مازالت 
قــادرة علــى مقاومــة التضخــم بكفــاءة 

علــى المــدى الطويل.
خالل أشــهر التضخــم، اعتبر البعض 
الــكاش وســيلة آمنــة للتحــوط، ولكــن 
علــى مــر التاريــخ، لــم يتفــوق النقــد 
علــى التضخم، لكن حائــزوه يمتلكون 
ميــزة مهمة للغاية وهي عدم خســارة 
المــال، أمــا البعــض الــذي كان مولعــًا 
بالعمالت المشفرة لسنوات، واعتبروها 
فــي وقــت مــا تحوطــًا يفــوق الذهب، 
فقد فاجأهم أداؤها البائس هذا العام، 
فــي الوقــت نفســه، تحظــى ســندات 
الخزانة المحمية من التضخم بشــعبية 
كبيــرة، فهــي ترتفــع وتنخفــض جنًبــا 
ــتهلك،  ــعار المس ــع أس ــب م ــى جن إل
وقــد تطابقت مدفوعــات الفائدة على 
أذون الخزانــة مــع نمــو التضخــم على 

المــدى الطويل.
يتطلــع المســتثمرون إلــى نجــاح 
اســتراتيجيات بديلــة في جنــي األرباح، 
وبالفعــل، حققــوا نجاًحــا مقبــواًل، فقــد 
تجنبوا خسائر فادحة في أسواق األسهم 
والســندات، ولكــن هــذه االســتثمارات 
فشــلت فــي تحقيــق مكاســب كبيــرة، 
ــم  ــتعداد للتضخ ــإن االس ــذا ف ــع ه وم
أمــر مختلــف، فمــا نجــح مــن قبــل قــد 
ــر  ــد تزده ــرى، وق ــرة أخ ــح م ال ينج
الســندات والســلع وصناديق االســتثمار 
بقــوة، وعلــى الرغــم مــن أن المحافــظ 
االســتثمارية مــن الســندات قــد تحقــق 
أرباحًا كبيرة، إال أنها استراتيجية تحوط 
متطرفــة للغايــة، والبعــض يعتبرها غير 
عمليــة بالمــرة، ألن قيــود الشــراء التــي 
تفرضهــا وزارة الخزانــة األميركيــة على 
الســندات تمنــع الكثيرين مــن حيازتها.

عــن »الرياض«

التحوط الناجح من التضخم
يتطلع المستثمرون لنجاح استراتيجيات 
بديلة في جني األرباح وبالفعل 
حققوا نجاحاً مقبوالً فقد تجنبوا 
خسائر أسواق األسهم والسندات

خالد رمضان
كاتب عربي
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اقتصاد

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن بيلجريفيا كونسالتينج جروب مؤسسـة منطقـة حـــرة 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إعالن

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه أن 
انترناشونال بزنس ديفيلوبمنت )ش.م.ح( شركة منطقة حرة

الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة إلى 
انترناشونال بزنس ديفيلوبمنت )م م ح( مؤسسـة منطقـة حـــرة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية 
/ بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

إعالن

المنذر/ يوسف عبداهلل استوار  - إيراني الجنسية
ضد المنذر اليه / صالح عيسى تاج الدين محمد - إماراتي الجنسية

الموضوع
يكلف المنذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »١٥٠٠٠٠٠ 
درهم« مليون وخمسمائة ألف درهم إماراتي وفائدة قانونية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق المبلغ خالل مده أقصاها خمسة 
أيام من تاريخ نشر هذا االنذار واال سيطر المنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه وإستصدار أمر االداء 
والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل او ضرر تعرض له 
المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي 

الكاتب العدلوأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/444«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

المنذر: نور عوني داود ياسين - أردني الجنسية
المنذر إليه : عبداهلل علي محمد جاسم بوالصفارد - إماراتي الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره »١٠٦٠٠٠« مائة وستة 
آالف درهم، خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمه هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي 
تحفظ له حقه و استصدار أمر األداء والمطالبة بالتعويض المناسب 
عن أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه بكافة 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار بالنشر »2023/448«
العدد ٣٩٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١

ارتفع صافي أرباح ١٠ بنوك وطنية مدرجة 
في أسواق المال المحلية إلى ٤٦ مليارا و٩٦٤ 
مليــون درهــم خــالل العــام الماضــي ٢٠٢٢، 
بمــا يعكــس قــوة مالءتهــا الماليــة وتمتعهــا 
بإيــرادات قويــة وســيولة مرتفعــة مســتفيدة 
مــن انتعــاش االقتصــاد الوطنــي بعــد التعافي 
الكامــل من تداعيــات جائحة »كوفيــد -١٩«.

و اســتناداً إلــى إفصاحات البنــوك الُمدرجة 
ــة، أن  ــى مواقــع األســواق المالي ــة عل المعلن
األربــاح الصافيــة للبنــوك خــالل الفتــرة مــن 
ينايــر إلــى ديســمبر ٢٠٢٢ زادت بنســبة ٣٢٪ 
أو مــا يعــادل ١١.٣ مليــار درهــم مقابل أرباح 
صافيــة بلغــت ٣٥ مليــارا و٦٦7 مليــون درهم 

خــالل العــام ٢٠٢١.
ووصلــت أربــاح ٦ بنوك مدرجة في ســوق 
أبوظبــي لــألوراق المالية خــالل العام الماضي 
إلــى ٢٤ مليــارا و٦١٦ مليــون درهــم بزيــادة 
بمقدار ١7.٩٪ مقارنة بأرباح بقيمة ٢٠ مليارا 
و87٩ مليــون درهــم فــي العــام ٢٠٢١، فيمــا 
ــي ســوق  ــوك مدرجــة ف ــاح ٤ بن بلغــت أرب
دبــي المالــي ٢٢ مليــارا و٣٤7 مليــون درهــم 
فــي ٢٠٢٢، بزيــادة بنســبة 7.٦ مليــار درهــم 
ــارا و787  ــل ١٤ ملي ــبته ٥١٪ مقاب ــا نس أو م

مليــون درهــم فــي ٢٠٢١.
ــى  ــي األول« عل ــك »أبوظب ــتحوذ بن واس
النصيــب األكبــر مــن األربــاح اإلجماليــة بعــد 
أن سجل أرباحًا صافية بلغت نحو ١٣.٤ مليار 
درهــم خــالل عــام ٢٠٢٢، بارتفــاع نســبته ٪7 
مقارنــة مــع عــام ٢٠٢١، وهــو مــا يبــرز النمو 
الملموس للمجموعة، وقوة أعمالها األساسية، 
ــع  ــي تتماشــى م ــب اإلنجــازات الت ــى جان إل

اســتراتيجية البنــك متوســطة األجل.
ــي  ــارات دب ــك »اإلم ــاح بن ــت أرب وارتفع
الوطنــي«، بنســبة ٤٠٪ لتصــل إلــى ١٣ مليــار 
درهــم فــي عام ٢٠٢٢ ما يؤكد فعالية ومرونة 
نمــوذج األعمــال المتنــوع للمجموعــة والنمو 

االقتصــادي اإلقليمــي القوي.
وزادت األربــاح الصافيــة لبنــك »أبوظبــي 
التجــاري« إلــى ٦.٤٣٤ مليار درهم في ٢٠٢٢، 
بنمو بنسبة ٢٣٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، ليواصل 

البنــك مســار نمــوه التصاعــدي، مؤكــداً قــوة 
ومتانــة وضعــه المالية إضافة لمســاهمته في 
خلــق فــرص جديــدة ومتزايدة ضمــن اقتصاد 

ديناميكــي ومتنوع.
وحقق »بنك دبي اإلســالمي« نموا قياســيًا 
فــي صافــي األربــاح بنســبة ٢٦٪ علــى أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى ٥.٥٥ مليــار درهــم مقابل 
٤.٤٠٦ مليــار درهــم فــي ٢٠٢١، وذلــك علــى 
خلفيــة ارتفــاع اإليــرادات الرئيســية، واإلدارة 
الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات 

انخفــاض القيمة.
ونمــا صافــي أربــاح »بنــك المشــرق« إلى 
٣.7 مليــار درهــم فــي نهايــة ٢٠٢٢، وزادت 
ــى ٤.٤  ــبة ٣٩.٢٪ إل ــغيلية بنس ــاح التش األرب
ــة بالعــام ٢٠٢١، نتيجــة  ــار درهــم مقارن ملي
ارتفــاع الدخل التشــغيلي، وتحســنت الكفاءة 
مــع بلــوغ معــدل التكلفــة إلى الدخــل ٤٠.٩٪ 

فــي ٢٠٢٢.
ــي اإلســالمي أداء  ــق مصــرف أبوظب وحق
قياســي فــي ٢٠٢٢ مــع وصــول صافــي األرباح 
ــو بنســبة ٥٥٪  ــار درهــم بنم ــى ٣.٦٢ ملي إل
علــى أســاس ســنوي، كمــا ارتفعت اإليــرادات 
ــي  ــم ف ــار دره ــى ٦.8٣٥ ملي ــبة ٢٣٪ إل بنس
العــام الماضــي نتيجــة زيــادة بنســبة ٤٣٪ في 
الرســوم والعمــوالت، ونمــو بنســبة ٢٤٪ فــي 

الدخــل مــن مصــادر التمويــل.
وقفــز صافي أربــاح »اإلمارات اإلســالمي« 

إلــى مســتوى قياســي بلــغ ١.٢٤ مليــار درهم 
لعــام ٢٠٢٢ بنمــو بنســبة ٥١٪ علــى خلفيــة 
ارتفــاع الدخــل الممول والدخــل غير الممول 
مع االنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو 
مــا يعكس زخــم االنتعاش االقتصــادي القوي. 
وواصل مصرف »الشــارقة اإلســالمي« تحقيق 
نمو مســتدام، حيث ارتفعــت أرباحه الصافية 
بنســبة ٢٦.7٪ إلــى ٦٥٠.٩ مليــون درهــم في 
٢٠٢٢، وهي األرباح األعلى منذ تاريخ إنشــاء 
المصــرف مقارنة بـــ ٥١٤.١ مليون درهم عن 
٢٠٢١، كما ارتفعت أرباحه التشــغيلية بنسبة 

١7.٤٪ إلــى ٩٩8.٣ مليون درهم.
وســجل »بنــك الفجيــرة الوطنــي« أرباحــا 
صافيــة بقيمــة ٣٤٠.٤ مليــون درهــم بزيــادة 
بنســبة ١٩٥.٣٪ مقارنــة بنحــو ١١٥.٢ مليــون 
درهــم فــي ٢٠٢١، بمــا يعكــس نمــو األعمال 
بجودة جيدة وتعزيز إدارة الميزانية العمومية 
بدعــم مــن االنتعاش االقتصــادي المحلي، كما 
حقــق البنــك أعلــى ربــح تشــغيلي لــه علــى 

اإلطــالق بقيمــة ١.٢ مليــار درهم.
ونمــت أربــاح »البنــك التجــاري الدولــي« 
بنســبة ١٥٪ من ١٣١ مليــون درهم في ٢٠٢١ 
ــا  ــي ٢٠٢٢، بينم ــون درهــم ف ــى ١٥٠ ملي إل
ارتفــع صافــي األربــاح ربــع الســنوية بنســبة 
١١٪ مــن ٤٥ مليــون درهــم في الربــع الثالث 
٢٠٢٢ إلــى ٥٠ مليــون درهــم للربــع الرابــع 

مــن ٢٠٢٢.وام

أعلن مكتب أبوظبي لالستثمار عن تقديم 
دعــم جديــد لثــالث شــركات عالميــة قائمــة 
علــى االبتكارات التكنولوجية لتســتهل بذلك 
منظومــة التكنولوجيــا فــي العاصمة أبوظبي 

مســيرة النمو للعام ٢٠٢٣.
وسيســاهم الدعــم الذي ســيقدمه مكتب 
»يوبــي  مــن  لــكل  لالســتثمار  أبوظبــي 
ســوفت«، و«إنســيلكو لألدويــة«، و«أباليــد 
أيــه آي كومبانــي« في تعزيز جهــود البحث 
والتطويــر التكنولوجي والقدرات التشــغيلية 
فــي أبوظبــي، فضــاًل عــن تنميــة المواهــب 
التقنيــة والبنية التحتية التقنية لتحفيز ثقافة 
االبــداع واالبتــكار عبــر مختلــف القطاعات.

وتقــود الشــركات الثــالث جهــود االبتكار 
فــي مجــاالت تقنيــة متقدمــة مثــل الــذكاء 
االصطناعــي وألعاب الفيديو .. وتعد شــركة 
»يــو بي ســوفت« )Ubisoft( من الشــركات 
العالميــة الرائــدة فــي تطوير ونشــر وتوزيع 
وسائط الترفيه والخدمات التفاعلية .. وتعتبر 
إنسيلكو لألدوية )Insilico Medicine( شركة 
رائــدة فــي مجال تكنولوجيــا األدوية توظف 
تقنيــة الــذكاء االصطناعي الكتشــاف األدوية 
وتصنيعهــا واختبارهــا بســرعة .. أمــا شــركة 
أباليد أيه آي كومباني )AAICO( فهي شركة 
تكنولوجيــا مقرهــا المملكــة المتحــدة تركز 
على تصميم المنتجات والحلول التقنية التي 
تعمــل على أتمتة وتعزيز العمليات الحيوية 

للمهــام داخل قطاعي الصحة والســالمة.
وســيقدم مكتب أبوظبي لالســتثمار دعمًا 
ــق مــع هــذه  شــاماًل وســيعمل بشــكل وثي
الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية 

جديــدة انطالقــًا من العاصمــة أبوظبي.
وستســاهم الشراكات الجديدة في تطوير 
منظومة االبداع واالبتكار في اإلمارة، حيث 
قام مكتب أبوظبي لالستثمار بدعم ١٢ شركة 
تقنيــة علــى مــدار الـ ١٢ شــهراً الماضية، بما 
في ذلك شــركات مثل نون، وســيمنز للطاقة 
أيــه جــي، وليكويدتــي كابيتــال، وإنوفيســر، 

وآور كراود.
عبدالعزيــز  عبــداهلل  المهنــدس  وقــال 
الشامســي، المديــر العــام باإلنابــة لمكتــب 
ــدء عــام ٢٠٢٣،  ــي لالســتثمار: مــع ب أبوظب
تواصــل أبوظبــي جهودهــا الســتقطاب أبــرز 
الشــركات العالميــة القائمة علــى االبتكارات 
التكنولوجيــة لتأســيس أعمالها فــي العاصمة 
أبوظبي التي باتت تمتلك قدرات تكنولوجية 
متناميــة تســتقطب أبــرز شــركات االبتــكار 
العالميــة لالســتفادة ممــا تزخــر بــه اإلمــارة 
مــن كفــاءات تقنية وشــبكات أعمال واســعة 
واألســواق التــي تحتاجهــا الشــركات لتطوير 
وتنميــة أعمالهــا؛ وســيعمل مكتــب أبوظبي 
لالســتثمار بشــكل وثيــق مــع كل مــن »يــو 
بي ســوفت«، و«إنســيلكو لألدوية«، وشركة 
»أباليــد أيــه آي كومبانــي« لتطويــر وطــرح 

أفضــل الحلــول والمنتجات التقنيــة الجديدة 
فــي دولة اإلمــارات، والتي ســتعود بالفائدة 

علــى أجيــال الحاضــر والمســتقبل.
وتعتبــر شــركة »يــو بــي ســوفت« التــي 
يقــع مقرهــا الرئيســي في فرنســا، مــن أكبر 
الشــركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع 
ألعــاب الفيديــو الخاصــة بأجهــزة األلعــاب 
وأجهــزة الكمبيوتــر واألجهــزة المحمولــة .. 
وتعمل الشركة في أبوظبي منذ ١٠ سنوات، 
حيث قامت بتطوير ونشــر وتســويق العديد 
مــن األلعــاب الخاصــة باألجهــزة المحمولة، 
وتعكــف الشــركة حاليــًا علــى تطويــر لعبــة 
جديدة من اســتوديو تصميم األلعاب الخاص 
بهــا فــي أبوظبــي، والــذي بــات يعمــل اآلن 
بمثابــة مركز إقليمي ضمن مكاتب الشــركة 
الجديــدة فــي المنطقة اإلبداعيــة في جزيرة 

ياس.
ــس  ــوك، الرئي ــيل ديت ــان ميش ــال ج وق
ــدى  ــة ل ــزة الجوال ــذي أللعــاب األجه التنفي
»يــو بي ســوفت«: قررت »يو بي ســوفت« 
تعزيز حضورها في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا مــن خــالل توســيع أعمــال 
مقرهــا فــي إمــارة أبوظبــي ليعمــل كمركــز 
تطوير إقليمي للشركة في المنطقة، وُيسعدنا 
اإلعالن عن هذه الشــراكة االســتراتيجية مع 
مكتــب أبوظبي لالســتثمار لدعــم طموحاتنا 

لتنميــة وتطويــر أعمالنــا فــي المنطقة.
وتعــد شــركة »إنســيلكو لألدويــة« مــن 
ــا  ــال تكنولوجي ــي مج ــدة ف الشــركات الرائ
الصناعــات الدوائيــة التــي توظــف قــدرات 
الــذكاء االصطناعي لتســريع آليات اكتشــاف 
األدويــة واختبارهــا وانتاجهــا .. وقد طورت 
»إنســيلكو لألدويــة« منصة دوائيــة متكاملة 
تعمل بالذكاء اصطناعي لالكتشــاف الســريع 
لألدويــة، وتقليــل تكاليــف البحــث العلمــي 

والتطوير.
ونجحت الشــركة في تطوير دواء التليف 
الرئــوي والوصــول بــه إلــى مرحلــة متقدمة 
من التجارب الســريرية بســرعة قياسية، إلى 
جانــب غيره مــن األدوية التي بلغت مراحل 

متقدمــة مــن عملية االكتشــاف. وستؤســس 
»إنســيلكو لألدويــة« مقرهــا اإلقليمــي فــي 
إمــارة أبوظبــي للتركيــز على جهــود البحث 
العلمي والتطويــر لمنصة الذكاء االصطناعي 
الخاصة بها .. وسيساهم فريق الشركة الذي 
ســيقيم في إمارة أبوظبي بدور رئيســي في 
تقديــم طلبــات بــراءات االختــراع والملكيــة 
الفكرية على مدار الســنوات األربع القادمة.

وقــالِ أليكــس زافورونكــوف، المؤســس 
»إنســيلكو  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس 
لألدويــة«: نتقــدم بالشــكر الجزيــل لمكتــب 
أبوظبــي لالســتثمار علــى هــذا الدعــم الهــام 
الــذي ســيمكننا من المضي قدمــًا في تطوير 
أعمالنــا في المنطقة من خــالل افتتاح مركز 
أبحاث وتطوير الــذكاء االصطناعي التوليدي 
والحوســبة الكمية .. ونتطلع لالســتفادة من 
المواهــب والكفــاءات التقنيــة المتميزة في 
المنطقــة، وتأســيس مركز متقدم الكتشــاف 

األدويــة بالــذكاء االصطناعــي فــي أبوظبي.
أما شــركة »أباليد أيه آي كومباني« فهي 
شــركة تكنولوجيــا رائــدة تركــز على تصميم 
الحلــول ألتمتــة وتعزيز العمليات الحساســة 
لقطاعــي الصحــة والســالمة، حيــث توظــف 
الشــركة منصتها الخاصة للــذكاء االصطناعي 
لتطويــر منتجــات تعتمــد علــى تكنولوجيــا 
ــة أو  ــة األعمــال اليدوي ــي ألتمت ــم اآلل التعل
المتكــررة مواكبًة لتطــورات ما يعرف بعصر 

الــذكاء االصطناعي.
وكانــت شــركة »أباليد أيــه آي كومباني« 
ــي  ــا فــي ســوق أبوظب ــد افتتحــت مكتبه ق
العالمــي في العام ٢٠٢٢، وتســتعد الشــركة 
حاليــًا لنقــل مقرهــا الرئيســي من لنــدن إلى 
ــق الشــركة  ــث سيســاعد فري ــي، حي أبوظب
المكون من نخبة من الخبراء والمتخصصين 
الدولييــن فــي تطويــر المواهــب والكفاءات 
التقنيــة فــي أبوظبــي والمســاهمة بالتالــي 
فــي تعزيــز إمكانيــات منظومــة التكنولوجيا 
فــي اإلمــارة لتصدير أفضــل منتجات وحلول 
الــذكاء االصطناعــي إلــى المملكــة المتحــدة 

وأمريكيــا الشــمالية وأوروبا. وام
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مكتب أبوظبي لالستثمار يرفد منظومة االبتكار 
في أبوظبي بثالث شركات تكنولوجيا عالمية

أعلنــت وزارة الماليــة أمــس  تفاصيــل قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم ١١٦ لســنة ٢٠٢٢ فــي شــأن تحديــد مبلــغ الدخــل الســنوي 

الخاضــع لضريبــة الشــركات واألعمــال فــي دولــة اإلمــارات.
ويأتــي القــرار فــي أعقــاب إصــدار مرســوم بقانون اتحــادي في 
شــأن الضريبــة علــى الشــركات واألعمــال الشــهر الماضــي وتأكيدًا 
لمــا أعلنتــه الــوزارة فــي الســابق حــول مبلــغ الدخــل الســنوي 
الخاضع لضريبة الشــركات واألعمال في اإلمارات، حيث ستســري 
ضريبــة الشــركات واألعمــال فــي الدولــة علــى األعمــال للســنوات 

الماليــة التــي ســتبدأ مــن أو بعــد ١ يونيــو ٢٠٢٣.
وتــم تحديــد »ضريبة الشــركات واألعمال« بنســبة ٩ في المائة 
على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ ٣7٥.٠٠٠ درهم .

وتضمن هذه النســبة أن يكون نظام ضريبة الشركات واألعمال 
في اإلمارات من بين أكثر النظم تنافســية في العالم، بما يســاهم 

فــي تعزيــز مكانة اإلمارات كمركز مالــي ومركز أعمال عالمي.
وبحســب القــرار، يخضــع جــزء الدخــل الخاضع للضريبــة الذي 
ال يتجــاوز مبلــغ )٣7٥.٠٠٠( درهــم لضريبــة الشــركات واألعمــال 
بنســبة )٠٪( صفــر بالمائــة فــي الفتــرة الضريبيــة بغــض النظــر 
ــال أو نشــاط  ــدة أعم ــزاول ع ــة ي ــا إذا كان الخاضــع للضريب عّم

أعمــال فــي تلــك الفتــرة.
ــغ  ــذي يتجــاوز مبل ــة ال كمــا يخضــع الدخــل الخاضــع للضريب
)٣7٥.٠٠٠( درهــم لضريبــة الشــركات واألعمــال بنســبة )٩٪( في 

الفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة.
وقــال ســعادة يونــس حاجــي الخــوري، وكيــل وزارة الماليــة: 
“يأتــي قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن تحديــد مبلغ الدخل الســنوي 
الخاضــع لضريبــة الشــركات واألعمــال تأكيدًا لنســب الضريبة التي 
تــم اإلعــالن عنهــا فــي الســابق. حيــث تــم تحديــد نســبة الضريبة 
ومبلــغ الدخــل الســنوي الخاضــع لضريبــة الشــركات واألعمال في 
الدولــة بعنايــة وبشــكل يعكــس تنافســية نظــام ضريبــة الشــركات 

واألعمــال فــي دولة اإلمــارات”.
ــى  ــة عل ــر بالمائ ــد نســبة صف ــد تحدي ــا يؤك وأضــاف : » كم

أربــاح الشــركات التــي ال تتعــدى ٣7٥٠٠٠ درهم الدعم المســتمر 
للشــركات الناشــئة والصغيــرة تقديــرًا لمســاهمتها الحيويــة فــي 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة اإلمــارات. باإلضاف النمــو االقتصــادي لدول
تحديــد نســبة ٩٪ علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة الــذي يتجــاوز 
ــة  ــة بالنظــم الضريبي ــزة تنافســية مقارن ــر مي ــغ، ٌيعتب ــك المبل ذل
ــر  ــارات يوف ــال باإلم ــة الشــركات واألعم األخــرى، فنظــام ضريب
لدافعــي الضرائــب اليقيــن والثقة، مما يعــزز دور النظام الضريبي 

لدولــة اإلمــارات فــي دعــم قطــاع األعمــال واالســتثمار«.
ــارس بانتظــام  ــا نشــاط يم ــى أنه ــال عل ــرار األعم ــرف الق وًع
ــل أي شــخص وفــي أي مــكان،  واســتمرارية واســتقاللية مــن قب
ــي أو  ــل النشــاط الصناعــي أو التجــاري أو الزراعــي أو الحرف مث
المهنــي أو الخدمــي أو أنشــطة التنقيــب أو أي نشــاط آخر يتعلق 

باســتعمال الممتلــكات الماديــة أو غيــر الماديــة.
كمــا ًعــرف القــرار أنشــطة األعمــال علــى أنهــا أي معاملــة أو 
نشــاط أو سلســلة معامالت أو سلســلة أنشــطة يمارســها الشــخص 

الطبيعــي أو االعتبــاري فــي ســياق أعمالــه.وام

»المالية« تؤكد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة 
الشركات واألعمال في اإلمارات
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اقتصاد

كشــف تقريــر حديث عن تســجيل رقم 
قياســي فــي عــدد االكتتابــات العامــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
بنحــو ٥١ اكتتابــًا جمعــت ٢٢ مليــار دوالر 
فــي ٢٠٢٢، بارتفــاع ســنوي قــدره ١٤٣٪ 
فــي عــدد الصفقــات و١7٩٪ فــي قيمتهــا، 
مقارنــة بالعــام ٢٠٢١ الــذي شــهد تســجيل 

٢١ اكتتابــا.
وأوضــح التقريــر - الصــادر أمــس  عــن 
»إرنســت ويونــغ« حول نشــاط االكتتابات 
العامة في المنطقة - أن أســواق الشــرvق 
األوسط وشمال إفريقيا شهدت نشاطًا الفتًا 
خــالل الربــع األخيــر مــن العــام الماضــي، 
مــع تســجيل ٢٠ اكتتابــًا جمعــت عائــدات 
إجمالية بلغت نحو 7.٣ مليار دوالر، بينما 
ــتحوذ  ــات، اس ــة الصفق ــد قيم ــى صعي عل
الربــع الثانــي من العام علــى نصيب األكبر 
مســجاًل عائــدات بقيمــة ٩.٢ مليــار دوالر 

عبــر ٩ صفقات.

ــاء  ــر إلــى أن هيئــة كهرب وأشــار التقري
وميــاه دبــي »ديــوا« تمكنــت مــن جمــع 
ــن  ــي م ــع الثان ــي الرب ــار دوالر ف ٦.١ ملي
العــام، فــي أضخــم اكتتــاب عــام تشــهده 
المنطقــة بالنســبة للعائــدات وذلــك علــى 
مــدار العــام الماضــي بأكملــه، كمــا شــهد 
ســوق دبــي المالــي أيضــا إدراج شــركتين 
جديدتيــن همــا شــركة اإلمــارات ألنظمــة 
التبريــد المركــزي »إمبــاور«، فــي صفقــة 
جمعــت 7٢٤.١ مليــون دوالر، وشــركة 
ــت  ــة جمع ــي صفق ــة« ف ــم القابض »تعلي

ــون دوالر. ٢٠٤.٢ ملي
ونــوه التقريــر إلــى أن ســوق أبوظبــي 
لــألوراق الماليــة شــهد فــي الربــع األخيــر 
مــن العــام الماضــي ٣ عمليــات إدراج 
مباشــر، وهي شركة »أمريكانا«، و«برجيل 
القابضــة«، و«بيانــات«، وحققــت عائــدات 

إجماليــة بقيمــة ١٤ مليــار دوالر.
الصعيــد  علــى  أنــه  التقريــر  وبيــن 

العالمــي، فقــد تــم تســجيل ١٣٣٣ اكتتابــًا 
فــي عــام ٢٠٢٢، جمعــت عائــدات بقيمــة 
١7٩.٥ مليــار دوالر، بانخفاض نســبته ٤٥٪ 
فــي عــدد االكتتابــات و٦١٪ فــي عائداتهــا، 
مقارنــة بعــام ٢٠٢١، حيــث ســجل نشــاط 
االكتتابــات العامــة أدنــى مســتوياته علــى 
المــدى الطويــل مــن حيث عــدد الصفقات 
وقيمتهــا عبــر العديــد مــن مناطــق العالم، 
لتشــهد أدنــى أداء لهــا فــي األمريكيتيــن.

ــات  ــاط صفق ــر أن نش ــح التقري وأوض
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــات العام االكتتاب
األوســط وشــمال إفريقيــا ال يــزال يمضــي 
فــي اتجــاه معاكــس لالتجاهــات العالميــة، 
حيــث حافــظ نشــاط الصفقــات التــي تــم 
ــة  ــى نهاي ــه وصــواًل إل ــى قوت تنفيذهــا عل
ــام  ــة لع ــع توقعــات إيجابي ــام ٢٠٢٢، م ع
٢٠٢٣، ال ســيما مــع إعــالن عــدة شــركات 
عــن خططها لطرح أســهمها لالكتتاب العام 

فــي العــام الجديــد.وام

ــى،  ــد بالعم ــد محم ــي خال بحــث معال
محافــظ مصرف اإلمــارات العربية المتحدة 
المركزي مع معالي شــري شاكتيكانتا داس، 
محافظ البنك االحتياطي الهندي .. العالقات 
ــة وآفــاق تطويرهــا فــي عــدد مــن  الثنائي
المالــي،  بالقطــاع  المتعلقــة  المجــاالت 
وتبــادل الخبــرات فــي دعــم االبتــكار فــي 
المنتجــات والخدمــات الماليــة، بمــا يخــدم 
المصالح المشتركة للجانبين ويدعم الشراكة 

االقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.
و ناقش الجانبان خالل اجتماع جمعهما 
في مقر المصرف المركزي بأبوظبي أوجه 
التعــاون فــي قطــاع الدفع من خــالل ربط 
منصــات الدفــع الســريعة لديهمــا لتســهيل 
تنفيــذ المدفوعــات البينيــة بيــن البلديــن 
وتنــاوال ســبل االســتفادة مــن تجــارب 
ــد إطــالق منظومــات  ــى صعي ــن عل البلدي
محليــة لبطاقــات الدفع، وفي مجال تطوير 

حلــول التكنولوجيــا المالية الحديثة لتعزيز 
االبتكار في القطاع المالي في كال البلدين.

و اتفــق الطرفــان علــى توقيــع مذكــرة 
تفاهــم ثنائيــة أواخــر شــهر فبرايــر المقبل 
تضع إطــارًا للتعاون في مجال التكنولوجيا 
الماليــة الحديثــة، باإلضافــة إلــى إمكانيــة 
ــة  ــي للعمــالت الرقمي االســتخدام التجريب
للبنــوك المركزيــة فــي تســهيل المعامالت 

البينية.وام
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محافظ المصرف المركزي يبحث مع نظيره الهندي 
تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي واالبتكار

أكملــت شــركة التطويــر العقــاري 
»أراد«، أول مجموعــة مــن المنــازل 
ــة  ــدج«، المرحل ــت فيلي ــي »إيس ف
الســكنية الثالثــة في مشــروع الجادة 
العمــالق والــذي تبلــغ قيمــة مبيعاته 
اإلجماليــة ٢٤ مليــار درهــم في قلب 
الشــارقة الجديــدة. وســيبدأ تســليم 
يبلــغ  التــي  الســكنية  الوحــدات 
عددهــا ١.٦٢١ ضمــن ١٤ مجّمعــا 

ســكنيا متكامــال.
ــدات  ــدد الوح ــي ع ــغ إجمال ويبل
ــزل  ــدج ٢.٠٠٠ من ــت فيلي ــي إيس ف
وتســتهدف هــذه المرحلــة الســكنية 
جيل الشباب وتضم ١٦ مجّمعًا سكنيًا 
تتميــز بتصاميمها الجرئية والصارخة، 
ــت  ــي إيس ــون ف ــتفيد المقيم وسيس
ــراء  ــاحات الخض ــن المس ــدج م فيلي
الرحبــة التي ستســتضيف العديد من 
الفعاليــات المنتظمة واألعمال الفنية 
ومنافــذ البيــع الموســمية المتنّوعــة.

كمــا يمتــاز كّل مجّمــع ســكني 
بالمســاحات العامــة الواســعة إضافة 
ــق  ــة للمراف ــاحات مخصص ــى مس إل
المحليــة بمــا فــي ذلــك المتاجــر 

الصغيــرة والمقاهــي.
وســوف تبــدأ الجــوالت التفقديــة 
منــزاًل   ٩٦8 فــي  قريبــًا  للمالكيــن 

فــي أبنيــة ريــف ١-٣، وأبنيــة لينــك 
ــم  ــي ت ــة ســولو ١-٢ والت ١-٣ وأبني
االنتهــاء منهــا نهايــة العــام الماضــي 
حيــث وصــل إجمالي عــدد الوحدات 
الســكنية التي تــم إكمالها في الجادة 
فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى ٣.8٣٣ .. كمــا 
تــم مؤخــرًا إكمــال ٦٥٣ وحــدة فــي 
أبنيــة ســولو ٣-٤ ولينك ٤-٥ وريف 
ــدأ  ــث مــن المخطــط أن تب ٤-٥ حي
ــك  ــة لتل ــن التفقدي ــارات المالكي زي

المنــازل خــالل وقــٍت قصيــر.
ــس  ــيبي الرئي ــد الخش ــال أحم وق
 : أراَد  فــي  للمجموعــة  التنفيــذي 
ــة  ــدج بإضاف ــت فيلي ــاهم إيس ستس
مســتوًى جديد من الحيوية والحداثة 
ــادة،  ــي للج ــط الرئيس ــى المخط عل
ــة  ــر بالثق ــاعر الفخ ــن مش ــرا ع معب
الغاليــة التي أوالها لنــا جميع أولئك 
المشــترين ونســعد بالترحيــب بهــم 
بمنازلهــم الجديــدة فــي رحــاب هذا 

ــل. ــع العصــري المتكام المجتم
واختتــم الخشــيبي حديثــه قائــاًل : 
يمثــل العــام الجديــد عالمــة فارقــة 
أخــرى ضمــن رحلــة الجــادة لتغييــر 
المشــهد الحضري في المنطقة وذلك 
مــع إكمــال مراحــل جديــدة ضمــن 

المخطــط الرئيســي للمشــروع.

وأضــاف : ان هدفنــا فــي عــام 
 ٢.٥٠٠ إكمــال  فــي  يتمثــل   ٢٠٢٣
ــة  ــادة إضاف ــي الج ــد ف ــزل جدي من
ــع  ــن مجّم ــة م ــة الثاني ــى المرحل إل
مدار الترفيهي والذي يتضمن بدوره 
ــة  ــة البدني ــل للياق ــاٍد متكام ــر ن أكب
فــي الشــارقة كمــا ســنفتتح المزيــد 
مــن المتاجــر والمطاعــم والمقاهــي 
فــي العديــد مــن المواقــع على طول 

ــارد الجــادة. إيســت بوليف
ــال أول  ــن إكم ــالن ع ــي اإلع ويأت
باقــة من المنازل في إيســت فيليدج 
بعد أن أن كشــفت أراَد في ديسمبر 
الماضــي عن إكمــال جميع الوحدات 
ــة  ــا ٢.٤7٣ والمفروش ــغ عدده البال
بالكامــل ضمــن مجّمع ِنســت الفاخر 

لمســاكن الطــالب بالجادة.
وفــي المجمــًل فقــد تــم حتــى 
فــي  منــزاًل   ٥.٦٩٠ إكمــال  اآلن 
ــن  ــا يشــكل ٢٠٪ م الجــادة وهــو م
المخطــط الرئيســي للمجتمــع بأكمله 
ــد  ــة قي ــزل إضافي ــاك ٣.٢٠٠ من وهن
اإلنشــاء حاليــًا في الموقــع حيث من 
المتوقع إكمال المجّمعين الســكنيين 
المتبقييــن في إيســت فيليدج إضافة 
ــة خــالل  ــة بوليفــارد الثالث ــى أبني إل

ــة القادمــة.وام األســابيع القليل

أعلنــت الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصــاالت والحكومــة الرقميــة فــي 
ــه  ــذي عقدت ــي - ال ــر الصحف المؤتم
ــن  ــدد م ــاركة ع ــس بمش ــاح أم صب
االتحاديــة  الحكوميــة  الجهــات 
وطنيــة،  وجامعــات  والمحليــة، 
ــات أعمــال وممثلــي وســائل  وحاضن
انطــالق فعاليــات  اإلعــالم - عــن 
الــدورة السادســة لهاكاثون اإلمارات 
تحــت شــعار جديــد »تحديــات اليوم 

ــد” . ــول الغ .. حل
العمليــة  المراحــل  وانطلقــت 
للنســخة السادســة لهاكاثون اإلمارات 
بمرحلــة  ينايــر  شــهر  نهايــة  مــع 
التقديــم والتســجيل، تلتهــا المرحلــة 
الثانيــة والتــي تحتوي علــى تدريبات 
مكثفــة للفــرق وفًقــا للتحديــات التي 
يشــاركون بهــا، ثــم المرحلــة الثالثــة 
واألخيــرة وهــي مرحلــة التحكيــم 
والتــي يتــم فيها تقســيم الفــرق وفًقا 
لمــكان تواجدهــم في إمارات الدولة 
ــة فــرق  ــار أفضــل ثالث الســبع واختي

مــن كل إمــارة.
وقــال ســعادة المهنــدس ماجــد 
ــة  ــر عــام هيئ ســلطان المســمار مدي
تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية: 
نفســه  كــّرس  اإلمــارات  هاكاثــون 
كحــدث ســنوي مهــم فــي مجــال 
االبتــكار، وهو في هذا العام يختلف 
عــن المحطــات الســابقة، وإن كان 
يبنــي علــى مــا ســبقه، فهــو يتجــدد 
شــكاًل ومضمونًا، مستفيدًا من دروس 
الماضــي، ومــن مســتجدات الحاضــر، 
ليكــون أقــرب إلى صــورة المســتقبل 
الــذي نرتئيــه، والــذي يتناســب مــع 
ــا  ــة اإلمــارات وقيادته توجهــات دول

الرشــيدة.
وأضــاف : كمــا جــرت العــادة، 
فــإن هاكاثــون اإلمــارات هــو ثمــرة 
جهود تشــاركية من مختلف األطراف 
المعنيــة، ونحــن دائمًا حريصون على 
تعزيــز هــذا التعاون، ونشــكر أخوتنا 
فــي الجهات المشــاركة علــى وفائهم 
وحرصهــم الــدؤوب علــى إنجاح هذا 
الحــدث الســنوي الــذي أصبــح رديفًا 

لالبتكار واألفكار الخالقة والمشــاريع 
التــي تحاكــي احتياجات المســتقبل.

وأكد المســمار أن الحلول الناجحة 
ــرورة  ــي بالض ــر ه ــذا العص ــي ه ف
وليــدة االبتــكار والتفكيــر المبــدع 
.. وليــس هنالــك مــا هــو أفضــل مــن 
بيئــة الهاكاثــون لصناعــة األفــكار، 
ــى مشــاريع  ــا إل ومناقشــتها وتحويله

ــع. ــى أرض الواق ــذ عل ــة للتنفي قابل
ــون فــي جلســاته  ويســتمر الهاكاث
المتتابعــة حتــى مطلع مــارس، حيث 
يقــام فــي الســابع مــن الشــهر حفــل 
ختامــي يتضمــن تكريــم الفائزيــن 
بالمراكــز الثالثــة األولــى فــي كل 

ــون. ــم بطــل الهاكاث ــارة، وتكري إم
وتتميــز نســخة ٢٠٢٣ من هاكاثون 
ــتجدات  ــن المس ــدد م ــارات بع اإلم
ــام،  ــذا الع ــًا ه ــه مختلف ــي تجعل الت
ــل  ــوف تنتق ــدورة س ــذه ال ــي ه فف
األفكار الفائزة إلى حاضنات األعمال 
التــي تنتمــي للجامعــات الوطنيــة 
ــات  ــك الحاضن ــوم تل ــاركة، لتق المش
برعايــة أصحــاب األفــكار وتدريبهــم 
علــى تحويلهــا إلــى مشــاريع عمليــة 
.. كمــا أنــه ألول مــرة ســيخصص 
جــزءًا مــن فعالياته لتشــجيع األبحاث 
التطبيقية، وقد جرى تخصيص جائزة 
قدرهــا ١٠٠ ألــف درهــم للبحــث 
ــات  ــاالت والتحدي ــي المج ــز ف الفائ
المطروحــة علــى أجنــدة الهاكاثــون.

ــن  وتتضمــن النســخة السادســة م
هاكاثون اإلمارات نظام »المسارات« 
لمســاعدة جميــع الفئــات المشــاركة 
على تحقيق أفضل النتائج .. وتشــمل 

تلك المسارات مسار طالب المدارس 
الذيــن تتراوح أعمارهم بين ١١ و١8 
عاًمــا والذيــن لــم يلتحقــوا بالجامعــة 
بعد، ومســار طالب الجامعات الذين 
تتــراوح أعمارهــم بيــن ١8 و٢٥ عاًما 
أو أكبــر قليــاًل ممــن ال يتمتعــون 
بعــد بخبــرة مهنيــة طويلــة، ومســار 
الشــركات الناشــئة ورواد األعمــال 
الــذي يســتهدف خبــراء مــن مختلــف 
المجــاالت مــن ذوي الخبــرة الفنيــة 
ــر  ــن تطوي ــم م ــي تمكنه ــة الت القوي
حلــول عالية الجودة وقابلــة للتنفيذ.

الخامســة  النســخة  تقريــر  وكان 
قــد   ،٢٠٢٢ اإلمــارات  لهاكاثــون 
أظهــر مخرجــات متميــزة تمثلــت 
فــي توظيــف ٢٦٣٣ مجموعة بيانات، 
وتطويــر أكثــر مــن ٣٠ فكــرة ملهمــة 
و١٠٠ فكــرة مجديــة .. وقــد بلــغ 
عــدد المشــاركين فــي تلــك النســخة 
٢١٦٢ فردًا و٢٥٤ فريقًا، و٤٦ موجها 
ومرشــدًا، و٢٢ مدربــًا، و٢٣ محكمــًا. 
ــاث ٥7٪ ونســبة  ــبة اإلن ــت نس وكان

ــور ٤٣٪. الذك
ويجســد هاكاثــون اإلمــارات معنى 
بيــن  المتضافــر  والجهــد  الشــراكة 
األكاديميــة  واألوســاط  الحكومــة 
والشــركات وأفــراد المجتمــع حيــث 
تنظمــه الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع 
االتصاالت والحكومة الرقمية بالشراكة 
االســتراتيجية مــع الجهــات الحكومية 
والجامعــات الوطنيــة والقطاع الخاص 
للتأكيــد علــى أن ثقافــة االبتــكار جزء 
ال يتجــزأ مــن آليــات بنــاء الكفــاءات 

فــي اإلمــارات.وام

ــي لالقتصــاد  ــة دب أصــدرت غرف
الرقمــي، إحــدى الغــرف الثــالث 
العاملــة تحــت مظلــة غــرف دبــي، 
تقريــرًا حديثــًا يســتعرض خططــًا 
ــي  ــاد الرقم ــز االقتص ــة لتعزي نوعي
لإلمــارة فــي إطــار جهودهــا لتعزيز 
منظومــة االقتصــاد الرقمــي فــي 
دبــي، وتحقيــق أهــداف أجنــدة 

.»Dــة »٣٣ ــي االقتصادي دب
وأشــار التقريــر إلــى أن قيمــة 
االقتصــاد الرقمي الوطني ســتتخطى 
حاجــز الـــ ١٤٠ مليــار دوالر بحلول 
عــام ٢٠٣١ بالمقارنــة مــع نحــو ٣8 
مليــار دوالر حاليــا، مؤكــدًا أهميــة 
ــي  ــة دب ــا غرف ــي تبذله ــود الت الجه
لالقتصــاد الرقمــي، والتعــاون بيــن 
والشــركات  المعنيــة  األطــراف 

الرقميــة الناشــئة فــي تكريــس مكانــة 
لالقتصــاد  عالميــة  كعاصمــة  دبــي 

ــي. الرقم
واســتعرضت الغرفــة فــي تقريــر 
مشــترك أصدرتــه بالتعــاون مــع مجلــة 
»إنتربرونور الشــرق األوســط« بعنوان 
»اقتصــاد دبــي الرقمــي ومنظومتــه 
ــئة«،  ــركات الناش ــن الش ــرة م المزده
دورهــا الفعال فــي دعم اســتراتيجيات 
ــق أهــداف  االقتصــاد الرقمــي، وتحقي
القيادة الرشــيدة، وترســيخ مكانة دبي 

عاصمــة عالميــة لالقتصــاد الرقمــي.
وأكــد معالــي عمــر ســلطان العلماء، 
االصطناعــي  للــذكاء  دولــة  وزيــر 
واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل 
عــن بعــد، رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
ــة  ــي أن مضاعف ــاد الرقم ــي لالقتص دب
مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتج 
ــة مــن 7.٩٪  ــي للدول المحلــي اإلجمال
إلــى أكثــر من ٢٠٪ بحلــول عام ٢٠٣١، 
ــح  ــي لتصب ــارة دب ــعى إم ــس مس يعك
مركــزًا تكنولوجيًا رئيســيًا ووجهة أولى 

ــا. ــة عالمي للشــركات الرقمي

إن  العلمــاء  ســلطان  عمــر  وقــال 
لبنــاء  المبتكــرة  الدولــة  مبــادرات 
اقتصــاد المســتقبل، وتطوير بنية تحتية 
رقميــة مطــورة وفــق أحــدث التقنيات 
العالمية تشــكل داعمًا أساسيًا لمنظومة 
ــة الناشــئة، وســنركز  الشــركات الرقمي
مــن خــالل الخطــط االســتراتيجية علــى 
دبــي  أجنــدة  مســتهدفات  تحقيــق 
علــى  بالتركيــز   »D٣٣« االقتصاديــة 
ــور  ــل لتط ــة عم ــي آلي ــول الرقم التح
قطــاع األعمــال المســتدام، بمــا يســهم 
فــي إضافــة متوســط ١٠٠ مليــار درهم 
قيمــة اقتصاديــة ســنويًا القتصــاد دبــي.

وأكــد أهميــة تعزيــز وعــي مجتمــع 
األعمــال بمتغيــرات وتحديات المرحلة 
المقبلــة، وتســليط الضــوء علــى أهمية 
التحول الرقمي كأســلوب عمل أساســي 

لتطــور قطــاع األعمال المســتدام.
ويقــدم التقريــر رؤيــة شــاملة حــول 
ــئة  ــة الناش ــركات الرقمي ــة الش منظوم
فــي دبــي والمقومــات التــي تتميــز بها 
دبــي لتصبــح عاصمــة عالميــة لالقتصاد 
الرقمي، ومــن بينها تعزيز ثقافة ريادة 
ــركات  ــتأثرت الش ــث اس ــال؛ حي األعم

ــي  ــن دب ــذ م ــي تتخ ــئة الت الناش
مقــرًا لهــا بنحــو ٩٦٪ مــن حجــم 
التمويــل فــي دولــة اإلمــارات منذ 
 ،٢٠٢١ ٢٠١7. وفــي عــام  عــام 
ــي  ــئة ف ــركات الناش ــت الش جمع
الدولــة ١.٢ مليــار دوالر، حظيــت 
دبــي بغالبيتهــا العظمى، وتمكنت 
الشــركات الناشــئة فــي دبــي مــن 
جمــع أكثــر مــن مليــاري دوالر 
خــالل عــام ٢٠٢٢، أي مــا يعــادل 
ضعــف حجــم التمويــل المســجل 

لعــام ٢٠٢١.
وإضافــة إلــى االســتراتيجيات 
واألطــراف المعنيــة فــي االقتصــاد 
الرقمــي بدبــي، يتضمــن التقريــر 
أيضــًا مقابــالت مع مســؤولي أبرز 
الشركات الناشــئة المحلية، إضافة 
إلــى الشــركات األحــدث فــي دبــي عبر 
مختلــف القطاعــات، ويتناول عددًا من 
خطــط واســتراتيجيات الغرفــة للفتــرة 
المقبلــة ومنهــا اســتقطاب ٣٠٠ شــركة 
ناشــئة رقميــة إلــى دبــي بحلــول نهايــة 
ــي  ــر ف ــذب ١٠٠ خبي ــام ٢٠٢٤، وج ع
ــر  ــة، وتطوي ــات المتقدم ــال التقني مج
القوانيــن والسياســات التــي تدعــم نمو 
االقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر دولي 
حــول االقتصاد الرقمــي الجديد، ودعم 
ــة،  التحــول الرقمــي للشــركات الوطني
وتعزيــز بيئة األعمال لجذب الشــركات 

الرقميــة العالميــة.
وتشــير التقديــرات إلــى أن قيمــة 
ــتتخطى  ــي س ــي الوطن ــاد الرقم االقتص
حاجــز الـــ ١٤٠ مليــار دوالر بحلول عام 
٢٠٣١ بالمقارنة مع نحو ٣8 مليار دوالر 
حاليــا، فيمــا يلفت التقرير إلــى الجهود 
التــي تبذلهــا غرفــة دبــي لالقتصــاد 
الرقمــي، ويؤكــد محوريــة التعــاون بين 
األطــراف المعنيــة والشــركات الرقميــة 
دبــي  تكريــس مكانــة  فــي  الناشــئة 
كعاصمــة عالميــة لالقتصــاد الرقمي.وام

أراَد تكمل أكثر من 1.600 منزل جديد في 
»إيست فيليدج« بمشروع الجادة

هيئة االتصاالت والحكومة الرقمية تطلق النسخة 
السادسة من هاكاثون اإلمارات

غرفة دبي : ١٤0 مليار دوالر قيمة االقتصاد الرقمي الوطني بحلول 20٣١
عمر سلطان العلماء: أهمية تعزيز وعي مجتمع األعمال بمتغيرات 
وتحديات المرحلة المقبلة وتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي 

ــم »المجلــس األعلــى للطاقــة فــي  نظَّ
ــة مخصصــة  ــل تثقيفي ــي« ورشــة عم دب
ــح  للجهــات التابعــة لحكومــة دبــي، وضَّ
ــة التعديــل  مــن خاللهــا بالتفصيــل أهمي
التحديثــي للبناء لحفــظ الطاقة، في إطار 
الحلــول التمويلية والتوجيــه رقم ١ للعام 
٢٠١٥ بهــدف التدقيــق علــى اســتهالك 
الكهربــاء والميــاه في المرافــق الحكومية 
فــي إمــارة دبــي. ودعــا المجلــس كاًل من 
شــركة »االتحــاد إســكو« ودائــرة الماليــة 
لمشــاركة خبراتهمــا وتجاربهما وتســليط 
الضــوء علــى أهميــة التعديــل التحديثــي 

ألبنيــة الجهــات الحكوميــة فــي دبــي.
ــدث  ــة أح ــرة المالي ــتعرضت دائ واس
التوجهــات فــي مجــال اســتهالك الطاقــة 
مــت مخططــًا تفصيليًا لالســتهالك في  وقدَّ
الجهــات الحكوميــة فــي الفتــرة مــا بيــن 
٢٠١٩ و٢٠٢٢. وأكــدت الدائــرة حصــول 
تغيــر انتقالي هام ســيبدأ فــي عام ٢٠٢٣، 
حيــث ســتتحمل الجهــات الحكوميــة فــي 
دبي مســؤولية تكاليف استهالكها للطاقة. 
كمــا ركــزت الورشــة علــى الــدور البــارز 
ــات  ــاد لخدم ــركة االتح ــه ش ــذي تلعب ال
ــة  ــكو«، والمملوك ــاد إس ــة »االتح الطاق
بالكامــل مــن قبــل هيئــة كهربــاء وميــاه 
ــركة  ــى الش ــث تتول ــوا«، حي ــي »دي دب
إدارة برنامج عمليــات التعديل التحديثي 
للمباني ضمن »اســتراتيجية إدارة الطلب 

علــى الطاقــة ٢٠٣٠«.
وســلَّط المجلس الضــوء على الخدمات 
التــي قدمتهــا الشــركة فــي أحدث ورشــٍة 
نظمتهــا، والتــي تمحــورت حــول تدقيــق 
ــي  ــل التحديث ــة والتعدي ــابات الطاق حس
للبناء، والتي ستســاعد الجهات الحكومية 
فــي دبــي على الحد مــن تكاليــف الطاقة 
ــارة إلدارة  ــتراتيجية اإلم ــم اس ــا يدع بم

لطلب. ا
وشــاركت »االتحــاد إســكو« محفظتهــا 
الواســعة وإنجازاتهــا المتعــددة في مجال 
التعديــل التحديثــي للبناء، والتي شــملت 
تقديم حزمة من منتجات ترشيد استهالك 
الطاقــة إلــى العديد من الجهــات البارزة، 
بمــا فيها منطقة جبل علي الحرة، ومطار 
دبــي الدولــي، وبلديــة دبــي، وهيئــة 
ــوا«، وغيرهــا.  ــاه دبــي »دي ــاء ومي كهرب

وتعــد خدمــات التعديــل التحديثــي للبناء 
إحــدى أهــم حلــول الشــركة التــي تدعــم 
مســاعي دبــي بــاإلدارة الفعالــة للطلــب 
ــر نســبة  ــاه، وتوفي ــاء والمي ــى الكهرب عل

٣٠ بالمئــة بحلــول عــام ٢٠٣٠.
ويســعى المجلــس إلــى تقديــم عقــود 
خدمــات التعديل التحديثــي للبناء، والتي 
ــى إعــادة تأهيــل  يهــدف مــن خاللهــا إل
٣٠.٠٠٠ مبنــى، وتوفيــر ١.٤ تيــراواط 
ســاعي مــن الكهربــاء، و٤.٩ مليــار جالون 
إمبراطــوري من المياه بحلول عام ٢٠٣٠، 
والــذي ســيحدُّ مــن انبعــاث ١ مليون طن 
ــّم  ــون. وت ــي أكســيد الكرب ــاز ثان ــن غ م
حتــى اليوم إعــادة تأهيل أكثر من ٥.٣٠٠ 
مبنــى، نجــم عنهــا توفيــر ٥٣٢ جيجــاواط 
ســاعي مــن الكهربــاء و٣٤7 مليون جالون 

إمبراطــوري مــن المياه.
وقــال المهنــدس فيصــل علــي راشــد، 
مديــر أول إدارة الطلــب علــى الطاقة في 
»المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي إن 
الجهات الحكومية في دبي ذات االستهالك 
العالــي للطاقــة تلتــزم بالمســاعي الرامية 
إلــى خفض البصمة الكربونية للمباني في 
اإلمــارة انطالقــًا مــن حضورهــا ومركزها 
الهــام، وذلك باالمتثــال لتوجيه »المجلس 
األعلــى للطاقــة فــي دبــي« والحــد مــن 
استهالكهم للطاقة، بوصفها أهم مشاريعهم 
المســتقبلية القادمــة. كمــا يعــدُّ ضروريــًا 
إجــراء عمليــات تدقيــق الطاقــة فــي كافة 

المبانــي التابعة لهــذه الجهات في غضون 
ســتة أشــهر من تاريخ هذه الورشة، حتى 
يتــم تطبيق إجــراءات التعديــل التحديثي 
الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة، وذلك 
ــاًء علــى نتائــج التدقيــق وخــالل عــاٍم  بن
ــد حــد االســتهالك  ــن صدورهــا. ويؤكِّ م
حــه تقاريــر التدقيق  األساســي الــذي توضِّ
أن إجــراءات التعديل التحديثي يمكن أن 
تســاهم بخفض استهالك الكهرباء والمياه 
ــام ٢٠٢٤،  ــة ع ــول نهاي ــبة ٢٥٪ بحل بنس
والــذي ســيدفع عجلــة االرتقــاء بكفــاءة 
الطاقــة والحــد مــن االنبعاثــات الكربونية 
ــًا لمســتهدفات  ــة، تحقيق ــي الحالي للمبان

الحيــاد المناخــي فــي دولــة اإلمارات.
ومــن جانبــه، قــال الدكتــور وليــد 
النعيمــي، الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة 
لشــركة االتحاد لخدمات الطاقة »االتحاد 
إســكو« إن الشــركة تلتزم بدعم المساعي 
الراميــة إلــى جعــل إمــارة دبــي واحــدًة 
مــن أكثــر مــدن العالــم اســتدامة. وفــي 
إطــار جهود النهوض ببيئة دبي اإلنشــائية 
لتصبــح نموذجــًا يحتــذى بــه فــي ترشــيد 
اســتهالك الطاقــة فــي المنطقــة والعالــم، 
تحــرص الشــركة على المســاهمة بشــكل 
فّعــال فــي الحد من الطلب علــى الطاقة، 
عمــاًل بتوجيــه »المجلــس األعلــى للطاقة 
فــي دبــي«، كمــا تلتــزم بتقديــم الدعــم 
ــق  ــي لتحقي ــي دب ــة ف ــات الحكومي للجه
أهدافهــا في ترشــيد اســتهالك الطاقة.وام

» األعلى للطاقة »بدبي يبرز أهمية التعديل التحديثي لألبنية لحفظ الطاقة
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اقتصاد

أعلــن بنــك أبوظبــي التجــاري عــن نتائــج 
قوية وأرباح قياسية محققة في العام ٢٠٢٢، 
حيــث ارتفــع صافــي األربــاح ٢٣٪ ليصــل إلى 
ــي  ــع صاف ــا ارتف ــم، بينم ــار دره ٦.٤٣٤ ملي
الدخــل مــن الفوائــد ١٥٪ إلــى ١٠.١٩ مليــار 
ــد  ــر الفوائ ــع الدخــل مــن غي درهــم. وارتف

٢٢٪ إلــى ٤.١٥ مليــار درهــم.
كذلــك، ارتفــع صافــي الدخــل من الرســوم 
ــم،  ــار دره ــى ٢.١١ ملي ــوالت ١١٪ إل والعم
فيمــا ارتفــع الدخل مــن العمليات التشــغيلية 

١7٪ ليصــل إلــى ١٤.٣٤ مليــار درهــم.
وتحســنت نســبة التكلفــة إلــى الدخــل 
 ،٪٣٤.١ لتبلــغ  أســاس  نقطــة   ٦٠ بمقــدار 
حيــث ارتفعــت األربــاح التشــغيلية قبــل 
ــى ٩.٤٥  ــل إل ــات ١8٪ لتص ــم المخصص خص

ــم. ــار دره ملي
وفــي الربــع الرابــع ارتفــع صافــي األربــاح 
٢٣٪ أيضــًا ليصــل إلــى ١.78٤ مليــار درهــم، 
بينمــا ارتفــع صافــي الدخل مــن الفوائد ٣٠٪ 
إلــى ٢.٩١ مليــار درهــم، وصافــي الدخل من 
ــون  ــى ٦٢٠ ملي الرســوم والعمــوالت ١٩٪ إل

درهم.
وارتفــع الدخــل مــن غيــر الفوائــد خــالل 
الفتــرة ٤٥٪ ليصــل إلــى ١.٤8٦ مليار درهم، 
كمــا ارتفــع الدخــل مــن العمليات التشــغيلية 

٣٤٪ متجــاوزًا ٤.٤ مليــار درهــم.
وتحســنت نســبة التكلفــة إلــى الدخــل 
بمقــدار ٤8٠ نقطــة أســاس لتبلــغ ٢٩.٦٪. 
ــل  ــغيلية قب ــاح التش ــت األرب ــك، ارتفع كذل
خصــم المخصصــات ٤٤٪ لتصــل إلــى ٣.١ 

ــم. ــار دره ملي

ميزانية عمومية قوية
ولغايــة ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، ارتفع إجمالي 
األصــول ١٣٪ مقارنــة مــع نهايــة ٢٠٢١ ليصل 

إلــى ٤٩8 مليــار درهم.
وارتفــع صافــي القروض والســلفيات ليصل 
إلــى ٢٥8 مليــار درهــم بارتفــاع ٦٪ )أو ١٤ 
مليــار درهــم(. وبلغت التســهيالت االئتمانية 
الجديــدة الممنوحــة ٦٥ مليــار درهــم علــى 

ــدار العام. م
وارتفــع إجمالي األصــول المنتجــة للفوائد 
ــار درهــم( مقارنــة مــع نهايــة  ١١٪ )٤١ ملي

٢٠٢١ ليصــل إلــى ٤٠٦ مليــار درهــم.
ــالء  ــع العم ــي ودائ ــع إجمال ــك، ارتف كذل
١7٪ )٤٤ مليــار درهــم( منــذ ديســمبر ٢٠٢١ 
ليصــل إلــى ٣٠٩ مليار درهــم. وبلغت ودائع 
العمــالء فــي الحســابات الجاريــة وحســابات 
التوفيــر ١٥٣ مليــار درهــم بنهايــة ٢٠٢٢، 
حيث شــكلت نســبة ٥٠٪ مــن إجمالي ودائع 

العمــالء.
وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 77.١٥٪ 
كمــا بلغــت نســبة الشــق األول ١٢.٩٦٪. كما 
 .٪١٣8.٩ )LCR( بلغت نسبة تغطية السيولة
ــة المخاطــر 7٦ نقطــة أســاس  وبلغــت تكلف
عــن العــام ٢٠٢٢. وتحســنت نســبة القــروض 
المتعثــرة لتصــل إلــى ٥.٢٥٪ )بلغــت نســبة 
القــروض المتعثــرة متضمنــة صافــي األصــول 

منخفضــة القيمــة )POCI( ٦.٠7٪( بعــد أن 
كانــت ٥.٤٦٪ )نســبة القــروض المتعثــرة 
ــة  ــي األصــول منخفضــة القيم ــة صاف متضمن
)POCI( ٦.٤8٪( كمــا بنهايــة الربــع الثالــث 
ــة  ــبة تغطي ــنت نس ــام ٢٠٢٢. تحس ــن الع م
المخصصــات النقديــة لتبلــغ ٩٣٪ مقارنــة مع 
ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــا بنهاي 87٪ كم
٢٠٢٢، فــي حيــن بلغــت نســبة التغطيــة عند 
إضافــة الضمانــات ١٤٤٪ بعد أن كانت ١٤٠٪ 
كمــا بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ٢٠٢٢.

عوائد مجزية للمساهمين
وأوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيعــات أربــاح 
بمبلــغ ٠.٥٥ درهــم لــكل ســهم )مقارنــة مــع 
٠.٣7 درهــم لكل ســهم عــن ٢٠٢١( بما يمثل 
٦٠٪ مــن صافــي األربــاح )مقارنــة مــع ٤٩٪ 
ــم  ــار دره ــادل ٣.8٢7 ملي ــن ٢٠٢١( ويع ع
)مقارنــة مــع ٢.٥7 مليــار درهــم ٢٠٢١(. 
ــّون  ــرح مك ــاح المقت ــع األرب ــيكون توزي وس
ــات  ــبة ٣٣٪ )توزيع ــة بنس ــاح نقدي ــن أرب م
نقديــة بقيمــة ٠.١8 درهــم للســهم الواحــد( 
وأســهم بنســبة ٦7٪ )توزيعــات أســهم بقيمة 
٠.٣7 درهم للســهم الواحد(. ويهدف إصدار 
األســهم بواقع ســهم واحد منحة لكل ١٩.١٩ 
ــك  ــال البن ــز وضــع رأس م ــى تعزي ســهم، إل
لدعــم إعــادة االســتثمار فــي تنميــة األعمــال 
الرئيســية لمجموعــة بنــك أبوظبــي التجــاري.

ســيكون ســعر األســهم عند اإلصــدار ١٠.7 
درهــم لــكل ســهم وذلــك مــن خــالل تطبيــق 
خصم بنســبة ٢٢٪ تقريبًا على متوســط ســعر 
الســهم لمــدة ســتة أشــهر للفتــرة مــن ١ 
يوليو ٢٠٢٢ إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، شــريطة 
الحصــول علــى موافقــات مصــرف اإلمــارات 
ــلع  ــة والس ــة األوراق المالي ــزي وهيئ المرك
وكذلــك المســاهمين أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الســنوية.

دور حيوي
ــس  ــارك، رئي ــة المب ــدون خليف ــال خل وق

مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: 
»انطالقــًا مــن المكانــة التــي يحظــى بهــا بنك 
النظــام  التجــاري علــى مســتوى  أبوظبــي 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  المصرفــي 
المتحــدة، يضطلــع البنــك بدوٍر حيــوي وبارٍز 
فــي دفــع عجلــة النمــو المســتدام لالقتصــاد 
الوطنــي. ويعمــل البنــك علــى تعزيــز قدرتــه 
علــى التكيف لمواجهة التحديات على المدى 
الطويــل، مــن خــالل تحقيــق أداء مالي قوي، 
ــم  ــة المعال ــتراتيجية واضح ــى اس ــتند عل يس
ــة  ــة عمــل إيجابي واألهــداف، وترســيخ ثقاف

وإطــار فاعــل للحوكمــة المؤسســية.«
وأضــاف: »ويولــي بنــك أبوظبــي التجــاري 
األولويــة لتطبيــق أفضــل ممارســات الحوكمة 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية، بهــدف 
تعزيــز قدرتــه علــى مواجهــة التحديــات على 
المدى الطويل، والمســاهمة في دعم وتعزيز 
المجاليــن االقتصــادي واالجتماعــي فــي دولة 
اإلمــارات. وقــد قمنــا خــالل العــام الماضــي 
بتضميــن مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية 
ــا. كمــا  والمؤسســية فــي اســتراتيجية أعمالن
أطلقنــا مجموعــة مــن مبــادرات التمويــل 
فــي تحقيــق  لتعزيــز مســاهمتنا  األخضــر 
تطلعــات دولــة اإلمارات لتعزيز االســتدامة.«

وتابــع المبــارك: »لقد واصــل بنك أبوظبي 
ــق  ــدي، وحق ــوه التصاع ــار نم ــاري مس التج
أرباحــًا صافية قياســية، ممــا يؤكد قوة ومتانة 
الوضــع المالــي للبنــك، وقدرته علــى مواجهة 
لمســاهمته  إضافــة  العديــدة،  التحديــات 
ــدة ضمــن  ــدة ومتزاي ــق فــرص جدي فــي خل
ــهم  ــا ستس ــوع. كم ــي ومتن ــاد ديناميك اقتص
هــذه اإلنجــازات التــي تحققــت فــي تعزيــز 
ــه لمؤسســات القطــاع  ــك وريادت ــة البن مكان
المالــي، وقدرتــه علــى تحقيــق عوائــد ماليــة 

طويلــة األمــد للمســاهمين.«
وختــم بقولــه: »بالنيابــة عــن مجلــس 
وجميــع  العليــا  اإلدارة  وفريــق  اإلدارة، 
ــن  ــرب ع ــك، أود أن أع ــي البن ــن ف العاملي

ــان لصاحــب الســمو  صــادق الشــكر واالمتن
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب
الدولــة، حفظــه اهلل، ولســمو الشــيخ منصــور 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ب
الــوزراء وزيــر ديوان الرئاســة، رئيس مجلس 
إدارة مصــرف اإلمــارات المركــزي، علــى 
توجيهاتهــم المســتمرة، ودعمهــم الموصــول 

ــك.« ــيرة البن لمس

تعزيز النمو
مــن جانبــه، قــال عــالء عريقــات، الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة بنــك أبوظبــي التجاري: 
»تواصــل مجموعــة بنــك أبوظبــي التجــاري 
تحقيــق أداء مالي قياســي، ويســرني اإلعالن 
عــن ارتفــاع صافــي أربــاح البنك بنســبة ٢٣٪ 
لتصــل إلــى ٦.٤٣٤ مليــار درهــم عــن العــام 
٢٠٢٢ ولتصــل إلــى ١.78٤ مليار درهم الربع 
األخيــر مــن العــام ٢٠٢٢، وهــو مــا انعكــس 
ــوق  ــى متوســط حق ــد عل ــق عائ ــى تحقي عل
المســاهمين بنسبة ١٣.٣٪ عن العام ٢٠٢٢.«

وأضــاف: »ويمضي بنك أبوظبــي التجاري 
قدمــًا فــي تنفيــذ اســتراتيجيته الراميــة إلــى 
تعزيــز النمو من خالل تســريع وتيرة التحول 
الرقمي واالســتمرار فــي الحفاظ على مكانته 
الرياديــة وتمّيــزه في خدمــة العمالء، والذي 
ــارزًا مــن خــالل إطالقــه العديــد مــن  كان ب
المبــادرات الخاصة بتســريع االبتــكار الرقمي 
وتعزيــز حمايــة البيانــات، وصــواًل إلــى دعــم 
وتطويــر المواهــب المتميــزة وتطبيق أفضل 
ــة  ــة البيئي ــال الحوكم ــي مج ــات ف الممارس

واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات.«
وقــال عريقــات: »وحقــق البنــك نمــوًا في 
القــروض بنســبة ٦٪ فــي العــام ٢٠٢٢، حيث 
تــم منــح تســهيالت ائتمانيــة جديــدة بقيمــة 
٦٥ مليــار درهم لقطاعات اقتصادية متنوعة، 
وبفضــل ثقــة العمــالء العاليــة فــي خدمــات 
بنــك أبوظبــي التجــاري ارتفعــت ودائــع 
ــاوز  ــم لتتج ــار دره ــغ ٤٤ ملي ــالء لتبل العم
ــق  ــم. وحق ــار دره ــز ٣٠٠ ملي ــك حاج بذل

ــن  ــي الدخــل م ــد وصاف ــن الفوائ الدخــل م
الرســوم والعموالت نمــوًا ملحوظًا. باإلضافة 
ــى  ــة إل ــبة التكلف ــنت نس ــك، تحس ــى ذل إل
ــاس  ــة أس ــدار ٤8٠ نقط ــك بمق ــل للبن الدخ
مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام ٢٠٢١ 
لتصــل إلــى ٢٩.٦٪ خــالل الربــع الرابــع، 
ــى  ــا عل ــى لخططن ــد األدن ــد الح ــك عن وذل
المــدى المتوســط، مدعومــًا، مدعومًا بشــكل 
جزئــي من خــالل تحقيق دخــل لمرة واحدة 
خــالل الربــع الرابــع مــن العــام. كمــا حققت 
الشــركات الرئيســية التابعــة للمجموعــة أداًء 
جيــدًا، حيــث اســتقطب مصــرف الهــالل أكثر 
مــن ٣٥٠.٠٠٠ مســتخدم مســّجل فــي الســنة 
األولــى مــن إطــالق تطبيــق الهــالل الرقمــي 
المتكامــل، فــي حيــن ســجل بنــك أبوظبــي 
التجــاري- مصــر ارتفاعــا فــي صافــي األرباح 

خــالل العــام ٢٠٢٢.«
وتابــع بالقــول: »ويواصــل بنــك أبوظبــي 
ــة  ــر وأتمت ــي تطوي ــتثماراته ف ــاري اس التج
ــه  ــى منتجات ــول إل ــهيل الوص ــه وتس عمليات
وخدماتــه عبــر القنوات الرقميــة. وفي العام 
٢٠٢٢، تجــاوز عــدد المشــتركين فــي تطبيــق 
بنــك أبوظبــي التجــاري للهواتــف الذكيــة 
ــاح  ــن أت ــي حي ــون مشــترك، ف ــز الملي حاج
تطبيــق حيــاك للعمــالء فتــح أكثــر مــن ٢٥٠ 
ألــف حســاب جديد رقميــًا. وتوَِّجت جهودنا 
الدؤوبــة فــي مجــال دعم الكفاءات وترســيخ 
ثقافة مؤسســية إيجابيــة بإدراج بنك أبوظبي 
التجــاري ضمــن اســتطالع للرأي مــن فوربس 
حــول أفضــل جهــات التوظيــف فــي العالــم 
للعــام ٢٠٢٢. كمــا نفخــر بتحقيــق نســبة 
ــدة  ــوع قاع ــن مجم ــت ٣8٪ م ــن بلغ توطي
ــمعتنا  ــة وكان لس ــي المجموع ــن ف الموظفي
ــي  ــة دورًا ف ــل مفضل ــة عم ــة كجه المرموق
اســتقطاب أكثــر مــن ٢٥٠ مواطنــًا ومواطنــة 
خــالل العــام ٢٠٢٢، ليصــل مجمــوع الكــوادر 
ــى ١.٩١٠  ــك إل ــي البن ــة ف ــة العامل اإلماراتي
موظفــًا، ونؤكــد حرصنــا علــى المضــي قدمــًا 
ــم  ــا وتمكينه ــارات موظفين ــر مه ــي تطوي ف
ــي  ــاهمة ف ــي المس ــوي ف ــن أداء دور حي م
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــة التنمي ــع عجل دف

ــة المتحــدة.« العربي
وختم بقوله: »وفي الوقت الذي تعمل فيه 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى إعداد 
وتطويــر أجندتهــا المناخيــة مع اقتــراب موعد 
استضافتها لمؤتمر المناخ الدولي COP٢8 هذا 
العــام، فــإن بنــك أبوظبــي التجــاري علــى أتــم 
االســتعداد لتوفيــر رأس المــال والدعــم الــالزم 
لعمالئــه لتمكينهــم مــن التحــول إلــى اقتصــاد 
منخفــض الكربــون. وضمن هذا اإلطار، اتخذنا 
أولــى الخطــوات ونجحنــا فــي إصــدر ســندات 
خضــراء بقيمــة ٥٠٠ مليون دوالر لدعم تمويل 
المبــادرات المســتدامة والمشــاريع منخفضــة 
ــدرة  ــة بق ــة تام ــى ثق ــات. ونحــن عل االنبعاث
البنــك علــى اغتنــام فــرص النمــو المتاحــة فــي 
المســتقبل لتعزيــز مســاهمته فــي دفــع عجلــة 
النمــو والتنويــع االقتصــادي لدولــة اإلمــارات 

ــة المتحدة.«وام العربي

بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحًا قياسية 
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أعلنت شــركة اإلمــارات دبي الوطني 
لألوراق المالية شــركة الوســاطة المالية 
عــن إبرامهــا شــراكة مــع ســوق أبوظبي 
ــتثمرين  ــح للمس ــة تتي ــألوراق المالي ل
الوصــول مباشــرة إلى األســهم المدرجة 
فــي الســوق حيــث بــات بإمكانهــم فتح 
حســاب تــداول فــوري واســتصدار رقــم 
مستثمر في سوقي األسهم في اإلمارات 

مــن خــالل منصــة الشــركة الرقمية.
وســتتيح الشــراكة ألكثــر مــن مليون 
عميــل مــن عمالء بنــك اإلمــارات دبي 
الوطني بدء التداول الفوري في سوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة ممــا يلبــي 
الطلــب المتنامــي علــى االســتثمار في 
الشــركات المدرجة في ســوق أبوظبي 

لــألوراق المالية.
وسُتمّكن هذه الخطوة المستثمرين 
ــوات  ــالث خط ــداول بث ــدء الت ــن ب م
ــى  ــا عل ــن خالله ــون م بســيطة يحصل
رقــم مســتثمر وطنــي وحســاب تداول 
وحســاب مســتثمر بشــكل فــوري مــا 
يوفــر عليهــم عنــاء طباعة المســتندات 
ــًا وإرســالها  وتوقيعهــا ومســحها ضوئي

بالبريــد اإللكترونــي.
تدعــم هــذه المبــادرة اســتراتيجية 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية لتسخير 
الحلــول الرقميــة بهدف توســيع قاعدة 

المســتثمرين وتعزيز ســيولة السوق.
فــي  التــداوالت  قيمــة  وبلغــت 
ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة ٤٥٠ 
مليــار درهــم فــي عــام ٢٠٢٢، بزيــادة 
تقــارب ٢١.٩٪ مقارنــة بالعــام ٢٠٢١، 
مدعومــة بسلســلة مــن اإلدراجــات 
الكبــرى الناجحــة وزيــادة مشــاركة 

المســتثمرين الدولييــن.
وفــي الوقــت ذاتــه، ارتفــع مؤشــر 
فاداكــس ١٥ المرجعــي بنســبة ٢٢.٦٪ 
ــه أفضــل  ــا جعل ــام ٢٠٢٢، مم ــي ع ف
مؤشــرات األســهم أداًء فــي المنطقــة 

ــة. العربي
وقال أحمد القاســم، رئيس األعمال 
والمؤسســات  للهيئــات  المصرفيــة 
لمجموعــة بنك اإلمارات دبي الوطني: 
ــي  ــارات دب ــركة اإلم ــي ش ــرنا ف »يس
الوطني لألوراق المالية أن نتعاون مع 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية لتمكين 
المســتثمرين مــن الوصــول بشــكل 
ــى أســهم الشــركات  ســهل وفــوري إل
المدرجــة فــي الســوق.. باتــت منصتنا 
الرقميــة المتكاملــة توفر للمســتثمرين 
ــن  ــداول الفــوري فــي اثنتي فرصــة الت
ــي  ــة ف ــواق مالي ــالث أس ــر ث ــن أكب م
المنطقــة مــن حيث القيمة الســوقية.. 
ومــن خــالل هــذه الشــراكة ومنصتنــا 
الرقميــة المتطــورة، وإتاحة االشــتراك 
فــي االكتتابــات العامــة، وخدمة توفير 
رقم مستثمر، يعتبر بنك اإلمارات دبي 
الوطنــي البنــك الوحيــد فــي المنطقــة 
الذي يوفر للمســتثمرين حزمة شــاملة 
للتــداول بســهولة فــي أكبــر األســواق 
الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــا  ــأن جهودن ــة ب ــا ثق المتحــدة.. وكلن
ستســاعد فــي زيــادة تدفــق رؤوس 
األمــوال إلــى األســواق اإلقليميــة و 
تعــزز ســيولة الســوق وترســخ مكانــة 
الدولــة مركــزا ماليــا وتكنولوجيا رائدا 

فــي المنطقــة«.
حمــد  ســعيد  قــال  جانبــه،  مــن 
الظاهــري، العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لســوق أبوظبــي لــألوراق 
الماليــة: »يســرنا التعــاون مــع شــركة 
اإلمــارات دبــي الوطني لــألوراق المالية 
لتســهيل وصول المســتثمرين إلى سوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة الــذي يعتبــر 
واحــداً من أســرع األســواق المالية نموًا 
وأفضلها أداًء في العالم.. إن تعاوننا مع 
الشركاء المناسبين لتمكين المستثمرين 
مــن اغتنــام فــرص النمــو الفريــدة التــي 
تقدمها الشــركات المدرجة في الســوق 
يعد جزءاً رئيســيًا من استراتيجيتنا لبناء 
ســوق مالية رائدة وحيوية.. وســنواصل 
تشــجيع المزيد مــن االدراجات و تعزيز 

مجموعــة منتجاتنــا وخدماتنا«.وام

»اإلمارات دبي الوطني« يتعاون مع »سوق أبوظبي« 
لتمكين العمالء من التداول

تعود دبي الستضافة »مؤتمر الشرق األوسط 
 ،»٢٠٢٣ الطائرات  وتجديد  وإصالح  لصيانة 
الملتقى الرائد لسوق ما بعد البيع في قطاع 
الطيران التجاري في المنطقة، و«معرض الشرق 
األوسط للتصميم الداخلي للطائرات ٢٠٢٣«، أكبر 
تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
للجمع بين شركات الطيران ومزودي التجهيزات 
الداخلية للطائرات، يومي ١ و ٢ مارس المقبل، 
ضمن مساحة مشتركة في مركز دبي التجاري 
العالمي، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات 
وفرص االبتكار واألعمال التي تسهم برسم مالمح 
مستقبل سالسل التوريد في قطاع الطيران على 

مستوى العالم.
وأعربت ليديا جانو المدير اإلداري لشؤون 
الفعاليات في شبكة »أفييشن ويك« عن سرورها 
بإقامة معرض الشرق األوسط لصيانة وإصالح 
وتجديد الطائرات الذي يتيح للحاضرين التعرف 
على أحدث التقنيات المستخدمة في سوق ما 
بعد البيع بقطاع الطيران إضافة إلى االستفادة 
من خبراء القطاع وتوسيع شبكة معارفهم، مشيرة 
إلى عودة منصة »جو اليف ثياتر« هذا العام 
بسلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية 
ودراسات الحالة حول أبرز قضايا القطاع بما فيها 
تحديات سلسلة التوريد والمحركات واالستدامة 

واالتجاهات الرقمية والتقنيات المبتكرة.

وتستضيف منصة جو اليف ثياتر على مدار 
يومين أكثر من ٣٠ متحدثا من المنطقة والعالم 
لمشاركة آرائهم القيمة حول كيفية تعزيز نمو 
قطاع الطيران بمن فيهم هشام عثمان من شركة 
رويال جت وراغد القاسماني من شركة طيران 
الجزيرة وعلي الجمل من االتحاد للطيران وكيدوس 

ميلكامو من الخطوط الجوية اإلثيوبية.
وقال تيم هاوز المدير اإلداري لمجموعة 
تارسوس : نتطلع إلى استضافة المعرض الوحيد 
المتخصص بالتصميم الداخلي للطائرات في الشرق 
األوسط والترحيب بالجهات العارضة والزوار 
من مختلف أنحاء العالم إلى دبي خالل شهر 
مارس المقبل، مشيرا إلى أن معرض الشرق 
األوسط للتصميم الداخلي للطائرات ٢٠٢٣ يتضمن 
مجموعة من الميزات الجديدة والمعززة كما 
يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمنتجات 

في سلسلة توريد قطاع الطيران .
ونوه إلى أن المعرض يشهد هذا العام إطالق 
منصة Onboard Hub المخصصة إلقامة ورش 
عمل تتضمن عروضا تقديمية حية للمنتجات 
عمل  ورش  جانب  إلى  المبتكرة  والتقنيات 
ومقابالت مع شركات طيران إقليمية مثل طيران 
اإلمارات والخطوط السعودية والخطوط الجوية 
الكينية والخطوط الجوية التركية ..مبديا سعادته 
بالترحيب بعدد من شركات تصنيع المقاعد 
وموردي المواد في المعرض في ضوء اتجاه 

شركات الطيران لزيادة االستثمار في عروض 
الدرجة االقتصادية الممتازة الخاصة بها استجابًة 

الرتفاع طلب الركاب.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطيران خالل عام 
٢٠٢٣ ارتفاعا كبيرا في أعداد المسافرين يتجاوز 
األربعة مليارات مسافر مما شجع على إطالق 
خطوط طيران جديدة مثل شركة الطيران ريا 
في المملكة العربية السعودية وشركة فاليوجت 
النيجيرية، وساهم في تحفيز شركات الطيران 
الحالية على تسيير الرحالت إلى وجهات جديدة 

وشراء الطائرات.
ويشهد القطاع نمواً ملحوظاً في الشرق األوسط 
حيث تستثمر الدول مثل المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات في قطاعاتها الجوية بهدف تنويع 
اقتصاداتها فتتضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ على 
سبيل المثال تقديم استثمار بقيمة ١٠٠ مليار دوالر 
في قطاع الطيران. وتسهم زيادة االستثمارات 
باشتداد المنافسة على مستوى القطاع والمتمثلة 
بسعي شركات الطيران إليجاد طرق لجذب 
الركاب والمحافظة عليهم .. وعلى سبيل المثال 
تستعد طيران اإلمارات إلدخال طائرة إيرباص 
A٣٥٠ إلى أسطولها الجوي كما أطلقت مؤخرًا 
استثماراً بقيمة ٢ مليار دوالر لتعزيز تجربة العمالء 
وزيادة مقاعد الدرجة االقتصادية الممتازة في 
حين تعمل أيضاً شركة ويز إير أبوظبي على 

توسيع شبكة رحالتها العالمية.وام

م دائرة التنمية االقتصادية في عجمان  ُتنظِّ
في الثاني من فبراير المقبل الجلسة الحوارية 
األولى لعام ٢٠٢٣ لمبادرة »عجمان توك« 
تستضيف  مستدام«  »اقتصاد  شعار  تحت 
في  والمستثمرين  األعمال  رّواد  خاللها 
منطقة مصفوت وبحضور نخبة من الشركاء 

االستراتيجيين.
التواصل  تعزيز  إلى  الجلسة  تهدف 
الفّعال مع المتعاملين والشركاء، وترسيخ 
المكانة االقتصادية إلمارة عجمان في جذب 
المستثمرين في مختلف القطاعات لرسم 

الطريق إلى اقتصاد المستقبل المستدام.
الحمراني  أحمد  عبداهلل  سعادة  قال  و 

مدير عام دائرة التنمية االقتصادية إن مبادرة 
“عجمان توك” تنظم تحت شعار “اقتصاد 
عام  روح  تطبيق  على  حرصا  مستدام” 
االستدامة حيث ستلتقي الدائرة بالمستثمرين 
ورجال وسيدات األعمال وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوّسطة في منطقة مصفوت 

في عجمان.
و أوضح أن المبادرة ستطرح المواضيع 
االقتصادية ذات األولوية بهدف االستماع إلى 
أصوات وآراء المتعاملين سعيا من الدائرة 
المستمر في قطاع خدماتها مما  للتطوير 
يعزز دفع عجلة النمو االقتصادي و يحقق 

رفاهية وجودة حياة المجتمع.

ثالثة   ” توك  “عجمان  مبادرة  وتناقش 
محاور رئيسية وهي جذب االستثمار والبنية 

التحتية والتسويق والترويج.
ويشارك في الجلسات الحوارية عدد من 
كبار المسؤولين الحكوميين، من األمانة العامة 
للمجلس التنفيذي، ودائرة البلدية والتخطيط، 
وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة المناطق 
الحرة، ودائرة التنمية السياحية إضافة إلى 
مجموعة من الشركاء االستراتيجيين للدائرة.

وتتضّمن األجندة تكريم كبار المستثمرين 
إلسهاماتهم  تقديرا  مصفوت  منطقة  في 
التنمية  لمسيرة  ودعمهم  المجتمعية 

المستدامة.وام

مؤتمر الشرق األوسط لصيانة الطائرات ومعرض التصميم 
الداخلي يعودان إلى دبي في ظل ازدهار قطاع الطيران

»اقتصادية عجمان« تنظم مبادرة »عجمان توك« تحت شعار »اقتصاد مستدام«
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تــروي المواقع األثرية في دولة اإلمارات 
فصــول حضــارة أصيلــة تضــرب بجذورهــا 
فــي أعمــاق التاريــخ لتحكــي قصــة عراقــة 
بطلهــا اإلنســان اإلماراتــي القديــم، حيــث 
تختــزن طبقــات أرض دولة اإلمــارات كنوزًا 
أثريــة تــؤرخ لحقب زمنية وعصــور قديمة، 
تجســد رحلــة البحــث عــن لقمــة العيــش 
بيــن مختلــف مناطــق الدولة، حيــث خّلَف 
األجــداد القدمــاء وراءهم إرثًا كبيراً تســعى 
بعثات التنقيب الكتشــافه ودراســته ورســم 

صــورة عن هــذه الحضــارات.
ــرة  ــة كبي ــة اإلمــارات أهمي ــي دول وتول
للمواقع األثرية والمعالم التاريخية، باعتبارها 
تجسيدا لذاكرة الشعوب والمجتمعات، فضاًل 
عــن أنهــا تعتبــر واحــدة مــن أهــم العناصر 
التي تؤرخ لماضي الشــعوب، حيث تعكس 
االكتشــافات األثريــة التــي تزخر بهــا الدولة 
والتــي يعــود بعضهــا إلــى أكثــر مــن 8٥٠٠ 
ســنة، طبيعة الحضارات التي توافدت عليها 

منذ عصــور قديمة.
وبالطبــع ال تكتمــل زيارة اإلمــارات دون 
زيــارة مواقعهــا األثرية ومتاحفهــا التاريخية 
التي تجســد تحفة إنسانية سجلت صفحات 
ناصعــة مــن تاريــخ البشــرية، حيــث تعتبــر 
هــذه الفتــرة من العــام والتي تشــهد حملة 
ــة  ــرة مثالي ــم، فت ــي العال ــتاء ف ــل ش أجم
لالســتمتاع بجولــة بيــن هــذه المعالــم 
ــداً ســطره ســكان  ــًا تلي ــق تاريخ ــي توث الت
المنطقــة وتعتبــر في الوقت نفســه شــاهدًا 
علــى التقاليــد العريقــة وجماليــات اإلنجــاز 
البشــري فــي كافــة مجــاالت الحيــاة، األمــر 
الــذي يجعــل من هــذه المواقــع نافذة على 
التراث يســتلهم منها الشــباب طريقهم نحو 

المستقبل.
ــع  ــن المواق ــر م ــة الكثي ــززت الدول وع
األثريــة والمتاحــف بالعديــد مــن الخدمات 
اللوجســتية علــى مســتوى قطــاع الفندقــة 
والضيافــة إضافــة إلــى قائمة مــن الخيارات 
الترفيهيــة، األمــر الــذي يزيــد جاذبيــة هذه 
المواقــع ويجعلهــا خياراً مثاليًا ســواء للزوار 
مــن داخــل الدولــة أو الســياح مــن الخــارج 
أثنــاء حملــة أجمــل شــتاء في العالــم وعلى 

ــدار العام. م

موقع هيلي األثري
يقــع أكبــر موقع أثري للعصــر البرونزي 
ــي  ــارات فــي منطقــة هيل ــة اإلم فــي دول
بمدينــة العيــن، ويعــود تاريخه إلــى بداية 
األلــف الثالثــة قبــل الميــالد واســتمر حتــى 
ــالد دون  ــل المي ــة قب ــف الثاني ــة األل بداي

انقطــاع.
ويقدم هذا الموقع لمحة عن العصرين 
البرونــزي والحديــدي فــي مدينــة العيــن، 
حيــث المدافــن والمنــازل والقــالع ونظم 
الــري، ويضــم أيضــًا العديــد مــن القــرى 
والمدافــن والبنيــة التحتيــة الزراعيــة التي 
يعــود تاريخهــا إلــى العصــر البرونــزي 
)٣٠٠٠ - ١٣٠٠ سنة قبل الميالد( والعصر 
الحديدي )١٣٠٠- ٣٠٠ سنة قبل الميالد(، 
ــع  ــي موق ــة ف ــة زراعي ــع أول قري إذ تق
ــى  ــا إل ــم )8(، ويعــود تاريخه ــي رق الهيل

٣.٠٠٠ ســنة قبــل الميــالد.
وتوســعت مســتوطنة الهيلــي في الفترة 
ــل  ــن ٢.٥٠٠ و٢.٠٠٠ ســنة قب ــدة بي الممت
الميالد. وُسّميت هذه الفترة باسم »حقبة 
ــة  ــرة الواقع ــًا باســم الجزي ن ــار« تيمُّ أم الن
ــر ألول  ــث ُعث ــي، حي ــاحل أبوظب ــى س عل

مــرة علــى بقايــا هــذه الحضــارة.
يضم الموقع أكبر مجموعة من المدافن 
ــي  ــة ف ــى هــذه الحقب ــي تعــود إل والمبان
ــة  ــة ، ويقــع عــدد مــن هــذه األبني الدول
ــي  ــزي ف ــر البرون ــى العص ــود إل ــي تع الت

حديقــة آثار الهيلي، وهي مفتوحة للزّوار.

مدافن جبل حفيت
عنــد ســفح جبــل حفيــت تســتقر مئــات 
المدافــن الحجرية المبنية على شــكل خاليا 
نحل العسل، المدرجة على قائمة اليونسكو 
لمواقــع التــراث العالمي والتــي تروي قصة 
ــذ ٥.٠٠٠ ســنة.  ــل من ــن األوائ ســكان العي
وكشفت عمليات التنقيب في هذه المنطقة 
عــن العديــد مــن القطــع األثرية التــي تؤكد 
الروابط التجارية مع بالد الرافدين )العراق( 

ووادي السند )باكستان والهند(.
وتؤرخ هذه المدافن، التي تم تشــييدها 
علــى مــدار حقبــة امتــدت ٥٠٠ ســنة بيــن 
٣.٠٠٠ و٢.٥٠٠ ســنة قبــل الميــالد، لبدايــة 
العصــر البرونزي في دولــة اإلمارات، حيث 
أظهــرت عمليــات التنقيــب التــي قامت بها 
البعثــة الدنماركيــة فــي العــام ١٩٥٩ أدّلــة 
حــول بقايــا أثريــة مثــل األوعيــة الخزفيــة 
والتحــف النحاســية التي تشــير إلــى ازدهار 
التجــارة البحرية في ذلــك الوقت في أنحاء 

الخليــج العربي.
وينظــم منتــزه جبــل حفيــت الصحراوي 
جــوالت برفقة مرشــدين الستكشــاف هذه 

المنطقــة األثريــة العريقة.

مواقع بينونة األحفورية
ُتظهــر آثــار مواقــع بينونــة األحفورية أن 
طبيعــة وبيئــة منطقــة الظفــرة فــي إمــارة 
أبوظبــي قبــل ما يقرب مــن ٦ إلى 8 ماليين 
ســنة كانــت مختلفة تمامًا عــن اليوم، حيث 
احتضنــت هــذه المنطقة نهراً كبيراً عاشــت 
بفضلــه العديد من الحيوانــات، مثل: الفيلة 
وأفراس النهر والزرافات والقرود والحيوانات 

المفترسة والنعام والتماسيح.
وتــم العثــور على اآلثــار األحفورية لهذه 
الحيوانــات في تشــكيل بينونــة الجيولوجي 
الــذي تكّون بفضل الرواســب النهرية، مثل: 
الرمــال والحصى والطين. كما يمكن العثور 
ــوم  ــة الي ــار األحفوري ــك اآلث ــل تل ــى مث عل
فــي سلســلة مــن التــالل الموجــودة علــى 
طــول ســاحل منطقــة الظفــرة، وكذلــك في 

قلــب الصحراء.
ــى  ــة للجمــال عل ــوي موقــع بينون ويحت
بقايــا محفوظــة إلبــل بريــة تــم اصطيادهــا 
منــذ ٦.٠٠٠ ســنة تقريبــًا، أي قبل اســتئناس 

اإلنســان لهــذه الحيوانــات بزمــن بعيــد.
ــري  ــع األث وُتســاعد دراســة هــذا الموق
علــى فهــم عناصــر الحيــاة في هــذه الحقبة 
القديمــة فــي أبوظبــي، بمــا فيهــا أســاليب 
الصيــد التــي اتبعها ســكان العصــر الحجري 

الحديث.

موقع ساروق الحديد
يعــود اكتشــاف موقــع ســاروق الحديــد 
الــذي يقــع ضمــن طبيعــة صحراويــة رائعة 
جنــوب إمــارة دبي، إلــى عــام ٢٠٠٢ عندما 
كان صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يحّلق بطائرة 
مروحية فوق هذه المنطقة والحظ اختالفًا 
ــة، أدرك  ــان الرملي ــًا فــي شــكل الكثب غريب
ســموه أنــه يجــب التحّقــق مــن األمــر لــذا 
ــة وبــدأت عمليــات  ــه الســلطات المعني نّب

التقصــي والبحث.
ــار  ــاء اآلث ــدأ علم ــن ب ــك الحي ــذ ذل ومن
ــدث  ــا كان يح ــم م ــع وفه ــب الموق بتنقي
هنــاك قديمــًا، حيــث وجــدوا أدلــة تثبــت 
وجــود نشــاط بشــري فــي الموقــع يعــود 
ــذي كان  ــنة وال ــن ٥ آالف س ــر م ــى أكث إل
ذروة ازدهــاره فــي العصــر الحديــدي، أي 

ــذ نحــو ٣ آالف ســنة. من
ــم  ــل اس ــًا يحم ــي متحف ــت دب وخصص
»ســاروق الحديــد« يقــع في حّي الشــندغة 
التاريخــي فــي قلــب اإلمــارة ليــروي حكاية 
واحــد من أهــم المواقع األثرية المكتشــفة 
ــا  ــى اآلن وأكثره ــارات حت ــة اإلم ــي دول ف

. غموضًا

منطقة حتا األثرية
تعتبــر منطقــة »آثــار حتا« مــن المواقع 
ــع  ــى، وتق ــارة دب ــي إم ــة المهمــة ف األثري
علــى الجانب األيســر لوادي جيمــا، ويرجع 

الموقــع بتاريخــه إلــى النصــف الثانــي مــن 
األلــف الثالــث قبــل الميــالد.

ــر  ــن المقاب ــد م ــع العدي ــم الموق ويض
األثريــة، حيــث عثر به علــى نحو ٢8 مقبرة 
ذات تخطيط معماري دائري الشكل مشيدة 
علــى الطريقــة المعماريــة لموقــع أم النــار، 
وقــد كشــف عــن العديــد مــن الرســومات 
المختلفــة األشــكال علــى أحجــار متنوعــة 

األحجام.

موقع الصفوح األثري
كشــف موقــع الصفوح األثري فــي إمارة 
دبــي عن مســتوطنات ترجع لأللــف الثالث 
قبل الميالد، ومقابر من أهمها مقبرة كبيرة 
الحجــم دائريــة الشــكل يبلــغ قطرهــا ٦.٢م 
والمقبرة مشــيدة طبقًا لألسلوب المعماري 
ــي  ــار، وه ــارة أم الن ــة حض ــع بحقب المتب
مشــيدة مــن كتــل الحجــر الرملــي الكبيــرة 
الحجم ومقســمة مــن الداخل إلى قســمين 
رئيســيين كل قســم يحتوي على ٣ حجرات 
مخصصــة للدفــن وبمدخــل مســتقل، وعثر 
بداخــل كل حجــرة علــى هيــاكل عظميــة، 
وبجوارهــا أواني فخاريــة وحجرية مختلفة 

األشــكال واألحجام.

موقع جميرا األثري
يقــع موقــع جميــرا األثــري بيــن جميــرا 
وشــارع الوصــل فــي إمــارة دبــي، وُيعتبــر 
أحــد أعــرق المواقــع األثرية فــي اإلمارات. 
ويرتحــل الموقــع بــزواره إلى زمــن الخالفة 

العباسية أي بين القرنين ٩ و١١ حين كانت 
المســتوطنة محطة توقف على طول طريٍق 

تجاري بيــن العــراق وُعمان.
ــار  ــاء اآلث ــر علم ــام ١٩٦٩، حف ــي الع ف
الموقــع، حيــث عثــر فيه على كنــوز قديمة 
مثل الفخاريات والعمالت المعدنية واألدوات 
وغيرها. ويمكن مشــاهدة مكتشــفات هذا 

الموقــع داخــل متحــف دبي.

منطقة مليحة
تــروي منطقــة مليحــة بالشــارقة قصــة 
اإلنسان قبل آالف السنين وتؤّكد مكتشفاتها 
األثريــة علــى كثافــة عناصرهــا الجاذبــة 
وضخامة إرثها الطبيعّي الســاحر الّدال على 
أهميتهــا التاريخيــة وفــي كونهــا واحدة من 
أبــرز المالمــح الطبيعيــة النــادرة فــي دولــة 

ــارات والمنطقة. اإلم
وتنبــع قيمــة مليحــة فــي كونهــا عنصــَر 
جــذب ثقافــي وحضــاري مهــم ومتجــدد، 
نظــراً ألنهــا واحدة مــن المناطق القليلة في 
المنطقــة، التــي تحتضن دالئل واكتشــافات 
تشــير إلــى حيــاة ســكنت المــكان وجابــت 
معالمه وأركانه تاركة آثارها تحكي حكايات 

العصــور الخمســة التي تعاقبــت عليها.
وتتفــّرد مليحــة بثرائها الغنــّي بالعناصر 
البصريــة والجمــال الطبيعــي الــذي عّززتــه 
المكتشــفات األثريــة الفريــدة المكتشــفة 
خــالل عمليــات بحث وتنقيب واســعة من 
قبــل خبــراء محلييــن وأجانــب فــي علــوم 
التاريــخ واآلثــار تؤكد جميعها على حضارة 
ضاربة جذورها في عمق التاريخ اإلنساني.

ــل  ــة” تفاصي ــر “مليح ــف زائ وسيكتش
العصــور وخصائصها وأدواتهــا؛ حيث دّلت 
المكتشفات التاريخية في جبال الفايا على 
»كهــف الفايــا« التحفــة الفنيــة الطبيعيــة 
الــذي عثــر بداخله علــى أدوات تعــود إلى 
العصــر الحجــري، وعلــى أن المــكان كان 

مأهــواًل بســكاٍن مــن قــاراٍت أخــرى.
وجبــل الفايــا موقــع أثــري يحتــوي على 
ــدي،  مجموعــة أدوات مــن العصــر الحدي
والعصــر البرونــزي، والعصــر الحجــري 
الحديث والعصر الحجري القديم. وبسبب 
مجموعاتــه األقــدم والتــي يعــود تاريخهــا 
ــدم  ــون أق ــد يك ــنة، ق ــف س ــى ١٢٥ أل إل
مســتوطنة مكتشفة لإلنسان الحديث حتى 

اآلن خــارج أفريقيــا.

منطقة »المويهات« األثرية
تعتبــر منطقــة »المويهــات« األثريــة 
الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي مــن إمــارة 
عجمــان واحــدة مــن أهــم المواقــع األثرية 
ــارة أم  ــة حض ــط بثقاف ــارة وترتب ــي اإلم ف

النــار، حيــث كشــف عــن العديــد مــن 
ــة  ــة القديم ــات اليدوي ــف والمصنوع التح
ــي تشــمل عــدداً مــن األحجــار  ــا، والت فيه
المصقولــة واألواني الملّونــة المصنوعة من 
الســيراميك مــن الحقبــة التاريخيــة نفســها 
)٢٥٠٠ - ٢٠٠٠ قبــل الميــالد(، كمــا تضــّم 
ــن  ــن م ــة ٣٠٠٠ خــرزة واثني ــة قراب القائم

ــية. ــض األدوات النحاس ــام وبع األخت
وإضافــة إلــى ذلك، تــم العثــور على قبر 
يعــود تاريخــه إلى عــام ٢٥٠٠ قبــل الميالد، 
والــذي كان بقطــر 8.٢٥ متــر مــع العثــور 
علــى بقايــا هيــاكل عظميــة لعشــرات مــن 
ــد  ــروي قصــة و تقالي ــي ت األشــخاص، والت
الجنــازة والمعتقــدات المرتبطــة بهــا فــي 
ــة  ــط التجاري ــك الرواب ــرة، وكذل ــك الفت تل
مــع الحضــارات األجنبيــة مثــل بالد مــا بين 
النهريــن والهنــد والصيــن نظــراً إلــى أنــواع 
المجوهــرات واألوانــي الفخاريــة التــي تــم 
العثــور عليهــا. وقــد جــرى حفــظ جميــع 
اآلثــار والمكتشــفات فــي متحــف عجمــان.

منطقة قدفع
تضــم منطقــة قدفــع فــي شــمال شــرق 
مدينــة الفجيــرة مســتوطنة بشــرية تعــود 
إلــى بدايــة األلفيــة الثانيــة قبــل الميــالد.

والموقــع عبــارة عــن مدفــن يقــع ضمن 
مجموعــة كبيــرة مــن المدافــن التــي تكون 
»مقبــرة » يعود تاريخهــا إلى عصر »وادي 
سوق« المقدر تاريخه بالفترة من ) ١٦٠٠- 
٢٠٠٠ ق م ( وذلك استناداً إلى مقارنة كسر 

الفخــار التي عثــر عليها داخــل المدفن.

موقع الدور
يعــد موقــع الــدور األثــري إحــدى أكبــر 
المســتوطنات المحلية على ساحل إمارة أم 
القيوين خالل فترة العصر الروماني، وتصل 

مســاحة الموقع حوالــي ٢ كيلومتر مربع.
وازدهــر هــذا الموقــع األثــري أواخــر 
ــرن  ــى الق ــالد حت ــل المي ــرن األول قب الق
الثالــث الميــالدي، ويعتبــر موقــع الــدور 
ــف  ــث كان نقطــة توق ــا حي ــاء تجاري مين
رئيســية في الرحالت التجارية بين جنوب 
بــالد الرافديــن وبــالد فارس والهنــد، وقد 
تــم اإلشــارة إلــى الموقــع فــي المصــادر 
اليونانيــة والرومانيــة بأنه قــد يكون ميناء 

»عمانه”.
ويضم الموقع العديد من المباني األثرية 
المميــزة مثــل معبــد إله الشــمس والحصن 
الدفاعي وعدد من المباني الحجرية والقبور 

الجماعية والفردية.

منطقة شمل التاريخية
تعتبــر منطقــة شــمل التاريخية في رأس 
الخيمــة موقعــًا ثقافيــًا غنيــًا يحتــوي علــى 
مــا يزيــد علــى ١٠٠ مقبــرة ومســتوطنات 
تعــود لمــا قبــل التاريــخ فضــاًل عــن قصــر 
الزبــاء الــذي يعــود إلــى القرون الوســطى، 
حيــث يشــير تاريــخ بقايــاه األثريــة البارزة 
إلى فترة »وادي سوق« )١٦٠٠-٢٠٠٠ قبل 
الميالد( والعصر البرونزي القديم )١٣٠٠-

ــالمية  ــرة اإلس ــالد( والفت ــل المي ١٦٠٠ قب
الوســطى )القرنين الثالث عشــر والســادس 

عشــر الميالديين(.
ويضــم موقــع »شــمل« أكبــر مجموعــة 
مــن المدافــن المغليثيــة فــي جنوب شــرق 
شــبه الجزيــرة العربيــة والتــي تعــود إلــى 
عصــور مــا قبــل التاريــخ، إذ تتفــّرد صــروح 
المقابــر الضخمة في فترة »وادي الســوق« 
نســبًة إلــى أحجامهــا، كمــا يتضمــن الموقع 
مجموعــة متنوعــة مــن األنمــاط المعمارية 
التــي ال يوجــد مثيــل لهــا خارج إمــارة رأس 

الخيمة.وام

المواقع األثرية.. تحفة إنسانية تروي المواقع األثرية.. تحفة إنسانية تروي 
صفحات ناصعة من تاريخ البشريةصفحات ناصعة من تاريخ البشرية

مواقع بينونة األحفورية.. 
تشكيالت جيولوجية لنهر كبير 
في أبوظبي قبل ما يقرب من 

6 إلى 8 ماليين سنة 

»جميرا األثري« موقع 
يرتحل بزواره إلى زمن 
الخالفة العباسية بين 
القرنين الـ 9 والـ 11

مدافن جبل حفيت بالعين.. 
مئات المدافن الحجرية المبنية 
على شكل خاليا نحل العسل 

تعود إلى 5 آالف عام

موقع الصفوح األثري 
مستوطنات بشرية 

في دبي ترجع لأللف 
الثالث قبل الميالد

موقع هيلي 
األثري بالعين.. 

مجمع يعود للعصر 
البرونزي 

منطقة »المويهات« 
األثرية.. تحف ومصنوعات 

يدوية قديمة تعود 
لـ2500 سنة قبل الميالد

موقع »شمل« في رأس 
الخيمة يضم أكبر مجموعة من 
المدافن المغليثية في جنوب 

شرق شبه الجزيرة العربية

منطقة حتا األثرية 
28 مقبرة بتخطيط 
معماري دائري على 
طريقة »أم النار«

مقصد الزوار 
والسياح خالل 

حملة أجمل شتاء 
في العالم

جبل الفاية في الشارقة.. 
موقع أثري يضم 

مجموعات يعود تأريخها 
إلى 125 ألف سنة 

الدور في أم 
القيوين.. شاهد على 
حضارة تعود لأللف 
الثالث قبل الميالد

ساروق الحديد في 
دبي.. موقع يقدم أدلة 
تثبت وجود نشاط بشري 
يعود لـ 5 آالف سنة 
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احتفاًء باليوم العالمي للتعليم، ينظم مركز 
تريندز للبحوث واالستشارات »مؤتمر تريندز 
للتعليم« تحت شعار »وضع رؤية لمستقبل 
التعليم.. محركات التغيير واالبتكار« وذلك 
يومي ١و٢ فبراير المقبل ،٢٠٢٣ بمشاركة 
أكثر من ٢٠ خبيرًا دوليًا وأكاديميًا متخصصًا 

في شؤون التعليم.
وقال الدكتور محمد عبد اهلل العلي الرئيس 
التنفيذي لمركز تريندز، إن التعليم يشكل 
وتعزيز  اإليجابي  للتغيير  األهم  المحرك 
القدرات المعرفية للدول ومن ثم موقعها 
العالمي ضمن الدول المتطورة والحديثة.

وأشار إلى أن الكثير من الحكومات والدول 
تعمل على تطوير سياساتها التعليمية لتكون 
البيئة  الحادثة في  التطورات  متوافقة مع 
المعرفية الدولية، ومالئمة لتخريج أجيال 
جديدة قادرة على تحقيق المنافسة في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي، 

وتحقيق متطلبات التنمية المستقبلية.
وأكد الدكتور محمد العلي أنه ضمن هذا 
السياق جاءت فكرة هذا المؤتمر الذي ينظمه 
مركز تريندز للبحوث واالستشارات لبحث 
محركات التغيير واالبتكار األساسية في مجال 
التعليم وكيفية وضع رؤية لمستقبل التعليم 
تحقق األهداف المنشودة، مشيًرا إلى أن 
المؤتمر الذي ُيعقد على مدى يومين يتضمن، 
إضافة إلى الكلمات الرئيسية واالفتتاحية، 

أربع جلسات وجلسة ختامية.
وقال إن الجلسة األولى ستتناول تطوير 
المعرفة ومقتضيات العصر العالمي: مواءمة 
التعليم مع األهداف المنشودة في القرن 
مخرجات  وتناقش  والعشرين،  الحادي 
في  التعليم  ومستقبل  المطلوبة،  التعليم 
وتكنولوجيا  االصطناعي،  الذكاء  عصر 
المعلومات واالتصاالت وتأثيرها في مسار 
العملية التعليمية، وتوظيف التعليم البيئي 
لخدمة األهداف العالمية في مجال التغير 

المناخي.
أما الجلسة الثانية فسوف تتطرق إلى دور 
تكنولوجيات التعليم في تعزيز التعلم: النُّهج 
التحويلية واالستشرافية، وتناقش محاور تتصل 
التأثير  حدود  التقني..  واالبتكار  بالتعليم 
والتأثر، والتحول الرقمي في التعليم ضمن 

أجندة الحكومات الرقمية، وتكنولوجيات 
التعليم ودورها في تطوير العملية التعليمية.

وذكر الدكتور محمد العلي أن الجلسة 
الثالثة من المؤتمر والتي ستكون في اليوم 
الثاني فتحمل عنوان: االستراتيجية والسياسات 
والقيادة التعليمية: تقييم أفضل الممارسات 
الدولية ودراسات الحالة، وتناقش تجارب كلٍّ 
من سنغافورة وفنلندا وأستراليا في التعليم 

كنماذج ناجحة.
أما الجلسة الرابعة فستكون على شكل 
مائدة مستديرة نقاشية لقادة التعليم، عنوانها: 
تمكين التعليم في القرن الحادي والعشرين 
حلول  اآللي:  والتعلم  االصطناعي  بالذكاء 
مبتكرة وفرص للتقدم، حيث سيتناول نخبة 
من الخبراء والقيادات التعليمية واألكاديمية 
الدولية اآلفاق المستقبلية للتعليم في ظل 
الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي 
ومحاولة الخروج بتوصيات وأفكار مبتكرة 
تضمن تطوير العملية التعليمية بما يتواءم 

مع التطورات المستقبلية.
أن  لتريندز  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
االستنتاجات  ستتضمن  األخيرة  الجلسة 
والتوصيات الرئيسية التي توصل إليها الخبراء 
المشاركون في الندوة من أجل تمكين التعليم 
وربطه بالسياسات الوطنية المستقبلية للدول 

في عصر الثورة المعرفية.
وفي إطار التحضير للمؤتمر نظم مجلس 

شباب تريندز بالتعاون مع مجلس رابطة طلبة 
اإلمارات »مناظرات جامعية«، تطرقت إلى 
التعليم وضرورة التركيز على مناهج التفكير 
النقدي والبحثي التي تنمي قدرات المتعلمين 
وتفتح لهم طرق االبتكار واإلبداع، كما تم 
استعراض آفاق التعليم وطموحات الشباب 
بمشاركة جامعات ذات سمعة دولية وقيمة 
معرفية، وأكد المتحاورون ضرورة التركيز 
على التفكير اإلبداعي ومواكبة التعليم للعصر 
ومتطلباته، وأن يعمل على تحسين فرص 
الئقة  وظائف  على  الحصول  في  الشباب 

والتمتع بحياة أفضل.
مناقشة  على  المتحاورون  ركز  كما 
والحلول  الطلبة  يواجهها  التي  التحديات 
لضمان  المقترحة  والسياسات  المبتكرة 
االستعداد  وبناء  لمتطلباتها،  جاهزيتهم 
مع  يتماشى  بما  واألكاديمي،  النفسي 
األهداف المرجوة في إيجاد تعليم متطور 
وكفاءات بشرية قادرة ومؤهلة. وأكد جمع 
من شباب تريندز وطلبة الجامعات العالمية 
أن فجوة المعرفة ال فجوة الّدخل، أصبحت 
تعد المحدد الرئيسي لمقّدرات الدول في 
العالم اآلن، وأن اكتساب المعرفة يأتي عن 
والبحِث  النقدي،  اإلبداعي  التعليم  طريق 
العلمي والتطوير التقني، وأنه ال مستقبل 
بدون النهضة في هذه المجاالت في خضم 

التحوالت العالمية السريعة.

احتفاء باليوم الدولي للتعليم
»تريندز« ينظم مؤتمره األول حول التعليم يومي 1 و2 فبراير

فــي«  الســياحة  هيئــة  أعلنــت 
ــاركتها  ــن مش ــة ع ــلدورف« األلماني دوس
للمــرة األولــى فــي فعاليــات معــرض 
ــي  ــام ف ــذي يق ــي ٢٠٢٣ ال الصحــة العرب

التجــاري. دبــي  مركــز 
ــي  ــي الت ــام الحال ــب دورة الع وتكتس
تقــام تحــت شــعار » االبتكار واالســتدامة 
فــي الرعايــة الصحيــة« أهميــة كبيــرة 
ــات  ــى أحــدث التقني لتســليط الضــوء عل

ــة. ــكارات الطبي واالبت
وقــال أولــه فريدريش مدير عــام هيئة 
الســياحة في دوســلدورف فــي تصريحات 
صحفية بمناســبة المشــاركة:« نتواجد في 
» معــرض الصحــة العربــي ٢٠٢٣ » الــى 
جانــب شــركائنا مــن المراكــز والمشــافي 
الطبيــة للمــرة األولــى لمــا يكتســبه هــذا 
ــة  ــة وعالمي ــمعة إقليمي ــن س ــدث م الح
كبيــرة، حيــث يشــهد حضــورًا ومشــاركة 
آلالف الهيئــات والشــركات والمؤسســات 
الطبيــة وبمشــاركة مجموعــة متنوعــة 
مــن األطبــاء المختصيــن والمســؤولين 

والمعنييــن”.
وأضــاف فريدريــش:« لقــد حرصنــا في 
»هيئــة الســياحة فــي دوســلدورف »على 
التواجــد فــي هــذا الحــدث بالتعــاون مــع 
مجموعــة مــن العيــادات والمشــافي فــي 
مدينة دوســلدورف، والتي تتمتع بسمعة 
عالميــة فــي العديــد مــن التخصصــات 
الطبيــة، ولكــي نقــوم بالتعريــف بهــا 
واطــالع الزوار والمشــاركين على المكانة 
ــي  ــا ف ــا مدينتن ــع به ــي تتمت ــة الت العالي

المجــال الطبــي”.
وتابــع بالقــول:« تعــد دوســلدورف 
ــي  ــة ف ــياحة العالجي ــة للس ــة مثالي وجه
أوروبــا، حيث تضم ١٥ مستشــفى يمكنها 
عــالج جميــع األمــراض تقريبــًا، فضــاًل عن 
احتضانهــا معالــم ثقافيــة غنيــة، ومراكــز 
تســوق ضخمــة، والعديــد مــن المطاعــم 
والفنــادق الفاخــرة، لذلــك يمكننــا أن 
نوفــر مزيجــًا متكامــاًل مــن المزايــا التــي 
تجمــع مــا بيــن الرعايــة الطبية والتســوق 
والفــرص الترفيهيــة، والتــي ال يمكــن أن 
تقدمهــا مدينــة أخرى في أوروبا، وبفضل 
التنــوع الثقافــي لســكانها ونمــط الحيــاة 
المميــز لمنطقــة الرايــن، تخلــق المدينــة 

جــوًا ودودًا يمنــح الــزوار شــعورًا بألفــة 
المــكان”.

وذكــر فريدريــش أنــه وفقًا للدراســات 
التــي تجريهــا »ميرســر« لتصنيــف المدن، 
تأتي دوســلدورف باســتمرار ضمن أفضل 
١٠ مــدن فــي العالــم مالئمــة للعيــش 
فيهــا، وقــد جــاءت المدينــة وفــق آخــر 

دراســة فــي المرتبــة السادســة عالميــًا.
ــي  ــام ف ــا الع ــال:« يتلخــص تصورن وق
أن نؤّمــن أفضــل ســبل الراحــة لمرضانــا، 
ــة،  ــة ممكن ــة طبي ــود رعاي ــم اج ونمنحه
ــلم  ــى س ــفاء عل ــة الش ــا نضــع عملي وإنن

ــًا”. ــا دوم اولوياتن
وقــال الدكتــور كريســتيان فيبــر العضو 
 « عيــادة  فــي  والمســاهم  المنتــدب 
آر.كيــه.إم 7٤٠« متعــددة التخصصــات:« 
نســعى عبــر تواجدنــا فــي هــذا المعــرض 
الهــام تحــت مظلــة هيئــة الســياحة فــي 
بعيادتنــا  التعريــف  الــى  دوســلدورف 
التــي  التخصصــات  متعــددة  المتميــزة 
تجمــع بيــن الكفــاءة والخبــرة فــي الطب 
التقليــدي وبيــن فاعليــة الطــب التكاملــي 

ــي”. والوقائ
الرعايــة  تتميــز  فيبــر:«  وأضــاف 
الصحيــة التــي نقدمها فــي عيادتنــا بأعلى 
المستويات والمعايير المهنية، كما نستند 
فــي جميــع اختصاصاتنــا البالغ عددها ١٢ 
اختصاصــًا إلــى أحــدث المعــارف العلمية 
وأكثــر التقنيــات الطبيــة تطورًا، لــذا فإننا 
نمتلــك نجاعــة فاعلــة فــي الوقايــة، ودقة 

فــي التشــخيص، وفاعليــة فــي العــالج”.
ــاهزاد  ــم ش ــول عزي ــه، يق ــن جانب وم
استشــاري طــب أول فــي عيــادة الصحــة 
والرعايــة الطبيــة الوقائيــة:« لقــد ســررنا 
بالتواجد في معرض الصحة العربي ٢٠٢٣ 
لتعريــف الــزوار والحضــور والمشــاركين 
بعيادتنــا التــي تعتبــر منشــأة طبيــة تقــدم 
لمرضاهــا خدمــات اجــراء الفحوصــات 
الشــاملة والطــب الوقائــي، وبفضل القيام 
بتحليــل شــامل للمخاطر الصحيــة الفردية 
ــة  ــا تلبي ــتطيع اختصاصّيون ــى، يس للمرض
االحتياجات الشــخصية لــكل مريض، ومن 
ــات  ــد مــن باق ــا العدي ــك، وفرن أجــل ذل

الفحوصــات الطبيــة المتميــزة”.
ومــن جهتهــا تقــول عايدة البنــا مديرة 
شــركة » إلينــور ترافــل دوســلدورف« 
األلمانيــة المتخصصــة في إدارة الوجهات 
الفاخــرة:« تأتــي مشــاركتنا فــي معــرض 
الصحــة العربــي ٢٠٢٣ لتقديــم أســعار 
مميــزة وخدمــات صممت خصيصــًا لتلبية 
ــا  ــى ألماني ــن إل ــزوار الوافدي ــات ال رغب

والمــدن األوروبيــة الرئيســية”.
وأضافت البنا:« نتشــرف بزيارتكم إلى 
دوســلدورف الكتشــاف واحدة من أفضل 
المحطــات فــي العالم فيمــا يخص الرعاية 
ــة  ــة والتكلف ــودة العالي ــة ذات الج الطبي
المناســبة، حيــث نتمتــع بخبــرات وافــرة 
ــم  ــزة لرحلتك ــات ممي ــم خدم ــي تقدي ف
الطبية بدءًا من الفحص الطبي األساســي، 
العمليــات التجميليــة والحميــة الغذائية”.

للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  قالــت 
الضبطيــة  إن  االجتماعيــة  والتأمينــات 
القضائيــة هي إحــدى الصالحيات المخولة 
لبعــض موظفــي هيئــة المعاشــات بقــرار 
مــن وزيــر العــدل لمراقبــة تنفيــذ أحــكام 
قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعية 
ــن  ــتراك ع ــجيل واالش ــص التس ــا يخ فيم
بقيــة  تنفيــذ  وضمــان  عليــه  المؤمــن 
األحــكام المتعلقــة بالتزامــات صاحــب 
العمــل التأمينيــة تجــاه المؤمــن عليــه 

ــح. ــى نحــو صحي عل
ــى  ــي عل ــه ينبغ ــة أن ــت الهيئ وأوضح
ــة  ــم كاف ــزام بتقدي ــل االلت ــب العم صاح
ــة  ــن بالمؤسس ــاق الموظفي ــات التح بيان
ــب  ــالت الروات ــم وتعدي ــاء خدماته وانته
ــى أن اشــتراكات  إن وجــدت، مشــيرة إل
المؤمــن عليــه فــي القطــاع الخاص تســدد 
ــب حســاب  ــى رات ــاء عل ــام بن خــالل الع
االشــتراك لشــهر ينايــر مــن كل عــام، وال 
يعتــد بــأي زيادة تطرأ على راتب حســاب 
ــام إال  ــه خــالل الع ــن علي ــتراك المؤم اش

إذا ســرت هــذه الزيــادة بأثــر رجعــي من 
بدايــة ينايــر مــن العــام نفســه، فــإذا لــم 
تســر بأثــر رجعــي يتــم االعتــداد بهــا فــي 
ــه، وبالنســبة  ــذي يلي ــر مــن العــام ال يناي
ــاع  ــي القط ــه ف ــن علي ــتراكات المؤم الش
الحكومــي فإنهــا تــؤدى بنــاء علــى راتــب 

حســاب االشــتراك الفعلــي لــكل شــهر.
وأكــدت أنه يتعيــن على صاحب العمل 
فــي القطــاع الخــاص أن يقــدم للهيئــة في 

ينايــر مــن كل عــام بيانًا برواتــب العاملين 
لديــه عــن هــذا الشــهر واشــتراكاتهم 
الشــهرية وأن يوافــي الهيئــة شــهريًا بمــا 
يطــرأ مــن تغييــرات علــى عــدد العامليــن 
لديــه أو رواتبهــم، وفي حال عــدم تقديم 
ــد المحــددة  ــات فــي المواعي هــذه البيان
ــى أســاس آخــر  ــتراكات عل تحســب االش
بيــان تــم تقديمــه إلــى الهيئــة إلــى حيــن 
حســاب االشــتراكات الفعليــة المســتحقة.

وأشــارت الهيئــة إلــى أنــه ينبغــي علــى 
صاحب العمل أن يحتفظ بجميع السجالت 
المالية المتعلقة برواتب العاملين، وكذلك 
االحتفــاظ بالســجالت اإلداريــة للموظفين 
بمــا فيهــا قــرارات التعييــن وعقــود العمل 
واإلجــازات وإنهاء الخدمة وغيرها، بحيث 
يتمكــن ضبــاط التفتيــش مــن الهيئــة مــن 
ــك  ــا إذا دعــت الحاجــة لذل االطــالع عليه
حســب طلبهم، كمــا ينبغي تحديد صاحب 
العمل لعناوين مقار شركاته بشكل صحيح 
ــالت  ــأي تعدي ــة ب ــرع وإخطــار الهيئ واألف

تطــرأ عليها.وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
الشارقة، تنطلق يوم  األعلى لالتحاد حاكم 
االثنين المقبل السادس من الشهر الجاري، 
فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان 
الشارقة للشعر النبطي، وتستمر على مدى 8 
أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد 

وإعالميين يمثلون الدول العربية.
وقال سعادة عبد اهلل بن محمد العويس رئيس 
دائرة الثقافة في الشارقة: »ها نحن على موعد 
متجدد مع مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وهو 
حدث شعري عربي يحتفي بالكلمة األصيلة، 
وإن انتظام المهرجان في موعده إنما يؤكد 
اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة للشعر 
النبطي، إيماناً من سمّوه بأهميته وضرورته 

في الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية”.
وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائال: »يقدم 
المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، 
فيها  حيث سيشهد قراءات شعرية يشارك 
شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن 
العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من 
إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة 
توقيعات تعقب القراءات الشعرية، وندوة عن 
الشعراء المكرمين، في حين سيحيي المهرجان 
في قصر الثقافة في الشارقة، والذيد وكلباء 
وخورفكان سلسلة أمسيات شعرية، على أن 
تواكب خالل المهرجان نشرة يومية بعنوان 
)الحصباة(، كإصدارة توثيقية ترصد الفعاليات 
من أخبار يومية وحوارات واستطالعات، ويتابعها 

الشعراء والحضور”.

االفتتاح
يشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح 
المهرجان، حيث يبدأ بعرض تسجيلي عن 
الشعراء المكرمين، وهم: سيف حمد سليمان 
الشامسي، ومحمد بن مسعود االحبابي، وحمد 

علي المزيني، وعلياء جوهر الخاطري.
كما سيشتمل المهرجان على أمسية شعرية 
يحييها: ناصر القحطاني من السعودية، وحمد 

البلوشي من اإلمارات.
في ثاني أيام المهرجان تقام ندوة صباحية 
الثقافة،  المكرمين في قصر  حول الشعراء 
ويتحدث فيها: علي العبدان، وجمال الشقصي، 
وفهد المعمري، ومريم النقبي، ويدير الجلسة 
حميد المزيني، كما سيشهد قصر الثقافة في 
مساء اليوم نفسه أيضاً أمسية شعرية يشارك فيها 
8 شعراء، هم، عبد اهلل الذيباني »السعودية«، 
وعوض بالسبع الكتبي »اإلمارات«، ولونا العريقي 

»اليمن«، وسعد العجمي »الكويت«، وشهد 
العبدولي »اإلمارات«، ودعيج خليفة »البحرين«، 
الشكري  وأحمد  »السودان«،  وليم حسين 
»سلطنة عمان«، ويقدمها عبد العزيز البلوشي.

مجموعة  يمضي  التوقيعات،  ركن  وفي 
من الشعراء توقيعاتهم للحضور على أحدث 
دواوينهم الصادرة عن دائرة الثقافة، وهم: 
علياء العامري »اإلمارات«، وعبد اهلل العساف 
»العراق«، وبنت جميرا »االمارات«، ونادية 

الحرمول »االمارات”.
يومه  في  المهرجان  فعاليات  وتتواصل 
الثالث بأمسية شعرية في قصر الثقافة، يحييها 
الشعراء: سعود راشد شرار »اإلمارات«، وفهد 
الشدي »اإلمارات«، وحمد النعماني »سلطنة 
وفاتن  »مصر«،  شتيوي  وإبراهيم  عمان«، 
البريدي »األردن«، وميثاء الكعبي »اإلمارات«، 
وعويد الحجيالن »الكويت«، وفيصل الفدغوش 

»السعودية«، ويقدمها منصور الكتبي.
فيما يوّقع الشعراء: فطيم الحرز »اإلمارات«، 
وبشرى الحضرمي »سلطنة عمان«، وسعيد 
الجروان »االمارات«، وولهة الشوق »االمارات«، 

أحدث كتبهم.
شاعرات مبدعات

يبدأ رابع أيام مهرجان الشارقة للشعر النبطي 
من مجلس الحيرة األدبي بجلسة شعرية صباحية 
لمجموعة من الشاعرات المبدعات، وهن: بنت 
الذيد »االمارات«، وفلوه المري »االمارات«، 
والرزينة الكتبي »االمارات«، وفتاة الشمال 
الحربي »السعودية«،  »االمارات«، وصفية 
وحنان العدواني »السعودية«، وتقدمها منال 

الجوهري.
في حين تقام جلسة قراءات مسائية في 
قصر الثقافة، ويشارك فيها 8 شعراء، هم: 

سعد الخرجي »االمارات«، وعماد السرحان 
»السعودية«، وحامد الرشيدي »السودان«، 
بامطرف »اليمن«، ونادية دعيبس  وصالح 
»البحرين«، وفهد البدري »العراق«، ورواسي 
النعيمي »سوريا«، وماجدة الجراح »األردن”.

على أن يشهد رابع أيام المهرجان أيضًا 
توقيع إصدارات الكّتاب: عوسج »السعودية«، 
وأسماء اإلبراهيم »السعودية«، ونادية األحبابي 
»االمارات«، وحمدان السماحي »االمارات”.

قصر  في  المهرجان  فعاليات  وتتواصل 
الثقافة حيث سيشهد أمسية اليوم الخامس 
الذي يشارك فيها 7 شعراء، هم: أحمد بن حّيي 
»سلطنة عمان«، وإبراهيم ضيف اهلل »مصر«، 
وعلي الهاملي »االمارات«، وعنود القوافي 
»السعودية«، وأسماء العنزي »الكويت«، وثابت 
الدهام »األردن«، وهنادي الجودر »البحرين«، 
ويقدمها عبد اللطيف محجوب، فيما يشهد 
ركن التوقيعات ٣ كتب لـ: نشيرة الجابري 
»االمارات«، وعائشة دوستين »االمارات«، 

وعلي األشول »اليمن”.

المهرجان في الشرقية والوسطى
من الشارقة إلى مدن الذيد وكلباء وخورفكان؛ 
يتنقل المهرجان في مشهد ثقافي وحضاري، 
وفي جعبته سلسلة أمسيات شعرية متنوعة.

سادس  الثقافي  الذيد  مركز  ويستضيف 
أيام المهرجان في أمسية شعرية يشارك فيها 
7 شعراء هم: بندر المطيري »السعودية«، 
وصالح الريسي »سلطنة عمان«، وحياة الزهراني 
»السعودية«، وحمدان الشريف »االمارات«، 
وفارس الجويعد »الكويت«، وسعيد بن غماض 
»االمارات«، وموزة المنصوري )ظمأ الوجدان( 

»البحرين«، ويقدمها راشد العزاني.
أيام  الثقافي سابع  ويحتضن مركز كلباء 
المهرجان في أمسية شعرية بمشاركة الشعراء: 
علي الكعبي »االمارات«، وأحمد الخميسي 
»سوريا«، وعبد الرحمن الطفيل »السعودية«، 
وخالد الشامسي »اإلمارات«، ودالل المقهوي 
»الكويت«، وأماني الراسبية »سلطنة عمان«، 
وعبد اهلل الطلحي »السعودية«، وتقدمها مريم 

الحمادي.
وفي ثامن أيام المهرجان، تنتقل الفعاليات 
إلى خورفكان حيث سيشهد مركز خورفكان 
الثقافي أمسية شعرية للشعراء: صالح الحربي 
»الكويت«، وحسين الوهيبي »سلطنة عمان«، 
وصياد االحبابي »االمارات«، وعبد اهلل الخالدي 
»البحرين«، وخالد السبيعي »السعودية«، 
الشامسي »سلطنة عمان«، وعدنان  ونورة 
كريزم »فلسطين«، وتقوم فاطمة الفالسي 

على إدارة األمسية.

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء مهلة استقبال 
طلبات المرشحين للدورة السادسة عشرة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ والتي 
انطلقت في بداية سبتمبر الماضي، وتخللها برنامج تعريفي وورش 
تطبيقية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وأعضاء لجان التحكيم 
والفائزين للتعريف بمجاالت الدورة الحالية والمعايير المحددة 

لكل مجال منها وآلية الترشيح عبر الموقع اإللكتروني. 
وأكدت أمل العفيفي األمين العام لجائزة خليفة التربوية على 
أهمية هذه الدورة التي شهدت نشاطًا مكثفًا وفعاليات تعريفية 
برسالة الجائزة وأهدافها ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان 
التربوي حيث تضمنت الدورة الحالية ١٠ مجاالت موزعة على ١7 
فئة كالتالي : الشخصية التربوية االعتبارية، و مجال جائزة خليفة 
العالمية للتعليم المبكر ) فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج 
والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس(، ومجال التعليم العام ) فئة 
المعلم المبدع، وفئة األداء التعليمي المؤسسي (، ومجال التعليم 
العالي ) فئة األستاذ الجامعي المتميز(، ومجال أصحاب الهمم ) 
فئة األفراد، وفئة المؤسسات والمراكز(، ومجال التعليم وخدمة 
المتميزة(،  اإلماراتية  األسرة  وفئة  المؤسسات،  فئة   ( المجتمع 
ومجال اإلبداع في تدريس اللغة العربية ) فئة األستاذ الجامعي 
المتميز(، ومجال البحوث التربوية ) فئة البحوث التربوية ، وفئة 
البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل(، ومجال التأليف التربوي 
للطفل ) فئة اإلبداعات التربوية (، ومجال المشروعات والبرامج 
التعليمية المبتكرة ) فئة األفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطالب ( .

وأوضحت أنه بمجرد انتهاء عمليات استقبال طلبات المرشحين 
ووفقًا للخطة الزمنية للدورة الحالية تتولى فرق مختصة فرز األعمال 
المرشحة والتأكد من استيفاء المعايير والشروط الخاصة بكل مجال 
من المجاالت المطروحة، وبعد هذه العملية من فرز الطلبات تأتي 
عملية تحكيم األعمال المرشحة من قبل لجان مختصة كل في مجاله 

النهاية  التقييم والمقابالت والزيارات الميدانية، وفي  ثم مرحلة 
يتم إعالن أسماء الفائزين في شهر مايو المقبل . 

وأعربت العفيفي عن تقدير األمانة العامة للجائزة لمشاركات 
الميدان التعليمي بشقيه العام والجامعي في الجائزة للدورة الحالية 
سواء على مستوى الدولة أو الوطن العربي، مؤكدة على اعتزاز 
التفاعل المجتمعي مع المجاالت المطروحة والتي  الجائزة بهذا 
التعليمية وتعزز من رسالة التميز  تغطي مختلف أوجه العملية 

وجودة األداء في الميدان التعليمي محليًا وعربيًا .

»دوسلدورف« األلمانية تشارك للمرة األولى في »معرض الصحة العربي 2023«

»المعاشات«: الضبطية القضائية إحدى الصالحيات الممنوحة للهيئة بقرار من وزير العدل

إعالن أسماء الفائزين مايو المقبل مهرجان الشارقة للشعر النبطي ينطلق االثنين المقبل
»خليفة التربوية«: بدء فرز طلبات المرشحين للدورة السادسة عشرة 

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خالل 
مركز بلدية المدينة وبالتعاون مع عدد من 
الشركاء االستراتيجيين برنامجًا رياضيًا في 
الحديقة الرسمية بأبوظبي، وساحة البالزا 
على شاطئ كورنيش أبوظبي وذلك في إطار 
التشجيع على ممارسة التمرينات الرياضية 

المجتمعية والترفيهية. وتفعيل مرافقها 
تضمن البرنامج الرياضي عددا من األنشطة 
الرياضية مثل المواي تاي ، ايروبكس ، يوغا، 
وغيرها، واستمر ١٣ يومًا، بهدف تشجيع 
الحياة  تبني  على  المجتمع  فئات  جميع 
الرياضية الصحية عن طريق إقامة ألعاب 
لياقة للعائالت واألطفال من جميع األعمار.

واجتذبت الفعالية الرياضية أعدادًا كبيرة 
من أفراد المجتمع ومن كافة الفئات “كبارًا 
وصغارا”، حيث وفرت الخيارات التدريبية 
والتمارين الرياضية، وحرص المنظمون على 
أهمية  التثقيفية حول  المعلومات  تقديم 
الرياضات الدفاعية وتمارين اللياقة البدنية 

على الصحة العامة.

أبوظبي  بلدية مدينة  أن  بالذكر  جدير 
تحرص دائمًا على تنظيم األنشطة الرياضية 
وذلك انعكاسًا اللتزامها نحو تعزيز صحة 
تحويل  ذاته  وبالوقت  المجتمع،  وسالمة 
المرافق الترفيهية والعامة إلى مناطق جذب 

وتوفير  المجتمع،  ألفراد  وفائدة  وترفيه 
السكان  أمام  متعددة  وخيارات  وجهات 
وأكثرها  األوقات،  أجمل  لقضاء  والزوار 
متعة وفائدة بالشكل الذي يحقق السعادة 

لجميع أفراد المجتمع.وام

بلدية أبوظبي توظف مرافقها العامة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة

الشارقة-الوطن:

أبوظبي - الوطن

أمل العفيفي: تقدير من الجائزة لمشاركات 
الميدان التربوي محليًا وعربيًا 

محمد العلي: التعليم المحرك األهم للتغيير أبوظبي - الوطن
اإليجابي وتعزيز القدرات المعرفية للدول

تحضيرًا للمؤتمر »مجلس تريندز للشباب« ينظم 
مناظرات جامعية لتعزيز التعليم اإلبداعي 

خبراء ومتخصصون يناقشون وضع رؤية لمستقبل 
التعليم وتجارب سنغافورة وفنلندا وأستراليا 

دبي- الوطن:
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كون مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع األثقال 
برئاسة عبد اهلل عيسى الزعابي، لجنته الفنية 
برئاسة خليفة حمد الدرمكي نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، في اجتماعه الذي عقده أمس 
األول بمقره في مدينة خليفة )أ(، بحضور عبد 
اهلل حيي الشامسي، وعبير عبد الحميد أميري 
عضوي مجلس اإلدارة، اللذان تم تكليفهما 
عضوين باللجنة الفنية، كما حضر االجتماع 
وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة 
، وأفيناش باندو المدير الفني للنادي، الذي 
اطلع المجلس على خططه وبرامجه الفنية، 
التي تهدف إلى النهوض برياضة رفع األثقال 
في إمارة أبوظبي، وتحقيق اإلنجازات في 

دوليا وأولمبيًا.

وأشاد الزعابي بالجهود المبذلة من قبل 
أعضاء مجلس اإلدارة، للنهوض برياضة رفع 
األثقال، وناقش االجتماع تنظيم بطولة أبوظبي 
األولى لرفع األثقال المفتوحة، وخطة النادي 
االستراتيجية والتقارير المتعلقة بالفترة المقبلة.

كما تم استعراض سير الخطط الخاصة بالنادي 
للموسم الرياضي ٢٠٢٣ ، حيث أثنى  رئيس 
مجلس اإلدارة على الخطط والبرامج الموضوعة 
للنهوض برياضة رفع األثقال واألسس وآليات 
العمل المقررة ضمن سياسة مجلس اإلدارة 
نحو النهوض بالنادي، ونشر ثقافة رياضة رفع 
األثقال في أبو ظبي خاصة واإلمارات عامة، 
ودعم ورعاية الموهوبين والوصول بهم إلى 
منصات التتويج المحلية واإلقليمية والدولية 
من خالل التعاون والتكامل وبناء شراكات بين 
جميع األندية الرياضية والمؤسسات ذات الصلة، 

كما تناول االجتماع تحديد المهام واألهداف 
ومتابعة كافة قطاعات النادي ووضع مؤشرات 

األداء ومراقبة التنفيذ بشكل دوري. 
وأكد عبداهلل عيسى الزعابي، على ضرورة 
التناسق والتناغم بين أعضاء المجلس للنهوض 
مهام  هناك  أن  وأضاف،  النادي  بمسيرة 
ومسؤوليات تقع على عاتق الجميع، ويدًا 

بيٍد نستطيع أن ننجز الكثير.
الجدير بالذكر أن لدى المدرب الفني باندو، 
خبرة تدريبية وأكاديمية كبيرة، كما حقق 
العديد من اإلنجازات المهمة أبرزها قيادته 
للمنتخب اإلندونيسي لتحقيق ميداليتين في 
أولمبياد ريو ٢٠١٦، كما يشغل عضوية لجنة 
التدريب والبحث التابعة لالتحاد الدولي للعبة، 
وكانت آخر محطاته مدير قطاع التطوير في 

االتحاد الهندي.

يتصدر التوجولي البا كودجو مهاجم فريق 
العين اإلماراتي قائمة أعلى الهدافين تسجيال في 
بطوالت الدوري المحلية العربية هذا الموسم 

حتى اآلن برصيد ١٦ هدفا.
وحقق البا كودجو هذا الرصيد خالل ١٤ 
مباراة خاضها مع الفريق، فيما تبلغ القيمة 
السوقية لالعب ٥.٥ مليون يورو طبقا لموقع 
»ترانسفير ماركت« العالمي إلحصائيات وأرقام 

الالعبين واألندية.
وترصد وكالة أنباء اإلمارات /وام/ في هذا 
التقرير قائمة هدافي أبرز الدوريات العربية 
المحترفة، خالل الموسم الجاري ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
وقيمتهم السوقية. ويتصدر البرازيلي أندسون 
تاليسكا العب النصر السعودي قائمة أعلى 
هدافي الدوريات العربية من حيث القيمة 
السوقية. ويحل البرازيلي أندريا تاليسكا العب 
النصر السعودي ثانيا من حيث رصيد األهداف 
بـ١٢ هدفا في ١٤ مباراة، فيما تبلغ القيمة 

السوقية لالعب ١٤ مليون يورو.
ويقتسم الكيني مايكل أولونجا العب الدحيل 
القطري، واألنجولي جيلسون داال العب الوكرة 
القطري، والتونسي رفيق الكامرجي العب 
اتحاد بن قردان التونسي المركز الثالث في 
قائمة األهداف برصيد ٩ أهداف في ١١ مباراة 
لكل منهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لألول 
٩ ماليين يورو، والثاني ٢.٢٠ مليون يورو، 

والثالث ٣٥٠ ألف يورو.
يأتي كل من أحمد  وبرصيد 8 أهداف، 
قندوسي هداف الدوري الجزائري، والمنتقل 
قبل يومين من وفاق سطيف الرياضي إلى 
األهلي المصري، حيث سيبدأ مشواره رسميا مع 
فريقه الجديد عقب مباريات منتخب الجزائر 

في بطولة كأس أفريقيا للمحليين.

وسجل قندوسي أهدافه مع الفريق الجزائري 
في ١٥ مباراة، وتبلغ قيمته السوقية ١.٣٠ مليون 
يورو، ويليه بنفس عدد األهداف المغربي 
حمزة هنوري العب الفتح الرياضي، وسجل 
أهدافه في ١٦ مباراة بالدوري المغربي، وتبلغ 

قيمته السوقية ٢٠٠ ألف يورو.
ويأتي المصري أحمد الشيخ العب غزل 
المحلة في المركز التالي برصيد 7 أهداف 

في ١٦ مباراة بالدوري المصري، وتبلغ القيمة 
السوقية لالعب ١٥٠ ألف يورو.

وبرصيد ٥ أهداف في ١٣ مباراة، يتصدر 
العراقي،  النفط  أنتوي العب  ديني  الغيني 
قائمة هدافي الدوري العراقي، وتبلغ قيمته 
السوقية ٢٥٠ ألف يورو، ويشترك معه في 
نفس رصيد األهداف، في ١٣ مباراة أيضا، 
نجومبي مبينجي العب فريق نفط البصرة.وام

أهدى علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا لقب كأس صاحب 
السمو رئيس الدولة للجري الذي تّوج به النادي أخيراً إلى الشيخ سعيد 
بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، وقال إن هذا اإلنجاز 
يمثل حصاداً مشرفًا لدعمه وتوجيهاته وحرصه المستمر على ترسيخ 
الرؤى المستدامة التي تستشرف مستقبل النادي، السيما أنهم يسعون 
لتعزيز جهودهم في تصميم البرامج الداعمة الكتشاف المواهب من 

أبناء المنطقة، ورعايتها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
وأوضح البدواوي أن حتا يتبّنى نهج البناء والتطوير في منظومة 
العمل ويستهدف المستقبل بالبرامج المعززة وتنمية قدرات الالعبين 
في مختلف القطاعات الرياضية، بما يتماشى مع استراتيجية طموحة 
ترتكز على جملة من المعطيات المرتبطة بتطوير الكفاءات في المجاالت 
اإلدارية والفنية، بجانب البحث عن أفضل الفرص التي تعزز رؤيته 

المستلهمة من مجلس دبي الرياضي.
وأضاف البدواوي:« هذا اإلنجاز الرائع من أبناء النادي أثلج صدورنا، 
ونرجو أن يمثل دافعًا لمزيد من النتائج في المنافسات المقبلة، ونشكر 
جميع القائمين على أمر األلعاب، بجانب الجهازين الفني واإلداري لفريق 

ألعاب القوى بالنادي وجميع الالعبين«.
وتوجه البدواوي بالشكر والتقدير إلى اتحاد اإلمارات أللعاب القوى 
برئاسة اللواء الدكتور محمد المر على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها 
لتطوير اللعبة، والمضي إلى التوقعات المنشودة للتميز ورفع رايات 
الدولة في المنصات الخارجية، والعمل على كل المعطيات التي تعزز 
السبل الكفيلة نحو عودتها إلى الواجهة، مشيداً بالتنظيم الجيد لبطولة 
الكأس الغالية التي أقيمت بمشاركة أكثر من ٣8٢ العبا والعبة يمثلون 
١٩ ناديًا، واالستضافة المتميزة لنادي مصفوت وحرصهم على توفير 

األجواء المالئمة لنجاح الفعالية الكبيرة.
بدوره أشاد حيي حسن البدواوي رئيس قطاع األلعاب الرياضية في 
نادي حتا باإلنجاز الباهر لفريق ألعاب القوى في بطولة الكأس الغالية 

على قلوب الجميع، بحصوله على لقبي الرجال واألشبال، وجهود جميع 
الالعبين في المنافسة القوية، وقال إن اتحاد ألعاب القوى يضطلع بدور 
مؤثر لتطوير اللعبة وتهيئة األجواء المالئمة لنجاحها وتميزها، والبحث عن 
أفضل المخرجات التي تمهد الطريق للوصول إلى المنصات الخارجية من 
خالل تشارك الرؤى مع األندية، وتفعيل الخطط االستراتيجية، مشيراً إلى 
العمل المخلص من الجهاز الفني للنادي بقيادة المدرب محمد النويري.

من جهته أوضح محمد النويري مدرب فريق حتا أللعاب القوى أن 
البطوالت التي نظمها اتحاد ألعاب القوى في العامين الحالي والماضي 
تعزز  أن  شأنها  األندية من  في مختلف  مواهب جيدة  كشفت عن 
تطلعات المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة والقادرة على صناعة 
الفارق في المنافسات الخارجية، السيما أن اتحاد اللعبة حريص على 
تعزيز منظومة العمل من خالل المعسكرات والورش والدورات الفنية 
واإلدارية،  مشيداً بمستوى العبي ألعاب القوى في النادي وتتويجهم 

بلقبي الرجال واألشبال.

يتوجه منتخبنا األول للجودو غدا الخميس 
استعدادا  باريس  الفرنسية  العاصمة  إلى 
سالم  جراند  باريس  بطولة  في  للمشاركة 
لعام ٢٠٢٣، والتي تقام منافساتها يومي ٤ 

و٥ فبراير المقبل.
وشهدت البطولة إقباال كبيرا على التسجيل 
اآلن  حتى  تقدم  حيث  األخيرة  األيام  في 
للمشاركة فيها ٥٥٠ العبا والعبة من 8٥ دولة 
من بينها ٩ دول عربية هي اإلمارات، والبحرين، 
وقطر، والمغرب، وتونس، ولبنان والعراق، 
والجزائر وجيبوتي، ويظل باب االشتراك مفتوحا 

حتى مساء الجمعة المقبل.
وكان منتخبنا قد أقام سلسلة من التدريبات 
البدنية والفنية في بلغاريا وبلجيكا استعدادا 
لبطولة باريس، حيث تضم قائمته كل من ميثاء 
النيادي في منافسات وزن تحت ٥٢ كجم، 
وباتسو التان في منافسات تحت ٥7 كجم، 
وجورام ارام في وزن تحت ٦٦ كجم، وتالل 
شفيلي في وزن تحت 8١ كجم، وجريجوري 
ارام في وزن تحت ٩٠ كجم، وظفار كوسوف 
في وزن تحت ١٠٠ كجم، باإلضافة إلى المدرب 
فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي األمين 

العام لالتحاد أمين صندوق االتحاد الدولي 
للجودو.

وتلقت البعثة - المتواجدة حاليا في بلجيكا 
- اتصاال هاتفيا أمس من سعادة محمد بن 
ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو طالبهم 
بضرورة التركيز خالل المرحلة المقبلة سواء في 
المعسكرات أو البطوالت خاصة أنها الطريق 
الصحيح للمشاركة اإليجابية في أولمبياد باريس 
٢٠٢٤، مشيرا إلى أن جودو اإلمارات سيشارك 
في بطولة القدس المقرر لها منتصف فبراير 

بالالعبتين ميثاء النيادي وباتسو التان.وام

بمشاركة عربية ثالثية تنطلق اليوم األربعاء 
فعاليات النسخة الـ١٩ من بطولة كأس العالم 
لألندية، والتي تستضيفها المغرب للمرة الثالثة 

في التاريخ، وتمتد حتى ١١ فبراير المقبل.
وتستحوذ هذه النسخة على قدر كبير من 
االهتمام في ظل مشاركة ٣ فرق عربية هي 
الوداد البيضاوي المغربي والهالل السعودي 
واألهلي المصري، وتأكد وصول فريق واحد 
منها على األقل إلى الدور نصف النهائي في 
والهالل  الوداد  بين  المرتقبة  المواجهة  ظل 

في ربع النهائي.
وقد تحصل الكرة العربية على مقعد آخر 
في نصف النهائي، حال كرر األهلي المسيرة 
الناجحة التي قدمها في ٤ نسخ سابقة بالبطولة 
منها   ٣ في  وفاز  الذهبي،  المربع  فيها  بلغ 

بالميدالية البرونزية.
وبعد ٥ نسخ متتالية في منطقة الخليج بواقع 
٣ نسخ في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي أعوام 
٢٠١7 و٢٠١8 و٢٠٢١ ونسختين في قطر عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ ، تنتقل البطولة إلى المغرب 

لتقام بالعاصمة الرباط ومدينة طنجة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها 
المالعب المغربية فعاليات مونديال األندية 

بعد نسختي ٢٠١٣ و٢٠١٤ .
وتنص لوائح البطولة على مشاركة الفرق 
الفائزة بلقب دوري األبطال في االتحادات 
القارية الستة إضافة للفريق الفائز بلقب الدوري 
المحلي في البلد المضيف للبطولة، وهو في 

هذه النسخة فريق الوداد البيضاوي.
ويخوض الوداد البطولة بعد تتويجه بلقب 
الماضي  الموسم  في  أفريقيا  أبطال  دوري 
فيما يخوض األهلي، الذي خسر النهائي أمام 
الوداد فعاليات هذه البطولة، نظرا ألن لوائح 
البطولة تمنع مشاركة فريقين من نفس البلد 

في نسخة واحدة.
و يشارك الهالل بعدما استقر االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم على أن يكون الفريق السعودي 
هو ممثل القارة في هذه النسخة من مونديال 
األندية نظرا لتأخر األدوار النهائية من بطولة 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢ إلى وقت الحق من 
العام الحالي فيما كان الهالل هو الفريق المتوج 

باللقب اآلسيوي في نسخة ٢٠٢١.
العربي، يشارك في  الثالثي  وإلى جانب 
هذه النسخة فرق ريال مدريد اإلسباني حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا وفالمنجو البرازيلي 
حامل لقب كأس ليبرتادوريس وسياتل ساوندرز 
األمريكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف 
)أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي( وأوكالند 

سيتي الفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسية.
وتجمع الفرق المشاركة في هذه النسخة 
البطولة،  في  بينها ٢٥ مشاركة سابقة  فيما 
ويأتي أوكالند في صدارة قائمة المشاركات 
السابقة بالبطولة برصيد ٩ مشاركات زيخوض 
المونديال للمرة العاشرة مستحوذا بهذا على 
الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة ألي فريق 
في تاريخ البطولة، وال يقترب منه سوى األهلي 

الذي يخوض البطولة للمرة الثامنة.
وتتدرج باقي الفرق في قائمة عدد المشاركات 
خلف الفريقين حيث يخوض ريال مدريد البطولة 
للمرة السادسة، والهالل للمرة الثالثة وفالمنجو 
للمرة الثانية وكذلك الوداد فيما تشهد هذه 
النسخة المشاركة األولى لفريق سياتل ساوندرز 
األمريكي علما بأن أول فريق أمريكي يشارك 

في مونديال األندية.
كانت الفرق المكسيكية قد احتكرت مقعد 
مدار  على  البطولة  هذه  في  الكونكاكاف 
جميع النسخ الماضية باستثناء نسخة ٢٠٠٥ 
التي شارك فيها فريق سابريسا الكوستاريكي 

ممثال للكونكاكاف.
ويرفع الستار عن فعاليات النسخة الـ١٩ من 
البطولة اليوم األربعاء بمواجهة بين الفريقين 
األكثر مشاركة في البطولة حيث يلتقي األهلي 
مع أوكالند سيتي في الدور األول على بطاقة 
التأهل لربع النهائي، ويلتقي الفريق المتأهل 
مع سياتل ساوندرز على بطاقة التأهل لنصف 

النهائي لمواجهة ريال مدريد اإلسباني.
وفي المقابل، يلتقي الوداد مع الهالل في 
ربع النهائي يوم السبت المقبل على بطاقة 

التأهل األخرى لنصف النهائي ومواجهة فالمنجو.
وعندما يلتقي األهلي فريق أوكالند اليوم، 
يسعى الفريق المصري، المتوج ببرونزية البطولة 
٣ مرات سابقة في نسخ ٢٠٠٦ و٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
إلى تحقيق الفوز األول له في البطولة بالمغرب 
السابقة  مباراتين في مشاركته  حيث خسر 
بهذه البطولة في المغرب عام ٢٠١٣ وذلك 
أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني ٠-٢ بربع 
النهائي ثم أمام مونتيري المكسيكي ١-٥ في 

لقاء تحديد المركز الخامس.
كما يسعى األهلي لتعزيز ٣ أرقام قياسية، 
يستحوذ عليها في البطولة، من خالل مباراة 
اليوم؛ حيث يتصدر الفريق قائمة الفرق األكثر 
مشاركة في مباريات مونديال األندية حتى اآلن 
برصيد ١8 مباراة مقابل ١٥ مباراة ألوكالند، 

الذي يأتي في المركز الثاني بالقائمة.
و يتصدر األهلي أيضا قائمة أكثر الفرق العربية 
لالنتصارات في مباريات  واألفريقية تحقيقا 
مونديال األندية برصيد ٦ انتصارات ويتصدر 
كذلك قائمة أكثر الفرق العربية واألفريقية 
تسجيال لألهداف في البطولة برصيد ١7 هدفا 
وبفارق ٥ أهداف عن الرجاء المغربي صاحب 

المركز الثاني في البطولة.
لكن األهلي لن يكون الفريق الوحيد الذي 
يسعى لتمديد بعض األرقام القياسية؛ حيث 
يتطلع ريال مدريد إلى تعزيز الرقم القياسي 
الذي يستحوذ عليه فيما يتعلق بعدد األلقاب 
في البطولة كونه الوحيد حتى اآلن الذي توج 
بلقب مونديال األندية ٤ مرات سابقة مقابل 

٣ ألقاب لبرشلونة.وام

نادي أبوظـبي لـرفـع األثقــــال يكـون لجـنته الفـنية

البا كودجو يتصدر هدافي الدوريات العربية وتاليسكا األعلى قيمة سوقية

منتخبنا للجودو ينهي استعداداته للمشاركة في بطولة باريس جراند سالم

مونديال األندية ينطلق في المغرب اليوم بمشاركة عربية ثالثية

ُيشارك وفد اتحاد اإلمارات لكرة القدم في اجتماع 
الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الثالث 
العاصمة  في  األربعاء  اليوم  عقده  المقرر  والثالثين 
الوطنية  االتحادات  بحضور جميع  المنامة  البحرينية 

األعضاء.
ويترأس وفد االتحاد .. الشيخ راشد بن حميد النعيمي 
رئيس االتحاد، ويرافقه عبد اهلل ناصر الجنيبي النائب 
األول لرئيس االتحاد رئيس رابطة المحترفين اإلمارتية 
المرشح لعضوية المكتب التنفيذي في االتحاد اآلسيوي، 
ومحمد عبد اهلل هزام الظاهري األمين العام لالتحاد.

ويتضمن جدول أعمال االجتماع تزكية معالي الشيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي 
لوالية ثالثة في رئاسة االتحاد القاري تمتد حتى عام 
التنفيذي  المكتب  أعضاء  انتخاب  إلى جانب   ،٢٠٢7
لالتحاد اآلسيوي وممثلي قارة آسيا في مجلس االتحاد 

الدولي لكرة القدم للدورة االنتخابية المقبلة.وام
اختتمت بنجاح منافسات بطولة اإلمارات 
للمواي تاي للرجال والسيدات التي نظمها 
اتحاد اإلمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج 
على مدار ٣ أيام في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، وسط مشاركة ١٥٠ العبا والعبة 

يمثلون ٣٦ ناديا على مستوى الدولة.
تتويج  الختامي وشارك في  اليوم  حضر 
الفائزين وتقديم الميداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية ألبطال ٢٣ فئة، الشيخ زايد بن 
نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن 
سعيد بن حمدان آل نهيان، وطارق محمد 
المهيري عضو مجلس اإلدارة المدير التنفيذي 
التحاد اإلمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، 
وأعضاء المجلس علي خوري وياسر سالم 

وخالد السويدي.
وشهدت البطولة حضورا جماهيريا غفيرا 
وتشجيعا كبيرا لنجوم األندية المشاركة التي 
أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي تاي 
في المجتمع اإلماراتي، وترجمت النجاحات 

الكبيرة التي قطعتها خالل فترة زمنية قصيرة.
وأسفرت لقاءات النهائيات عن مواجهات 
مثيرة ومنافسات قوية لفتت أنظار الجماهير 
في مدرجات البطولة التي أقيمت تحت إشراف 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية الوطنية 
ومجلس أبوظبي الرياضي، كما شهدت منطقة 
) الفان زون ( تفاعال جماهيريا كبيرا من قبل 

زوار البطولة ومحبي اللعبة.
وقال سعادة عبداهلل سعيد النيادي رئيس 
اتحاد اإلمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج 

رئيس االتحادين العربي واآلسيوي للمواي تاي 
: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تقديرا 
لدعم سموه المتواصل لتحقيق النهضة المأمولة 
لرياضة المواي تاي، مؤكدا أن ما شهدته بطولة 
اإلمارات للمواي تاي للرجال والسيدات من 
مستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية 
عالية تترجم زيادة عدد الممارسين للرياضة 
وحرص األندية على المشاركة والتفاعل مع 

أجندة االتحاد.
وأضاف: نفخر بهذه النجاحات التي تمثل 
مكسبا مهما لرياضة المواي تاي وتدعم خططنا 
الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة، ورفد المنتخبات 
الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات 
واألوزان، ونتقدم بالتهاني والتبريكات لجميع 
الفائزين في مختلف فئات النزاالت، ونثمن 
إثراء  المشاركة والالعبين في  دور األندية 

األجواء التنافسية للبطولة.وام

راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد اإلمارات لكرة القدم في الكونجرس اآلسيوي اختتام بطـولة اإلمـارات للمواي تاي للرجـال والسـيدات

 النيادي:
دعم منصور بن زايد 
يقود خططنا لتحقيق 

أكبر اإلنجازات

أبوظبي - الوطن

البدواوي: »حتا« يتبّنى نهج البناء والتطوير في منظومة 
العمل في مختلف القطاعات الرياضية

أبوظبي - الوطن
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على عكس المتاهات األخرى، التي تتطلب منك االختيار 
بين العديد من المسارات المختلفة التي ستسلكها، فإن 
المتاهة لها مسار واحد فقط، لكنها متعرجة ومعقدة.

من  العلوي  الجزء  في   Snowlandia متاهة وتقع 
زاكوباني، على الجانب األيمن من تلة القفز على الجليد 
Wielka Krokiew، عند حدود منتزه تاترا الوطني في 

بولندا. وتم إنشاء المتاهة خالل موسم الشتاء ٢٠١٦/٢٠١٥ 
بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع، وزاد حجم المتاهة إلى ٣٠٠٠ 
متر مربع هذا العام مع إعادة افتتاحها. ويجب أن تدخل 
عبر القلعة في بداية المتاهة، والهدف هو إكمال المتاهة 
لتتمكن من تسلق القلعة في النهاية للحصول على مناظر 

جميلة مطلة على زاكوباني وجبال تاترا.وكاالت

مـتنزه بولـندي يفتتح مـتـاهــة ثلجــيـة علـى مسـاحــة ضخمــة

يتسبب ارتفاع الكوليسترول، الذي ُيطلق عليه اسم »القاتل الصامت«، في حدوث 
مشكالت لصحة القلب واألوعية الدموية، ما يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
والسكتة الدماغية. وهذا هو المكان الذي يتدخل فيه الدواء، المعروف باسم الستاتين، 
لخفض كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك. ومع ذلك، يمكن أن يكون فول الصويا 

أيضا فعاال للغاية، وفقا لبحث جديد.
سواء أكنت تضيف القليل من حليب الصويا إلى قهوتك أو تخلط مكعبات التوفو 
المقلية في المعكرونة الخاصة بك، فإن فول الصويا قد رسخ نفسه كمنتج أساسي 
نباتي شهير في القرن الماضي، حيث يأتي معبأ بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وربط 

فول الصويا بانخفاض مخاطر اإلصابة بمجموعة من مشاكل القلب واألوعية الدموية.
وإذا كنت تعتقد أن هذا الطعام النباتي مخصص فقط للنباتيين، فقد تدفعك دراسة 

جديدة إلى التفكير مرة أخرى.
ووجدت األبحاث المنشورة في مجلة مضادات األكسدة أن تناول دقيق الصويا الغني 
بالبروتين B-conglycinin لديه القدرة على تقليل مستويات الكوليسترول »السيئة«.

ارتفاع نسبة  الصويا هذا يقلل من  البحث أن منتج  اكتشف فريق  الواقع،  وفي 
الكوليسترول ومستويات الدهون األخرى بنسبة تصل إلى 7٠٪.وكاالت

حبوب شائعة يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول بنسبة %70

بقيت صدارة شباك التذاكر في الصاالت األميركية 
الشمالية من نصيب »أفاتار: ذي واي أوف ووتر«، 
إذ وصل إجمالي إيراداته محليا في نهاية األسبوع 
إلى ١٥ مليون دوالر من ٣٦٠٠ دار عرض، وفق 
المتخصصة،  تقديرات شركة »إكزبيتر ريليشنز« 
وبات بذلك الرابع في ترتيب األفالم األعلى دخاًل 

في العالم في تاريخ السينما.
وأوضحت الشركة عبر »تويتر« أن فيلم جيمس 
كاميرون: »يحتل المركز األول منذ سبعة أسابيع 
)...( وهو إنجاز لم يسبقه إليه«، أي فيلم منذ فيلم 

»أفاتار« األول للمخرج نفسه عام ٢٠٠٩.
وساهمت اإليرادات القوية في بقية أنحاء العالم 
- ومنها ٢٣7 مليون دوالر في الصين - في دفع 
الفيلم إلى المرتبة الرابعة في ترتيب األفالم ذات 
المداخيل األعلى على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي 
ما حققه ٢.١١7 مليار )من دون تصحيح العائدات 

وفق نسب التضخم(.
وبالتالي أصبح لجيمس كاميرون ثالثة من األفالم 
األربعة األعلى دخاًل في تاريخ السينما، هي »أفاتار« 
و»تايتانيك« و»ذي واي أوف ووتر«. ويخترق هذه 

الثالثية فيلم »أفنجرز: إند غايم« من إنتاج »ديزني« 
و»مارفل«، إذ يحتل المركز الثاني.

وتدور أحداث »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« في 
فضاء مائي وبعد أكثر من عقد على أحداث فيلم 
الخيال العلمي األول »أفاتار«، الذي حقق نجاحًا 

جماهيريًا كبيراً عام ٢٠٠٩.
واحتفظ فيلم األطفال »بوس إن بوتس: ذي 
الست ويش« المنبثق من عالم سلسلة »شريك« 
بالمرتبة الثانية على شباك التذاكر األميركي الشمالي 
هذا األسبوع، إذ بلغت إيراداته ١٠.٦ مليون دوالر 

خالل عطلة نهاية األسبوع األخيرة.
وتقّدم فيلم »إيه مان كالد أوتو« من بطولة توم 
هانكس إلى المركز الثالث محققًا ٦.8 مليون دوالر.

وحّل رابعًا فيلم »M٣GAN« )ميغان( من إنتاج 
»يونيفرسال« و»بلومهاوس بروداكشنز«، مع إيرادات 
بلغت ٦.٤ ماليين دوالر. ويروي الفيلم قصة دمية 
بشكل بشري، مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة 

صغيرة.
أما الوافد الجديد فيلم الحركة الهندي »باتان« 
فنال المركز الخامس محققًا ٥.٩ مليون دوالر.وكاالت

الذي  »باتان«،  الجديد  الهندي  الفيلم  أنعش 
يؤدي الدور الرئيسي فيه النجم شاروخان، الصناعة 
وفقًا  سيئة،  نتائج  أخيرًا  عانت  التي  البوليوودية 
لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«. وحقق »باتان« للمخرج 
سيدهارت أناند أعلى مداخيل على اإلطالق لفيلم 
هندي في اليومين األول والثاني من عروضه في الهند.

إن  عبر »تويتر«،  أدارش،  تاران  المحلل  وقال 
٢.٥ مليار روبية )٣٠ مليون دوالر(  الفيلم حقق 
في األيام الخمسة األولى لعرضه في ُدور السينما. 
مليار  العالم  التذاكر في  قيمة مبيعات  وتجاوزت 
وفق  أيام،  ثالثة  في  دوالر(  مليون   ١٣.7( روبية 
شركة »ياش راج فيلمز« التي أنتجت الفيلم. وكان 
فيلم  أول  »باتان«؛ وهو  إطالق  يترقب  الجمهور 

من بطولة شاروخان منذ أربع سنوات.
يطلق  الذي  عامًا،   ٥7 البالغ  الممثل،  ويؤدي 
»الملك  لقبي  الهند  أنحاء  كل  في  معجبوه  عليه 
خان« و»بادشاه«، دور البطولة، إلى جانب الممثلة 
ديبيكا بادوكون، وممثل أفالم الحركة جون أبراهام. 
بالهندية صعوبات  الناطقة  بوليوود  أفالم  وتعاني 
كبيرة منذ إعادة فتح دور السينما بعد الجائحة.

وقال أكشاي راتي، وهو صاحب شبكة دور سينما، 
إن »النجاح غير المسبوق لـ)باتان( مؤشر مهم إلى 
االتجاه الذي تسلكه صناعة السينما الهندية«. والحظ 
أن »ثمة عودة إلى المدرسة القديمة التي تقوم 
على السينما في الصاالت كتجربة مجتمعية«، مشيرًا 

إلى أن ُدور السينما تعوِّل على األفالم الهندية.
ممثلين  تضم  التي  بوليوود،  أفالم  وتعرضت 
مسلمين كشاروخان، في األشهر األخيرة لحمالت 
اليمين  إلى مقاطعتها، شّنها نشطاء من  ودعوات 
القومي الهندوسي على شبكات التواصل االجتماعي. 
كذلك تطالب مجموعات من الهندوس المتطرفين 
فيها  تظهر  ألغنية  استنكارًا  »باتان«؛  فيلم  بحظر 
الممثلة ديبيكا بادوكون مرتدية لباس سباحة بلون 
الزعفران، وهو لون يحمل معاني رمزية في الديانة 

الهندوسية.
وفي المقابل سيطرت أفالم جنوب الهند؛ وأبرزها 
»آر آر آر« على شباك التذاكر، العام الماضي. كذلك 
كوفئ »آر آر آر« على المستوى العالمي؛ إذ حصل 
على جائزة »غولدن غلوب« ألفضل موسيقى أصلية، 

ورّشح لجائزة أوسكار في الفئة نفسها.وكاالت

حددت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة والية 
بنسلفانيا األميركية، 8 أدوية يمكن أن تكون مفيدة 
في اإلقالع عن التدخين، وذلك بعد استخدام طريقة 
جديدة للتعلم اآللي طّورها الباحثون، لتحديد الجينات 
التي تساعد على التدخين، وسبب ارتباط تلك الجينات 

بهذا السلوك.
وبينما يمكن تعلم سلوكيات التدخين، تلعب الجينات 
أيضاً دوراً في خطر انخراط الشخص في هذه السلوكيات. 
وباستخدام البيانات الوراثية من أكثر من ١.٣ مليون 
شخص، حدد الباحثون باستخدام التعلم اآللي أكثر من 

٤٠٠ جين مرتبط بسلوكيات التدخين.
لديه آالف  أن تكون  الشخص يمكن  ألن  ونظراً 
بعضها  ارتباط  سبب  تحديد  عليهم  كان  الجينات، 
بسلوكيات التدخين، وتوصلوا إلى ٣ مجموعات من 
الجينات: األولى تحمل تعليمات إلنتاج مستقبالت 
النيكوتين، واألخرى تشارك في إرسال إشارات الدوبامين 

الذي يجعل المدخنين يشعرون باالسترخاء والسعادة، 
والثالثة لها دور مهم في بعض المسارات البيولوجية.

وباستخدام هذه المعلومات، اكتشفوا 8 أدوية تمت 
الموافقة عليها بالفعل، ومستخدمة في أغراض أخرى، 
وتوصلوا إلى إمكانية مساهمتها في تعديل المسارات 
الموجودة، بما يعدل من السلوك الوراثي المرتبط 
العدد  بالتدخين، وتم اإلعالن عن هذا اإلنجاز في 

األخير من دورية »نيتشر جينتيك«.
استخدامها  إعادة  يمكن  التي  األدوية  بين  ومن 
»ديكستروميثورفان«  دواء  التدخين،  عن  لإلقالع 
الذي يستخدم عادة لعالج السعال الناجم عن البرد 
واإلنفلونزا، و»جاالنتامين«، المستخدم لعالج مرض 
»ألزهايمر«، وأدوية »حمض الغاما-أمينوبيوتيريك« 
وتعمل على تحسين  للصرع،  تأثير مضاد  لها  التي 
نمو دماغ األطفال، وإبطاء شيخوخة الدماغ عند كبار 

السن.وكاالت

اكتشف فريق دولي من العلماء كوكبا خارجيا جديدا 
يبدو أن االندماج النووي مستمر في نواته، هو أول 
كوكب يتم تصويره بشكل مباشر بفضل مركبة الفضاء 

.)Gaia( األوروبية غايا
وعثر الفريق على الكوكب خارج المجموعة الشمسية 
أثناء مراقبة النجوم عن بعد نحو ١٣٠ سنة ضوئية من 
األرض. والكوكب أكبر بنحو الثلث من شمسنا ونحو ١٣ 
مرة أكبر من كوكب المشتري - أكبر كوكب في نظامنا 
الشمسي. ويبدو أن االندماج النووي مستمر في داخله.

وعند النظر إلى الكوكب، الحظ العلماء أنه يسطع 
ويعتم، ما دفعهم إلى االعتقاد بأن جوهره يمر بعملية 

اندماج نووي.
وتم تصميم مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء األوروبية 
لتحديد موقع النجوم بدقة أثناء تحركها عبر السماء. 
ومن المتوقع أن تعمل المركبة الفضائية لمدة عامين 

آخرين فقط.

ويدور الكوكب الخارجي على بعد نحو ٤8٣ مليون 
 HD 206893 كيلومتر )٣٠٠ مليون ميل( عن النجم
األرض،  نحو ١٣٠ سنة ضوئية من  بعد  على  الواقع 
وأكبر بحوالي ٣٠٪ من شمسنا، بحسب فريق العلماء 
بقيادة البروفيسور ساشا هينكلي في جامعة إكستر 

في المملكة المتحدة.
 ،HD 206893 c وأطلق على الكوكب الخارجي اسم

.HD 206893 وهو اسم اكتسبه من نجمه القريب
أداة  الفريق  استخدم  غايا،  بيانات  على  واعتمادا 
GRAVITY في التلسكوب الكبير جدا )VLT( في 
صحراء أتاكاما في شمال تشيلي لتأكيد وجود الكوكب 

الجديد مباشرة.
وسمحت المالحظات أيضا للعلماء بتحليل الطيف 
الضوئي للغالف الجوي للكوكب. وتشير البيانات المتاحة 
إلى أن االندماج النووي يستمر في نواة الجسم العمالق 
بمشاركة الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين.وكاالت

بأكثر من ملياري دوالر... »أفاتار« رابع أعلى األفالم دخاًل في تاريخ السينما »باتان« البوليوودي يحقق 30 مليون دوالر في الهند

أدويـة تساعـد في اإلقــالع عن التدخين اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية يخفي اندماجا نوويًا في نواته

تمكــن الــرواد الــروس على متــن المحطة 
ــة  ــتخدام الطابع ــن اس ــة م ــة الدولي الفضائي
الروســية الثالثيــة األبعــاد إلنتــاج أول قطعــة 
يمكــن اســتخدامها عمليا علــى متن المحطة.

وحــول الموضــوع قــال رائــد الفضــاء 
الروســي دميتــري بيتيليــن: »تمكــن طاقــم 
الــرواد الــروس المتواجد على متــن المحطة 
ــتخدام  ــرات باس ــل للكامي ــة حام ــن طباع م
طابعــة 3D الروســية الموجــودة علــى متــن 

المحطــة«.
وأضاف »هذه أول قطعة قابلة لالستخدام 
العملي تتم طباعتها بواســطة هذه الطابعة.. 
وسيستخدم الحامل الذي تم تصنيعه لتثبيت 
الكاميرات على نافذة وحدة ناؤوكا الروسية 
لمراقبــة عمليات التحام المركبــات الفضائية 

بالمحطة«.
وقــد أرســلت طابعــة 3D الروســية إلــى 
المحطــة الفضائيــة الدولية علــى متن مركبة 
Progress MS-20 في يونيو العام الماضي، 
وكان رائــد الفضــاء، اوليــغ أرتيومــوف أول 

مــن اختبرهــا هنــاك.
وأشــارت مؤسســة »روس كوســموس« 
الروســية إلــى أن الهــدف مــن إرســال هــذه 
الطابعــة إلــى المحطــة هــو إجــراء اختبارات 
إلنتاج أشــياء عمليــة مصنوعة من بوليميرات 
خاصــة يمكــن اعتمادها للصناعــة في الفضاء 
مســتقبال، وأن اســتعمال مثل هذه الطابعات 
ســيمكن الــرواد مســتقبال من إنتــاج األدوات 
الضروريــة لهــم دون الحاجــة إلرســال تلــك 

األدوات من األرض.وكاالت

كشف باحثون من جامعة »كوليدج لندن«، عن قفاز 
استشعار منخفض التكلفة يمكنه تحديد وضع الجنين والقوة 
المطبقة على رأسه أثناء المخاض التي يمكن أن تتسبب 
في تعثر المخاض، وتسبب حاالت اإلمالص »الوفيات أثناء 
الوالدة«، ما يحتمل أن يحسن نتائج الوالدة في المناطق 

منخفضة الموارد.
لألطباء  يمكن  ينبغي،  كما  المخاض  يسير  ال  وعندما 
استخدام مجموعة واسعة من التقنيات الطبية لتحديد الخطأ، 
ومع ذلك، في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ال تتوافر 
هذه التقنيات والموظفون المهرة الذين يمكنهم استخدامها 
دائمًا، وهذا هو السبب في أن ٩8 في المائة من حاالت 

اإلمالص تحدث في مثل هذه البلدان.
ويعد المخاض المتعسر )وضع الجنين أو حجمه يؤدي 
إلى منع مروره عبر قناة الوالدة( عاماًل رئيسيًا وراء هذه 
المشكلة، ويمكن لألطباء عالج هذا الموقف باستخدام 
تقنيات مختلفة، لكنهم يحتاجون أواًل إلى تحديد المشكلة، 
ويفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، وكان الدافع 
وراء هذه الدراسة المنشورة االثنين الماضي  في دورية 
»فرونتيرز إن غلوبال وومن هيلث«، هو إيجاد حل منخفض 

التكلفة لألطباء في المناطق منخفضة الموارد.
بدأ الباحثون باستخدام قفاز جراحي بسيط كأساس لهذه 
التقنية، وقاموا بطباعة مستشعرات ضغط وقوة مرنة على 
أطراف أصابع القفاز، وتتكون هذه المستشعرات من مركبات 
نانوية من أكسيد المعادن يمكنها توليد تيار كهربائي عند 
لمس األشياء أو فركها، وتأكد الباحثون من أن المستشعرات 
كانت رقيقة بما يكفي بحيث ال تتداخل مع حاسة اللمس 

لدى الطبيب.وكاالت

حددت دراستان حديثتان، إحداهما صينية، وأخرى 
وتونسية، صدرتا في يناير الجاري، فوائد جديدة لتناول 
البامية، وهي نبات مزهر به قرون صالحة لألكل، وينمو 
بشكل أفضل في المناخات الدافئة وغالبا ما يزرع في 

أفريقيا وجنوب آسيا.
الفنية،  الناحية  من  »فاكهة«  بأنها  توصف  والبامية 
إال أنها غالبا ما تستخدم كخضراوات في الطهي، وفيما 
أثبتت الكثير من الدراسات فوائدها الغذائية سابقًا، فإن 
الدراسات الحديثة أضافت فوائد جديدة لها في عالج 
جروح مرضى السكري وحماية الكبد، وتحسين جودة 

كعكة الدايت.
التحكم  في  للبامية  فوائد  سابقة  دراسات  وأثبتت 
بمستويات السكر بالدم، لدورها في منع امتصاص السكر أثناء 
الهضم، كما يوضح تقرير نشره موقع »ويبمد« األميركي، 
المعني بموضوعات الصحة، في سبتمبر الماضي، لكن 
الدراسة الجديدة التي نشرتها »مجلة البوليمر األوروبية« 
إمكانية  أثبتت  الجاري،  يناير  األخير بشهر  في عددها 

استخدامها في عالج جروح مرضى السكري.
وباستخدام مادة »عديد السكاريد« المستخرجة من 
قرون البامية التونسية، تمكن باحثون من كلية العلوم 
بجامعة قابس، من إنتاج »جيل« جديد، يمكن استخدامه 
لمعاملة جروح مرضى السكري، وتم فحص تأثير »الجيل« 
في التئام الجروح باستخدام نموذج فئران التجارب المصابة 
النتائج أنه يسرع بشكل كبير  بداء السكري، وأظهرت 
عملية التئام الجروح من خالل العمل على تسريع تعافي 
األدمة وتحفيز المزيد من تكوين األوعية الدموية وتحبيب 

األنسجة.وكاالت

ــوف  ــًا لوق    افتتحــت أمســتردام مرآب
الدراجــات الهوائيــة تحت المــاء بقيمة ٦٥ 
مليــون دوالر للجمهــور بعــد أن اســتغرق 

إكمــال الهيــكل ٤ ســنوات.
وسيتســع المشــروع الضخــم لـــ ٦٣٠٠ 
قابلــة  دراجــة  و7٠٠  شــخصية  دراجــة 
للمشــاركة مــع خطــط للتوســع لتناســب 
ــان  ــاح مــرآب ث ــد افتت ١١٠٠٠ دراجــة عن

ــر . ــي فبراي ف
ويقــع المرآب أســفل المحطة المركزية 
ــو  ــدر بنح ــا يق ــل م ــث يص ــة حي بالمدين
الســكك  عبــر  يوميــًا  مســافر   ٢٠٠٠٠٠
ونصفهــم  األنفــاق،  ومتــرو  الحديديــة 

ــتخدمون الدراجــات أيضــًا. يس
وكجــزء مــن برنامــج تجريبــي، يمكــن 
ــات  ــتخدام الدراج ــتردام اس ــكان أمس لس
المشــتركة للســفر مــن وإلى مراكــز النقل 
العــام فــي المدينــة حتــى يونيــو ، وفقــًا 

للموقــع الرســمي للمدينــة.
استخدام المرآب مجاني ألول ٢٤ ساعة 
ويكلف ١.٣٥ يورو )١.٤7 دوالر( لكل يوم 

يليه، وفقــًا لتقارير بلومبرغ.
ــتقبل  ــو مس ــدا نح ــه هولن ــا تتج وبينم
مــع عــدد أقــل مــن الســيارات، والمزيــد 
مــن وســائل النقل العــام والمركبــات ذات 
العجلتيــن، فإن المدن تبنــي مرائب إلبقاء 
الشــوارع خالية مــن الدراجــات المتوقفة.

ومن المقرر أيضًا افتتاح مرآب دراجات 
ثاٍن بالقرب من محطة أمستردام المركزية 
فــي ١٥ فبرايــر ، بحســب صحيفــة بيزنس 

إنسايدر األمريكية.وكاالت

رواد المحطة الفضـائية يصنعـون 
قطعة فعلية بطابعة 3D الروسية

 قفــاز ذكــي لتقــلـيـل حـــدوث
الــوالدات الخطـــرة

 بـاحــثـون يحـــددون فــــوائـد
جــديـدة للبامــيـة

 مـــرآب تحــت المــاء غيـر
مخـصص للســيـارات
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