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يومية سياسية مستقلة

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيًا أمين 
عام مجلس التعاون الخليجي

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس 
»السعادة واإليجابية« بوزارة الداخلية

هنــأ ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد 
ــة والتعــاون  ــر الخارجي ــان وزي آل نهي
الدولي.. معالي جاسم محمد البديوي 
األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة بمناســبة بــدء توليــه 

مهــام عملــه أمينــًا عامــًا للمجلــس.
وأعــرب ســموه - خــال اتصــال 
هاتفي - عــن تمنياته لمعاليه التوفيق 
والنجــاح فــي مهــام عملــه بمــا يســهم 

فــي تعزيــز مســيرة العمــل الخليجــي 
ــعوب  ــات ش ــي تطلع ــترك ويلب المش
دول المجلــس إلــى التنميــة واالزدهار 

والرخــاء.
وجــرى خــال االتصــال الهاتفــي 
ذات  القضايــا  مــن  عــدد  بحــث 
االهتمــام المشــترك باإلضافــة إلــى 
تطــورات األوضــاع فــي المنطقة وآخر 
المستجدات اإلقليمية والدولية. ص»٣«

ترأس الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن 
ــس  ــب رئيــس مجل ــان، نائ ــد آل نهي زاي
الــوزراء وزيــر الداخليــة، أمــس اجتمــاع 
مجلــس الســعادة واإليجابيــة بــوزارة 
الداخليــة الذي انعقد فــي مبنى الوزارة.

خــال  والحضــور  ســموه  واطلــع 
االجتمــاع علــى عــدد مــن الموضوعــات 
ــل  ــر العم ــة بتطوي ــادرات المتعلق والمب
الشــرطي وتعزيز االســتعداد والجاهزية، 

نتائــج أهــم  اســتعراض  إلــى جانــب 
المؤشــرات والمســتهدفات الرئيســة فــي 

ــل. ــيرة العم مس
حضر االجتمــاع معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن 
العام بدبي، واللواء خليفة حارب الخييلي 
وكيــل وزارة الداخليــة، واللــواء الدكتــور 
أحمــد ناصــر الريســي مفتش عــام وزارة 

الداخلية. ص»٣«

الشيخة فاطمة تبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان 
تنمية التعاون بين مؤسسات المرأة والطفولة بالبلدين

اســتقبلت ســمو الشــيخة فاطمــة 
بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي 
العــام رئيســة المجلس األعلــى لألمومة 
ــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة  والطفول
التنمية األســرية »أم اإلمارات«، أمس، 
معالــي تنزيلــة ناربايفــا رئيســة مجلس 
ــتان  ــة أوزبكس ــي جمهوري ــيوخ ف الش
ــل  ــارة عم ــوم بزي ــي تق ــة الت الصديق

إلــى الدولــة.
ورحبت ســموها - خــال اللقاء الذي 
جــرى في قصــر البحر - بمعالي رئيســة 
مجلس الشــيوخ متمنية لها زيارة موفقة 
ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــب اإلقام وطي
وتبــادال األحاديث الوديــة التي تعبر عن 
عمق عاقــات الصداقة التي تجمع دولة 
اإلمارات وأوزبكستان وشعبيهما. ص»٤«

»التشّلون هم«

أعلن صندوق الزكاة عن صرف حوالي ١٦٩.8 مليون درهم 
خال عام ٢٠٢٢ استفاد منها مستحقون لها ضمن ١8 مشروعًا 

تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
إدارة  البلوشي مدير  الدكتور محمد سليمان  وأوضح 
شؤون مستحقي الزكاة أن لجنة الصرف عقدت بنهاية العام 

٢٠٢٢ حوالي ١8١ اجتماعًا طيلة العام، كان منها ١٢١مرئيًا 
»عن ُبعد«، و55 اجتماعًا بالتمرير، أقرت خالها تقديم 
١٦٧ مليونًا و٧5٢ ألفًا و٢١٤ درهمًا لمستحقيها من اأُلسر 
المحتاجة، بلغ عددها ١١ ألفًا و5٩١ عائلة ممن تنطبق 

عليهم شروط استحقاق الزكاة. ص»١٧«

عــززت أســواق األســهم المحليــة مكاســبها فــي 
ختــام تعامــات أمس ، وربح رأســمالها الســوقي ما 
يربــو علــى ٣.٦ مليــار درهــم، مــع ســيطرة التفاؤل 
على معنويات المســتثمرين بدعم إعان الشــركات 
المدرجــة عن أربــاح وتوزيعات قويــة للعام ٢٠٢٢.

وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم المدرجــة 
مــن ٣.١١١ تريليــون درهــم فــي نهاية جلســة أمس 
األول  إلــى ٣.١١5 تريليــون درهــم بنهايــة جلســة 
أمس، موزعة بواقع ٢.5٣١ تريليون درهم لألســهم 
المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية و8.58٣ 

مليــار درهــم لألســهم المدرجــة فــي ســوق دبــي 
المالي.

ونجــح ســوق دبــي المالــي فــي الصعــود ألعلــى 
مســتوياته في شــهرين ونصف بعد ارتفاع مؤشــره 
ــادل ١٧.٣٣ نقطــة  ــا يع ــام بنســبة ٠.5١% أو م الع
ليغلــق عنــد مســتوى ٣٣٦5.٢5 نقطــة وهــو أعلــى 
مســتوى للمؤشــر منــذ منتصــف نوفمبــر الماضــي.

وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق المالية 
ــس ١5«  ــي »فادك ــوق أبوظب ــر س ــو مؤش ــع نم م
بنسبة ٠.٠٣% ليغلق عند ٩٧٧٦.٤٤ نقطة. ص»١٦«

169.8 مليون درهم مصروفات 
صندوق الزكاة خالل عام 2022

األسهم المحلية تربح 3.6 مليار درهم وسوق 
دبي ألعلى مستوياته في شهرين ونصف

اإلمارات األولى عربيًا في تنافسية االقتصادات العربية  

كشف صندوق النقد العربي عن محافظة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة على المركز 
األول في المؤشر العام لتنافسية االقتصادات 
العربيــة، نتيجــة الســتحواذها علــى المركــز 
ــي  ــة ككل ف ــى مســتوى المجموع األول عل

مؤشــر بيئة وجاذبية االســتثمار.
وأضــاف الصنــدوق، فــي تقريــر تنافســية 
االقتصــادات العربيــة ٢٠٢٢، أن قطــر جاءت 
في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية 
االقتصــادات العربية، بينما حلت الســعودية 
والكويــت وعمــان والبحريــن فــي المراكــز 
الثالــث والرابــع والخامــس والســادس علــى 

التوالي.
وبحســب التقريــر، اســتحوذت اإلمــارات 
والســعودية علــى المراكــز األولــى والثانيــة 
ــى  ــة عل ــة الحكوم ــاع مالي ــر قط ــي مؤش ف

ــب. ص»٤« الترتي

الدولة حلت في المركز األول على مستوى الدول 
العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي

اإلمارات والسعودية 
تستحوذان على المراكز األولى 
والثانية في مؤشر قطاع مالية 

الحكومة على الترتيب

محمد بن راشد يصدر مرسومًا بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبـي
ص»٣«

تــوج ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل 
نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة 
مســاء أمــس الفائزيــن بـ»بيــرق اإلمــارات« 
ضمن مســابقات وفعاليات النسخة الـ١٦ من 
مهرجــان الظفــرة، الــذي يقــام تحــت رعايــة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيــان رئيــس الدولة »حفظــه اهلل« وبتنظيم 
من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثيــة فــي مدينــة زايد بمنطقــة الظفرة.

وأســفرت النتائــج عــن فوز  ســالم ناصر 
ســالم صقر المنصــوري بـ»بيرق اإلمارات« 
لفئــة المحليــات األصايــل ومحمــد صالــح 

بــن مجــرن العامــري بـ»بيــرق اإلمــارات« 
ــة المجاهيم. لفئ

وأكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان حــرص صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 

»حفظــه اهلل« ص»٢«

حمدان بن زايد يتوج الفائزين بـ»بيرق اإلمارات« 
في مهرجان الظفرة ويزور عزبة مواطن

تعليم األجيال وصون التراث والمحافظة 
على العادات والتقاليد األصيلة

تحت رعاية رئيس الدولة.. اختتام مسابقات 
وفعاليات النسخة الـ16 من مهرجان الظفرة

سموه يؤكد حرص رئيس الدولة على دعم الفعاليات 
التراثية وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية

تحتفــي اإلمــارات غــدًا باليــوم العالمــي لألخــوة 
اإلنســانية الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة بعــد مبــادرة تقدمت بها كل مــن اإلمارات 
ــوم  ــن ومصــر بهــدف جعــل ي والســعودية والبحري
الرابــع مــن فبرايــر مناســبة ســنوية للتشــجيع علــى 
التســامح والوحــدة بيــن البشــر ونشــر قيــم التعايش 

وتقبــل اآلخــر.
وتبــرز المناســبة التأثير المتنامــي لدولة اإلمارات 
فــي ملــف تعزيز مبــادئ الســام وتعميق المســاعي 
األمميــة لنشــر مبــادئ التســامح والتعايــش، حيــث 
تتصــدر العاصمــة أبوظبــي قائمــة أبرز مراكــز العالم 

تأثيــرًا فــي هــذا المجال.
وتحظــى جهــود دولة اإلمارات فــي تعزيز األخوة 

اإلنســانية بيــن مختلف الشــعوب واألديــان باعتراف 
وتقديــر أممــي علــى أعلــى المســتويات حيث تكفي 
ــوة  ــي لألخ ــوم العالم ــاد الي ــى أن اعتم ــارة إل اإلش
اإلنســانية فــي ٤ فبرايــر جــاء بنــاء على ذكــرى مولد 
الوثيقــة األهــم فــي التاريخ اإلنســاني الحديــث التي 
تــم توقيعهــا فــي نفــس اليــوم مــن عــام ٢٠١٩ مــن 
قبــل اثنيــن مــن أهــم الرمــوز الدينيــة فــي العالــم 
فضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ 
األزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكيــة، فــي أبوظبي عاصمة األخوة اإلنســانية.

وفــي رســالة لــه بمناســبة اليــوم العالمــي لألخوة 
ــام  ــن الع ــش األمي ــو غوتيري ــال أنطوني ــانية ق اإلنس

لألمــم المتحــدة. ص»٤«

العالم يحتفي باألخوة اإلنسانية واإلمارات 
وجهة التسامح والتعايش األولى

يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل
»التربية« تعتمد قرارًا يتيح لمؤسسات التعليم العالي عدم 

إلزامية اعتماد اختبارات »إمسات« في القبول الجامعي  

اعتمــدت وزارة التربيــة والتعليــم قــرارًا بشــأن معاييــر وشــروط القبــول فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي الدولــة، يصبح بموجبــه اعتماد اختبار »إمســات« 
اختياريــًا، ويتــم تطبيقــه بــدءًا مــن إجــراءات القبــول الجامعــي الخاصــة بالعــام 

األكاديمــي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.

 ويمنــح القــرار مؤسســات التعليم العالــي بالدولة مرونة االختيار بين اســتيفاء 
اعتمــاد »إمســات« أو ســواه مــن اختبــارات قيــاس كفــاءة الطلبــة المعتمــدة فــي 
الدولــة، بغــرض القبول في مختلف التخصصــات والبرامج األكاديمية، كما يمنحها 

المرونــة فــي تحديــد الحد األدنى لدرجــات أٍي من تلك االختبــارات. ص»٣«

القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت 
كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية

القرار يأتي ضمن جهود تطوير منظومة 
التعليم بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية
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توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
الحاكم في منطقة الظفرة مساء اليوم الفائزين بـ 
»بيرق اإلمارات« ضمن مسابقات وفعاليات النسخة 
الـ ١٦ من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« وبتنظيم من لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة 

زايد بمنطقة الظفرة.
وأسفرت النتائج عن فوز  سالم ناصر سالم صقر 
المنصوري بـ »بيرق اإلمارات« لفئة المحليات األصايل 
ومحمد صالح بن مجرن العامري بـ »بيرق اإلمارات« 

لفئة المجاهيم.
نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حرص 
كل  دعم  على  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
الفعاليات التراثية ومنها مهرجان الظفرة وترسيخ 
ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة 
لتعليم األجيال وصون التراث والمحافظة على العادات 
والتقاليد األصيلة التي تعتبر رصيدًا حضاريًا وإنسانيًا 

لإلمارات أمام العالم.
ووجه سموه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة 
للمهرجان على ما لمسه من حسن اإلعداد والترتيب 
إلنجاح الحدث ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي 
بذلتها الجهات المشرفة والمشاركة بالمهرجان هذا 
العام والتي اتسمت بالتعاون واالنسجام الكبير مما 
كان له أبلغ األثر في ظهور الحدث بهذا المستوى 
الراقي وترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة 

من التطور والتجدد والتميز.
وهنأ سموه الفائزين بجائزة البيرق في مهرجان 
الظفرة للعام الحالي وتمنى لهم التوفيق والنجاح 
لرفع اسم دولة اإلمارات في مختلف المهرجانات 

والفعاليات المحلية واإلقليمية.
ألبناء  مكسبا  حقق  المهرجان  إن  سموه  وقال 
اإلمارات وسمعة طيبة للدولة في الداخل والخارج 
النفرادها بتنظيم أضخم مهرجان لمزاينة اإلبل قياسا 
إلى الكم الهائل من اإلبل النخبة وعدد المشاركين من 
مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بلقاء  سعادتهم  عن  الفائزون  عبر  جهتهم  من 
نهيان وشكرهم  الشيخ حمدان بن زايد آل  سمو 
وتقديرهم لدعم سموه للمحافظة على التراث الذي 
مشيدين  المهرجان  إنجاح  في  األثر  كبير  له  كان 
بدعم القيادة الرشيدة للمهرجان الذي أصبح من 

أكثر الفعاليات التراثية نجاحًا في الشرق األوسط.
حضر التتويج .. الشيخ خليفة بن سيف بن محمد 
آل نهيان ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد 
العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية وسعادة أحمد مطر الظاهري 
مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 
وسعادة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان 
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عبداهلل 

مبارك المهيري المدير العام التحاد سباقات الهجن 
وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة 

وكبار ماك اإلبل في الخليج العربي.
من ناحية أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان عزبة محمد صالح بن مجرن العامري في 

مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
و تبادل سموه مع الحضور األحاديث حول المهرجان 
واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم والفعاليات واألنشطة 

التي يتضمنها المهرجان في دورته الحالية.
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  أكد سمو  و 
حرص واهتمام القيادة الرشيدة للدولة بإحياء تراث 
االمارات ودعم الفعاليات الشعبية والمحافطة على 

العادات والتقاليد االصيلة.
مهرجان  في  الواسعة  بالمشاركة  وأشاد سموه 
الظفرة مؤكدا أن الحفاظ على التراث وتوريثه لألجيال 
القادمة يمثل أساسا مهما لهوية شعب دولة اإلمارات 

يسعى من خاله إلى تقوية روابطه وصاته مع تراث 
اآلباء واألجداد مع األخذ بأسباب التقدم الحضاري 

واالنفتاح الثقافي.
من جهته ثمن محمد صالح بن مجرن العامري 
زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وحرصه 
الدائم على تلبية احتياجات ومتطلبات المشاركين 
بالمهرجان وبما يسهم في االرتقاء بمستوى الحدث 

والمكانة الكبيرة التي وصل إليها.وام

تحت رعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد 
يتوج الفائزين بـ»بيرق اإلمارات« في 

مهرجان الظفرة ويزور عزبة مواطن
سموه: حرص رئيس الدولة على دعم الفعاليات التراثية وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية
تعليم األجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد األصيلة 

حمدان بن زايد يتوج محمد صالح العامري بـ »بيرق اإلمارات« لفئة المجاهيم

حضــر ســمو الشــيخ طحنــون بــن 
ــي  ــم ف ــل الحاك ــان ممث ــد آل نهي محم
منطقــة العين، وســمو الشــيخ هزاع بن 
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، وســمو الشــيخ 
نهيــان بــن زايد آل نهيــان رئيس مجلس 
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــة زاي ــاء مؤسس أمن
ــانية،  ــة واإلنس ــال الخيري ــان لألعم نهي
والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد 
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الوزراء 
وزير الداخلية، وســمو الشــيخ حامد بن 
زايــد آل نهيان عضــو المجلس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي.. أفــراح آل نهيــان فــي 

مجلــس البطيــن فــي أبوظبــي.
 فقد حضر ســموهم حفل االســتقبال 
الــذي أقامــه الشــيخ خليفــة بــن حمدان 
آل نهيــان بمناســبة زفــاف نجله حمدان 
علــى كريمــة الشــيخ محمد بــن حمدان 
بن حمدان آل نهيان في مجلس البطين 
فــي أبوظبــي. وهنــأ ســموهم العريــس 
وذويــه متمنيــن لــه حيــاة أســرية هانئة 

ومستقرة.
 وتخللــت حفــل االســتقبال - الــذي 
حضــره عــدد من الشــيوخ والمســؤولين 
وجمــع مــن المدعويــن - عــروض مــن 
الفنــون الشــعبية اإلماراتيــة واللوحــات 
التراثيــة واألهازيــج التــي تعبر عن هذه 

المناســبة الســعيدة. وام

طحنون بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح آل نهيان

طحنون بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن مبارك وذياب بن طحنون وحمدان بن خليفة بن حمدان خالل حفل الزفاف

طحنون بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن مبارك خليفة وزايد بن طحنون وخليفة بن سعيد بن محمد
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تــرأس الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، أمــس اجتمــاع مجلــس 
السعادة واإليجابية بوزارة الداخلية الذي انعقد في مبنى الوزارة.

ــن  ــدد م ــى ع ــاع عل ــال االجتم ــور خ ــموه والحض ــع س واطل
ــرطي  ــل الش ــر العم ــة بتطوي ــادرات المتعلق ــات والمب الموضوع
ــج  ــتعراض نتائ ــب اس ــى جان ــة، إل ــتعداد والجاهزي ــز االس وتعزي
ــي مســيرة العمــل. أهــم المؤشــرات والمســتهدفات الرئيســة ف

حضــر االجتمــاع معالــي الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم، نائــب 
رئيــس الشــرطة واألمن العام بدبي، واللــواء خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريســي مفتش 
عــام وزارة الداخليــة، واللــواء ســالم علــي مبــارك الشامســي وكيل 
وزارة الداخليــة المســاعد للمــوارد والخدمــات المســاندة، واللــواء 
ــي،  ــاع المدن ــد عــام الدف ــور جاســم محمــد المرزوقــي قائ الدكت
والقــادة العامــون للشــرطة بالدولــة، واللــواء الشــيخ محمــد بــن 

طحنــون آل نهيــان مديــر قطــاع شــؤون األمــن والمنافــذ بشــرطة 
أبوظبــي، وعــدد مــن الضبــاط. وام

هنــأ ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجية 
والتعــاون الدولــي.. معالــي جاســم محمــد البديــوي األميــن العام 
ــه  ــدء تولي ــة بمناســبة ب ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل لمجل

مهــام عملــه أمينــًا عامــًا للمجلــس.
وأعــرب ســموه - خــال اتصــال هاتفــي - عن تمنياتــه لمعاليه 
التوفيــق والنجــاح فــي مهــام عملــه بما يســهم فــي تعزيز مســيرة 
العمــل الخليجــي المشــترك ويلبي تطلعات شــعوب دول المجلس 

إلــى التنمية واالزدهــار والرخاء.
وجــرى خــال االتصــال الهاتفــي بحــث عــدد مــن القضايــا ذات 
االهتمــام المشــترك باإلضافة إلــى تطورات األوضاع فــي المنطقة 

وآخر المســتجدات اإلقليميــة والدولية. وام

سيف بن زايد يترأس 
اجتماع مجلس »السعادة 
واإليجابية« بوزارة الداخلية

عبداهلل بن زايد يهنئ 
هاتفيًا أمين عام مجلس 

التعاون الخليجي   

ــرارًا  ــم ق ــة والتعلي  اعتمــدت وزارة التربي
بشــأن معايير وشــروط القبول في مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي الدولــة، يصبــح بموجبــه 
اعتماد اختبار »إمسات« اختياريًا، ويتم تطبيقه 
بــدءاً مــن إجــراءات القبــول الجامعــي الخاصة 

بالعــام األكاديمي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.
 ويمنــح القــرار مؤسســات التعليــم العالــي 
بالدولــة مرونــة االختيــار بيــن اســتيفاء اعتماد 
»إمســات« أو سواه من اختبارات قياس كفاءة 
الطلبــة المعتمــدة فــي الدولة، بغــرض القبول 
في مختلف التخصصــات والبرامج األكاديمية، 
كمــا يمنحهــا المرونة في تحديــد الحد األدنى 
لدرجــات أٍي مــن تلــك االختبــارات المطلوبــة 
ضمــن شــروط وإجــراءات القبــول، وذلــك مع 
ضمــان الحفاظ على جــودة مخرجات العملية 
التعليمية بحســب معايير االعتماد األكاديمي.

تطوير منظومة التعليم بالدولة
وقــال معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبــداهلل 
حميد بالهول الفاســي وزيــر التربية والتعليم 
ــة  ــود المتواصل ــن الجه ــي ضم ــرار يأت إن الق
لتطويــر منظومــة التعليــم بالدولــة، وفــق 
المعتمــدة،  العالميــة  الممارســات  أفضــل 
وهــو مــا يشــمل تطبيــق عملية تطوير شــاملة 
لسياســات االختبــارات الوطنيــة والدولية التي 

يخضــع لهــا الطلبــة.
ــة  ــتبقته دراس ــرار اس ــى أن الق ــار إل وأش
مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية 
بالعمليــة التعليميــة، بمــا في ذلك مؤسســات 
التعليــم العالــي والطلبة وأوليــاء األمور، حول 
كيفية االرتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما 
يخــدم مصلحة الطلبة ومســتقبلهم األكاديمي.

وأضاف معاليه أن الوزارة ســتقوم وبشــكل 
دوري في مراجعة مســتجدات القرار بالتشاور 
مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان 

أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة.

تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة
وأضــاف معالــي الدكتــور الفاســي: »يوفر 
اختبار »إمســات« الذي صممته وزارة التربية 

والتعليــم أداة تقييــم فعالــة لمهــارات الطلبة، 
ويتيــح القــرار لمؤسســات التعليــم العالي في 
الدولة اختيار اعتماد »إمســات« أو ســواه من 
االختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها 
األكاديميــة وتخصصاتهــا المختلفة، فيما يمنح 
تمكيــن هــذه المؤسســات من تحديــد معايير 
القبــول، مزيــدًا مــن المرونــة فــي آليــة تقييم 
ــة ضمــن إجــراءات  ــارات الطلب ــاءات ومه كف
قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار 
التخصــص الجامعــي المناســب وفــق ميولهــم 
ومهاراتهــم وإمكاناتهــم، وبمــا يتناســب مــع 
متطلبات ســوق العمل الحالية والمستقبلية«.

تحديث استراتيجيات قطاع التعليم
وأكــد معاليــه أن وزارة التربيــة والتعليــم 
ــة  ــث المنظوم ــى تحدي ــل عل ــتواصل العم س
التعليميــة فــي الدولــة، وتطوير اســتراتيجيات 
قطــاع التعليــم وتفعيــل واســتحداث األدوات 

األنســب لضمــان كفــاءة تطبيقهــا وفــق أفضل 
ــع  ــى م ــا يتماش ــة، وبم ــات العالمي الممارس
توجهات القيادة الرشــيدة ومستهدفات مئوية 

اإلمــارات ٢٠٧١.
ويتوجــب علــى مؤسســات التعليــم العالي 
تحديــد الكفــاءة المرتبطة بالبرامــج من خال 
اعتمــاد درجــة الطالــب في اختبار »إمســات« 
ونتائجــه فــي المــادة ذات الصلــة، أو في أحد 
اختبــارات قيــاس الكفــاءة المعتمــدة، أو مــن 
خــال اعتمــاد درجــة الطالب فــي ذات المادة 
المدرســية ضمــن أحــد المناهــج الدولية ذات 
االمتحانــات المركزيــة )مثل النظــام البريطاني 
أو نظــام البكالوريا الدولية(، أو درجة الطالب 
فــي امتحــان القبــول الــذي تطرحــه مؤسســة 
التعليــم العالــي والمعتمــد مــن الــوزارة، على 
أن يتــاح للطــاب أكثــر مــن خيــار واحــد مــن 
ــي  ــم ف ــات كفاءته ــدة إلثب ــارات المعتم الخي

ذات المــادة. وام

أكــد معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبــداهلل 
حميد بالهول الفاسي وزير التربية والتعليم 
أن دولة اإلمارات ماضية قدمًا في مســيرتها 
التنمويــة للنهــوض بالقطــاع التعليمــي فــي 
ــم  ــى مخرجــات التعل ــة والوصــول إل الدول
المطلوبــة ضمــن الجامعــات علــى مســتوى 

الدولة.
وأشــار معاليه خال لقــاء أجراه مع عدد 
من اإلعاميين والصحافيين وممثلي وســائل 
اإلعــام فــي الدولــة، إلــى ضــرورة التكاتف 
ــات  ــف الجه ــن مختل ــود بي ــر الجه وتظاف
المعنيــة، مــن وزارة إلــى مؤسســات تعليــم 
وأوليــاء أمــور وطلبــة، لتحقيق مســتهدفات 
ــة  ــاء بالمنظوم ــة واالرتق ــة التعليمي العملي
ــة  ــا يجســد رؤي ــة بم ــي الدول ــة ف التعليمي
القيــادة ومتابعتهــا للمســتجدات فــي ملــف 
التعليــم بشــكل كامــل، فــي ســبيل تحقيــق 
ــاءة  ــز كف ــع، وتعزي ــئ للجمي ــم متكاف تعلي
ــان  ــة وضم ــات والمؤسســات التعليمي الهيئ

جــودة التعليــم فــي كافــة مراحلــه.
وكانــت الــوزارة اعتمــدت قــرارًا بشــأن 
ــات  ــي مؤسس ــول ف ــروط القب ــر وش معايي
التعليــم العالــي في الدولــة، ليصبح بموجبه 
اختبــار »إمســات« اختياريــًا، فــي الجامعات 
الخاصــة بــدًء من العــام األكاديمــي ٢٠٢٣ – 
٢٠٢٤، وهــو مــا يســمح لمؤسســات التعليم 
العالــي حريــة االختيــار بين اســتيفاء اعتماد 
»إمســات« أو ســواه مــن اختبــارات قيــاس 
كفــاءة الطلبــة المعتمدة فــي الدولة، إضافة 
إلى تحديد الحد األدنى لدرجات االختبارات 

المطلوبــة للقبول.
وقال معاليه: »إن الهدف من خال هذه 
الخطــوة التــي اتخذتهــا الــوزارة، هــو توفير 
مجموعــة متنوعة مــن الخيارات أمام الطلبة 
الجامعييــن، وتفعيــل مســؤولية الجامعــات 
ومؤسســات التعليــم العالــي فــي الدولة في 
تحديــد اختبــارات القبول الخاصــة ببرامجها 
ومناهجها التعليمية ومستوى الكليات فيها«.

وأضــاف معالــي الفاســي: »بعد دراســة 
أجرتهــا الــوزارة علــى مدى ٦ أشــهر، قامت 

خالهــا بتحليــل نتائــج الطلبــة فــي اختبــار 
»إمســات« علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
ومنــذ إطاقــه فــي العــام الدراســي ٢٠١٧-

ــق  ــل لتحقي ــل األمث ــا أن الح ٢٠١8، وجدن
ــة،  ــي فــي الدول ــم العال مســتهدفات التعلي
ــن  ــد م ــتقطاب المزي ــا واس ــز طابن وتحفي
المواهــب، وإشــراك الجامعــات فــي عمليــة 
اتخــاذ القــرار وتحديــد المســتوى التعليمــي 
والدراجات المطلوبة ضمن المواد المحددة 

فــي االختصاصــات المختلفــة«.
كما أشــار وزيــر التربيــة والتعليم إلى أن 
القــرار الجديــد ال ينــص علــى إلغــاء اختبــار 
»إمســات«، بــل يجعلــه اختياريــًا، إلــى 
جانــب توفيــر خيــارات أخــرى لاختبــارات 
ــة وفقــًا للمنهــج  مــن المؤسســات التعليمي
التعليمي وبرنامجها المعتمد، بعد التشــاور 

مــع الــوزارة. 
وشــدد معاليــه علــى أهميــة هــذا القرار 
فــي تحفيــز الجامعــات علــى المشــاركة في 
صناعــة القــرار واالرتقــاء بمنظومــة التعليم 
العالــي فــي الدولة، إضافة إلــى تعزيز حس 
المســؤولية لــدى الطلبة عبــر توفير خيارات 
ــج  ــف المناه ــع مختل ــى م ــة تتماش متنوع
التعليميــة وبحســب الكليــة المرغوبــة. كما 
تطــرق معاليــه أمــام الصحافيين إلــى أهمية 
منح الطالب والجامعة حق االختبار، ألن في 

ذلــك مســؤولية مشــتركة، تقوم علــى ثاثية 
»المؤسســة التعليميــة والطالــب والوزارة« 
لارتقــاء بمنظومــة التعليــم ورفــع مســتوى 

ــم الجامعي. التعلي
وقــال الفاســي: »الجامعــات التــي لــن 
تعتمد على »إمسات«، عليها باعتماد اختبار 
قبــول مــواٍز له، وفق مجموعــة من المعايير 
المعتمــدة مــن قبــل الــوزارة. كمــا يتوجــب 
علــى مؤسســات التعليــم الجامعــي تحديــد 
ــارات  ــي االختب معــدالت نجــاح الطــاب ف
التــي تختارهــا، مــع ضمــان الحفــاظ علــى 
مســتوى تعليمــي الئــق يتوافــق مــع رؤيــة 
الوزارة ومخرجات قطاع التعليم اإلماراتي«.

كمــا أكــد الفاســي حــق الطالــب فــي أن 
ــار »إمســات«، أو  ــا خــوض اختب ــار إم يخت
اعتمــاد االختبــار المحدد من قبــل الجامعة، 
ــار  ــاز اختب ــذي يجت ــب ال ــدًا أن الطال مؤك
ــة،  ــدالت المطلوب ــاح وبالمع ــات بنج إمس
ســيكون مخــواًل بدخــول الجامعــة والكليــة 
المحــددة، فــي حيــن أن الجامعــة ســتكون 

ملزمــة فــي قبــول طلبــه. 
وأضاف: »نعّول على مسؤولية الجامعات 
فــي تعزيز مســتوى التعليم العالــي، كما أن 
لدينــا ثقــة بالوعــي الطابي وفــي اختيارهم 
للتخصصــات الجامعيــة التــي تتناســب مــع 
مهاراتهــم ومعارفهــم، وتعــزز نقــاط القــوة 
لديهــم، بمــا يضمــن لهــم مســتقبًا واعــدًا 
وتأثيرهــم  الفاعلــة  مشــاركتهم  ويقــوي 
اإليجابــي فــي المجتمــع، باعتبارهــم صنــاع 

المســتقبل ورواده«.
وكانــت وزارة التربيــة والتعليم أطلقت 
اختبــار »إمســات« عــام ٢٠١٩، ويتضّمــن 
ــة  ــة معياري ــارات إلكتروني ــة اختب مجموع
مبنيــة علــى المعاييــر الوطنيــة لقيــاس 
وتقييــم أداء الطلبــة فــي دولــة اإلمــارات 
فــي المراحل االنتقاليــة، واالنتقال لمرحلة 
التعليــم العالــي، وتحديــد مســتوى أدائهم 
محليًا وعالميًا، وتمكين مؤسســات التعليم 
ــول  ــي مــن اســتخدامه ألغــراض القب العال

الجامعــي. وام

يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل ويوفر خيارات واسعة للطلبة
»التربية« تعتمد قرارًا يتيح لمؤسسات التعليم العالي عدم 

إلزامية اعتماد اختبارات »إمسات« في القبول الجامعي  
وزير التربية والتعليم: اإلمارات ماضية قدمًا في مسيرتها 

التنموية للنهوض بالقطاع التعليمي في الدولة

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء »رعــاه اهلل«، بصفتــه حاكمــًا 
إلمــارة دبي، مرســومًا بإنشــاء مركز الشــركات 
العائليــة فــي دبــي، بهــدف تعزيــز اســتدامة 

وُنمــو الشــركات العائليــة فــي اإلمــارة.
ــز  ــم إنشــاء المرك وبموجــب المرســوم يت
ضمــن الهيــكل التنظيمي لُغــَرف دبي، ويتولى 
القيــام باالختصاصــات المنوطــة بــه بموجــب 
هــذا المرســوم والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه 

والتشــريعات الســارية فــي اإلمــارة.
وينســجم مرســوم إنشــاء مركــز الشــركات 
العائليــة فــي إمارة دبي، مع المرســوم بقانون 
اتحادي بشأن الشركات العائلية، والذي يهدف 
إلى وضع إطار قانوني شــامل وميســر، لتنظيم 
ملكيــة وحوكمــة الشــركات العائلية فــي دولة 
ــال،  ــن األجي ــا بي ــير انتقاله ــارات، وتيس اإلم
ودعــم اســتمرارية الشــركات العائليــة وتعزيز 
ــو االقتصــادي  ــي النم دور القطــاع الخــاص ف

والمســاهمة المجتمعيــة فــي الدولة.
وحدد مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية 
فــي إمــارة دبــي، مهــام وصاحيــات المركــز 
التــي تشــمل تقديــم الدعــم الفنــي واإلداري 
للشــركات العائليــة، بمــا يضمــن اســتدامتها، 
ــداد  ــا، وإع ــال فيه ــلس لألجي ــب الس والتعاق
اســتراتيجية شــاملة لدعــم وتطويــر الشــركات 
العائلية في اإلمارة، وطرح الخيارات المبتكرة 
للتعامــل مــع هــذه الشــركات وتعزيــز فــرص 
ُنُمّوهــا، وتقديــم المقترحات حول السياســات 
والمبــادرات الُمتعّلقــة بتعزيــز اســتدامة وُنمو 
ــك الحوافــز  ــة، بمــا فــي ذل الشــركات العائلي

الخاصــة بهــذه الشــركات.
المهــارات  دعــم  المركــز  يتولــى  كمــا 
والكفــاءات اإلداريــة للشــركاء فــي الشــركات 

ــم،  ــا وأوالده ــيها وأعضائه ــة وُمؤسس العائلي
بمــا يضمــن تطويــر مهاراتهــم اإلداريــة، وبمــا 
ُيحقــق ساســة تعاقــب القيــادة واإلدارة لتلك 
ــي  ــف الشــركاء ف ــة وتعري الشــركات، وتوعي
الشــركة العائليــة بالخدمــات الحكوميــة التــي 
م لهذه الشركات والملكّيات، والتشريعات  ُتقدَّ
المطبقــة عليهــا، ورفــع وعيهــم بأهميــة تبّني 
ُنظــم الحوكمــة الســليمة الســتدامة شــركاتهم 

العائليــة وملكياتهــم العائليــة. 
وتشمل اختصاصات مركز الشركات العائلية 
فــي دبي، إعــداد النماذج االسترشــادية لعقود 
تأســيس الشــركات العائلية والمواثيق العائلية 
ــة  ــود الملكي ــركات، وعق ــذه الش ــة به الخاص
ــًا ألحــكام المرســوم  ــة، المنظمــة وفق العائلي
ــة،  ــون اتحــادي بشــأن الشــركات العائلي بقان
وقانــون تنظيــم الملكيــة العائليــة فــي إمــارة 

دبــي، والتشــريعات الســارية فــي اإلمــارة.
ويتولــى المركــز، تقديم النصح والمشــورة 
ــة  حــول إجــراءات تأســيس الشــركات العائلي
وإنشــاء وتنظيــم الملكيــة العائليــة، وفقــًا 
ــول  ــراح الحل ــات الشــركاء فيهــا، واقت لمتطلب
للُمشكات والمعوقات التي تواجهها الشركات 
ــة والخاصــة،  ــة مــع الجهــات الحكومي العائلي

وُطــُرق تســويتها.

وتتضمــن اختصاصــات مركــز الشــركات 
العائليــة فــي دبــي، التنســيق مــع الوحــدات 
التنظيميــة المعنيــة فــي الغــرف القتــراح 
أدوات الربــط بين الُغَرف والشــركات العائلية 
لتســهيل وتنظيــم عملياتها التجاريــة بما يعود 
بالنفــع علــى الطرفيــن، والتنظيــم والمشــاركة 
فــي الفعاليــات والمعــارض والمؤتمــرات فــي 
ــة،  ــة بالشــركات العائلي ــاالت ذات الصل المج

والتــي ُتســاهم فــي تحقيــق أهــداف الُغــَرف، 
وإعــداد ودراســة وتحليــل األوضــاع الخاصــة 
بالشركات العائلية في اإلمارة، وإعداد التقارير 

الازمــة بشــأنها.
ودعا المرســوم الجهــات الحكومية المعنّية 
فــي اإلمــارة وغيرها من الجهات إلــى التعاون 
التــام مــع المركــز، وتقديــم الدعــم الــازم له، 
ــات  ــام والصاحي ــام بالمه ــن القي ــه م لتمكين
المنوطة به بموجب هذا المرســوم والقرارات 
الصــادرة بمقتضــاه والتشــريعات الســارية في 

اإلمارة.
كمــا نــص علــى أن يصــدر رئيــس مجلــس 
إدارة غــرف دبــي القــرارات الازمــة لتنفيــذ 
أحــكام هــذا المرســوم، ويلغــى أي نــص فــي 
أي تشــريع آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض 
فيــه وأحــكام هــذا المرســوم، وُيعمــل بــه من 
تاريــخ صدوره وُينشــر في الجريدة الرســمية.

يذكر أنه وفقًا آلخر األرقام، فإن الشــركات 
العائليــة فــي دولــة اإلمــارات تمثــل نحــو ٩٠% 
من إجمالي عدد الشــركات الخاصة في الدولة 
فــي العــام ٢٠٢١، وتعــد من أكبر المســاهمين 
بالناتج المحلي اإلجمالي الوطني، وأكبر مصدر 
للتوظيــف والتوطين، وتتوزع اســتثماراتها في 
مجــاالت متنوعــة مــن أبرزها قطــاع العقارات 
واإلنشاءات بنسبة ٢٢%، وتجارة التجزئة بنسبة 
١٩%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة ١٤%، 
والصناعة والتصنيع بنســبة ١٠%، والتكنولوجيا 
واإللكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات 

اللوجستية بنسبة ٧%.
كمــا حققــت الشــركات العائليــة اإلماراتيــة 
ريادة وتنافســية عالية على المستوى اإلقليمي 
حيث اســتحوذت على ٢5% من قائمة فوربس 
ــة  الشــرق األوســط ألقــوى ١٠٠ شــركة عائلي

عربيــة خال عــام ٢٠٢١. وام

لتعزيز استدامة وُنمو الشركات العائلية في اإلمارة
محمد بن راشد يصدر مرسومًا بإنشاء 

مركز الشركات العائلية في دبي

أبرز ما يتضمنه القرار
• مؤسســات التعليــم العالــي بالدولــة تتمتــع بمرونــة االختيار بين اعتماد »إمســات« 

أو ســواه مــن اختبــارات قيــاس كفــاءة الطلبــة المعتمدة فــي الدولة.
• لمؤسســات التعليــم العالــي تحديــد الحــد األدنــى لدرجــات أٍي مــن االختبــارات 

المطلوبــة ضمــن شــروط وإجــراءات القبــول الجامعــي.
• تلتــزم مؤسســات التعليــم الجامعــي فــي كافــة إجــراءات قبــول الطلبــة بضمــان 

ــة التعليميــة. الحفــاظ علــى جــودة مخرجــات العملي
• يعمل بالقرار بدءًا من إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

• يتــم مراجعــة وتقييــم مســتجدات القــرار بشــكل دوري بالتشــاور مــع مؤسســات 
التعليــم العالــي .

• يســتهدف القــرار تعزيــز قــدرة الطلبــة علــى اختيــار التخصــص الجامعــي المناســب 
وفــق ميولهــم ومهاراتهــم وإمكاناتهم.

• يدعم القرار الجديد توفير متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

نعــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 

اهلل«، أمــس، محمــد ســعيد الما.
وكتــب ســموه في تغريدة عبر حســابه 
الرســمي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي 

»تويتــر«: »حــط اليوم األخ محمد ســعيد 
المــا رحالــه عنــد ربه.. رحمــه اهلل رحمة 
واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله 
الصبر والســلوان.. ســاهم محمد الما مع 
جيلــه في بناء دولة االتحــاد.. وخدم أبناء 
وطنــه في جميع مناصبــه.. ووضع بصمته 
فــي مســيرة بلــده االقتصاديــة.. لــه منــا 

الدعــاء، ومــن ربه الرحمــة والمغفرة«.

سموه: محمد المال ساهم مع جيله في بناء دولة 
االتحاد وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه

نائب رئيس الدولة: الفقيد وضع بصمته في مسيرة بلده 
االقتصادية له منا الدعاء ومن ربه الرحمة والمغفرة

محمد بن راشد ينعى محمد سعيد المال

أبوظبي - الوطن

المرسوم الجديد ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية

مركز الشركات العائلية سيكون ضمن الهيكل التنظيمي لُغَرف دبي

أحمد بالهول الفالسي: القرار يأتي ضمن جهود تطوير 
منظومة التعليم بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية 
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ينطلق غدًا مهرجان األخوة اإلنســانية 
الــذي تنظمــه وزارة التســامح والتعايش 
تحــت رعايــة معالــي الشــيخ نهيــان بــن 
مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 
بالتعــاون مــع مجلس حكماء المســلمين 

بمشــاركة دولية بارزة.
ــتمر ٤  ــذي يس ــان ال ــز المهرج ويرك
أيــام - هــذا العــام علــى تعزيــز الجهــود 
الدولية من أجل اإلنسانية في كل مكان، 
كمــا يحمــل المهرجــان رســائل واضحــة 
إلــى المجتمــع الدولــي والمحلــي تركــز 
علــى تعزيــز الجهود الدوليــة لتعزيز قيم 

التســامح واالخوة اإلنســانية.
ويلقــى المهرجــان الضوء علــى جهود 
اإلمارات لتعزيز قيم التســامح والتعايش 
اإلنســانية محليــًا وعالميــًا،  واألخــوة 
بالتعــاون مــع كافــة األشــقاء واألصدقــاء 

حــول العالــم.
ويضــم المهرجــان القمــة العالميــة 
التــي  اإلنســانية  واألخــوة  للتســامح 
تنطلق تحت شــعار »ُمتحدون بإنسانيتنا 
المشتركة«، إضافة إلى احتضان المهرجان 
ــطرنج،  ــة للش ــامح الدولي ــة التس لبطول
والبطولة اآلســيوية للشطرنج للسيدات، 
إضافــة إلــى األنشــطة الجماهيريــة التــي 
تنطلق فــي المدارس والجامعات، وكافة 
مؤسســات الدولة، بالتعــاون مع الجهات 
الحكومية والخاصة، والمجالس التنفيذية 

ــارات الدولة. بإم
وأكــدت وزارة التســامح والتعايــش 
أن المهرجــان يأتــي اتســاقًا مــع احتفــال 
اإلمارات باليوم العالمي لألخوة اإلنسانية 
والتــي تجــع كل إماراتــي يشــعر بالفخــر 
واالعتــزاز ألن إقــرار األمم المتحدة ليوم 
عالمي لألخوة اإلنســانية ما هي إال ثمار 
الجهود المخلصة لصاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل«، الــذي عمــل علــى مــدى 
ســنوات لكــي يجتمع العالــم على مبادئ 
وثيقــة األخــوة اإلنســانية، التــي وقعهــا 
ــة  ــا الكنيس ــا فرنســيس باب ــة الباب قداس
الكاثوليكية وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور 
أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر الشــريف 
بأبوظبــي فــي الرابــع مــن فبرايــر عــام 
٢٠١٩، لتكــون بدايــة لعمــل عالمي كبير 

مــن أجــل اإلنســان فــي كل مكان.
وثمنت الوزارة الجهود المخلصة التي 
يبذلهــا مجلــس حكمــاء المســلمين مــن 
أجــل التحضيــر الجيــد للقمــة العالميــة 
للتســامح واألخــوة اإلنســانية والتي تعد 
أهم أنشــطة المهرجان الدولية، كشريك 
رئيســي للــوزارة، وهــو مــا يــدل علــى 
عمــق اهتمامــه بقضايا األخوة اإلنســانية 
ــة  ــة عام ــى ثقاف ــة أن تتحــول إل وأهمي

بيــن شــعوب العالم.
ودعت وسائل اإلعام ومختلف فئات 
المجتمع إلى متابعة أنشــطة المهرجان، 
واإلســهام في وصول رسالته إلى الجميع 
محليا وعالميا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي 
هو وصول رسالة المهرجان إلى مختلف 
فئــات المجتمــع ومختلــف الجهــات فــي 
القطاع الحكومي والخاص، لنشــر مبادئ 

وثيقة األخوة اإلنسانية.
وأكــدت أن الــوزارة تهتــم كثيــرا بــأن 
تصــل ثقافــة األخــوة اإلنســانية للجميع، 
ولــذا ســيتم توزيع مبــادئ وثيقة األخوة 

اإلنسانية التي وقعها فضيلة شيخ األزهر 
وقداســة البابا فرنسيس بأبوظبي برعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، 
بلغــات مختلفــة علــى طــاب المــدارس 
والجامعات والمؤسسات الحكومية، كما 
ســيتم إضــاءة المبانــي األيقونيــة بمبادئ 
ــى  وثيقــة األخــوة اإلنســانية، إضافــة إل
أنشــطة جماهيريــة بالتعاون مع مختلف 

إمــارات الدولة.
كمــا يطلق مهرجان األخوة اإلنســانية 
ــاب  ــادرة ألع ــن مب ــى م ــخة األول النس
التسامح تحت عنوان »البطولة اآلسيوية 
للشطرنج النسائي«، وهي مبادرة منبثقة 
ــة للتســامح فــي  ــة الدولي عــن المفوضي
ــي  ــة معال ــة، برئاس ــاب اإللكتروني األلع
الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان، وزير 
التســامح والتعايش، بالتعاون مع االتحاد 
ــي  ــاد الدول ــيوي للشــطرنج واالتح اآلس
للشــطرنج، وتســتمر علــى مــدار يوميــن 
فــي أبوظبــي، بمشــاركة ١٠٠ العبــة من 
بطــات اللعبــة حــول العالــم، يتنافســن 
ــز  ــى المراك ــة عل ــابقة احترافي ــي مس ف
الثاثــة األولــى، ويتضمــن برنامج ألعاب 
التســامح ثاثة أجزاء، هي دورة تدريبية 
مكثفــة بطولــة خاصــة لألطفــال، إضافــة 
إلــى دورات متخصصــة تقدمهــا العبــات 
الشطرنج الحائزات على بطوالت عالمية، 
ــة الرئيســية وهــي مســابقة  ــم الفعالي ث
الشــطرنج الســريع »Blitz« تشارك فيها 
١٠٠ متســابقة، ويديرها ُحــكام دوليين.

وســيتم خال المهرجان إزاحة الستار 
عــن »جدارية األديان« التي ترصد تاريخ 
اإلمــارات ودورها الداعم لحرية االعتقاد 
والتسامح واألخوة اإلنسانية، وذلك بمقر 
انعقاد القمة العالمية للتســامح واألخوة 
ــي تعــد إســهاما مقــدرًا  اإلنســانية، والت
ــي  ــة المجتمــع بأبوظب ــرة تنمي ــن دائ م

في أنشــطة المهرجان.
كمــا ســيتم تنظيــم مســابقات متنوعــة 
في التسامح واألخوة اإلنسانية »المدارس 
والجامعات«، وتوزيع الوثيقة على الطلبة 
والمؤسســات الحكوميــة، ودروس صفيــة 
ــوة  ــة األخ ــة وثيق تخصــص لشــرع أهمي
اإلنســانية، إضافــة إلــى أنشــطة ال صفيــة 
ــي  ــة التســامح ف ــن خــال أندي ُتنظــم م

المــدارس والجامعــات.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمؤسســات الحكومية 
»محلــي واتحــادي« تنظم »لجــان الحكومة 
حاضنة للتســامح« أنشــطة متنوعة بمختلف 
المؤسسات، إضافة إلى التعاون مع المجالس 
ــي  ــاركة ف ــارة للمش ــي كل إم ــة ف التنفيذي
المهرجان من خال إنارة المعالم العمرانية، 
والتوعيــة المجتمعية ونشــر مبــادئ الوثيقة 
عبــر الشاشــات ومختلــف منصــات الجمهور 
المتاحــة، كمــا تشــارك ســفارات وقنصليات 
الدولــة عبر العالم فــي المهرجان، من خال 
تزويدهــم بمحتــوى إعامــي لوثيقــة األخوة 
ــوزارة  ــارز ل ــى دور ب ــة إل ــانية، إضاف اإلنس
الشــؤون اإلســامية واألوقــاف، كما تشــارك 
اتحادات الرياضات المختلفة بأنشطة مختلفة 

فــي فعاليات المهرجــان. وام

برعاية وحضور نهيان بن مبارك.. الدورة الرابعة 
لمهرجان األخوة اإلنسانية تنطلق غدًا

المهرجان تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس 
حكماء المسلمين ويشهد مشاركة دولية ومحلية بارزة 

»القمة العالمية« بمثابة احتفاء دولي بوثيقة األخوة اإلنسانية 
ومكانة اإلمارات العالمية وشعارها »ُمتحدون بإنسانيتنا المشتركة«

»القمة العالمية« وبطولة التسامح الدولية 
للشطرنج أهم األنشطة الدولية للمهرجان

فاطمــة  الشــيخة  ســمو  اســتقبلت 
ــاد النســائي  ــارك رئيســة االتح ــت مب بن
العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة 
والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة 
التنميــة األســرية »أم اإلمــارات«، أمس، 
معالــي تنزيلــة ناربايفــا رئيســة مجلــس 
أوزبكســتان  جمهوريــة  فــي  الشــيوخ 
عمــل  بزيــارة  تقــوم  التــي  الصديقــة 

ــة. ــى الدول إل
ورحبــت ســموها - خــال اللقاء الذي 
جــرى فــي قصر البحــر - بمعالي رئيســة 
مجلــس الشــيوخ متمنية لها زيارة موفقة 
ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــب اإلقام وطي
ــر  ــي تعب ــة الت ــث الودي ــادال األحادي وتب
عــن عمــق عاقــات الصداقة التــي تجمع 
دولة اإلمارات وأوزبكســتان وشــعبيهما.

 وبحثــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
ــة ناربايفــا خــال  ــي تنزيل ــارك ومعال مب
اللقــاء إمكانيــات تنميــة التعــاون وتبادل 
ــات  ــن المؤسس ــارب بي ــرات والتج الخب
المــرأة  بشــؤون  المعنيــة  والجهــات 
ــة  ــي دول ــن األســرة ف ــة وتمكي والطفول
ــي أوزبكســتان. ــا ف ــارات ونظيراته اإلم

ــازات  ــى اإلنج ــاء إل ــرق اللق ــا تط كم
التــي حققتهــا المرأة فــي دولة اإلمارات 

والفــرص التي حظيت بهــا حتى أصبحت 
شــريكة رئيســية فــي بناء الدولــة وتقدم 

المجتمــع علــى مختلف المســتويات.
 وأشــادت معالــي رئيســة مجلــس 
ــة  ــيخة فاطم ــمو الش ــدور س ــيوخ ب الش
بنــت مبــارك فــي دعــم المــرأة وتمكينها 
وأهميــة المبادرات النوعية التي أطلقتها 
ســموها للوصــول إلــى هــذا الهــدف، 
مثمنــة مــا حققتــه دولــة اإلمــارات فــي 
مجــاالت تمكيــن المــرأة وتعزيــز دورها 

وحقوقهــا بجانــب االهتمــام الــذي توليه 
الدولــة بالمؤسســات التي تعنــى بالطفل 

وتنشــئته وإعــداده للمســتقبل.
كمــا أعربــت عــن شــكرها وتقديرهــا 
لســمو الشــيخة فاطمة لحفاوة االستقبال 
ــا  ــت بهم ــن حظي ــة اللذي ــرم الضياف وك
والوفــد المرافــق خــال زيارتهــا الدولة.

حضــر اللقــاء عــدد مــن الشــيخات 
ــق  ــد المراف ــائية والوف ــادات النس والقي

للضيفــة األوزبكيــة. وام

الشيخة فاطمة تبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان 
تنمية التعاون بين مؤسسات المرأة والطفولة في البلدين

تحتفــي اإلمــارات غــدًا باليــوم العالمي 
لألخوة اإلنســانية الــذي اعتمدته الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بعد مبادرة تقدمت 
بها كل من اإلمارات والسعودية والبحرين 
ومصــر بهدف جعل يــوم الرابع من فبراير 
مناســبة ســنوية للتشــجيع علــى التســامح 
والوحــدة بين البشــر ونشــر قيــم التعايش 

وتقبــل اآلخر.
وتبرز المناســبة التأثيــر المتنامي لدولة 
اإلمــارات فــي ملــف تعزيز مبادئ الســام 
وتعميــق المســاعي األمميــة لنشــر مبادئ 
التسامح والتعايش، حيث تتصدر العاصمة 
أبوظبــي قائمــة أبــرز مراكــز العالــم تأثيرًا 

فــي هــذا المجال.
وتحظى جهود دولة اإلمارات في تعزيز 
األخــوة اإلنســانية بيــن مختلف الشــعوب 
واألديــان باعتــراف وتقديــر أممــي علــى 
أعلــى المســتويات حيــث تكفــي اإلشــارة 
ــوم العالمــي لألخــوة  ــاد الي ــى أن اعتم إل
اإلنســانية فــي ٤ فبرايــر جــاء بنــاء علــى 
ذكــرى مولــد الوثيقــة األهــم فــي التاريــخ 
اإلنســاني الحديــث التــي تــم توقيعهــا في 
نفــس اليــوم من عام ٢٠١٩ مــن قبل اثنين 
مــن أهم الرمــوز الدينية في العالم فضيلة 
اإلمــام األكبــر الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
األزهــر الشــريف وقداســة البابا فرنســيس 
بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، فــي أبوظبــي 

عاصمــة األخوة اإلنســانية.
وفي رســالة له بمناســبة اليــوم العالمي 
لألخــوة اإلنســانية قال أنطونيــو غوتيريش 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة: إن إعان” 
األخوة اإلنســانية من أجل السام العالمي 

ــي  ــدر ف ــذي ص ــترك“- ال ــش المش والعي
ابوظبي عن قداسة البابا فرنسيس وفضيلة 
اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب  – 
تمثل نموذج للوئام بين األديان والتضامن 
اإلنســاني، فدعونــا نتخــذ من ذلــك مصدر 
إلهــام لنــا جميعا ونجــدد التزامنا بالوقوف 

معا كأســرة بشــرية واحدة.
وشــكلت الوثيقــة منذ توقيعهــا منطلقا 
للعديــد مــن المبــادرات التــي تكرس روح 
التســامح والتعايــش بيــن جميــع األديــان 
ــة  ــت العائل ــروع »بي ــا مش ــن أبرزه وم
اإلبراهيميــة«، فــي جزيــرة الســعديات 
بالعاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي، والــذي 
ــه كنيســة ومســجدًا  ــد افتتاح ــيضم عن س
وكنيســًا تحت ســقف صرح واحد، ليشكل 
للمــرة األولــى مجتمعــًا مشــتركًا، تتعــزز 
ــكار  ــادل الحــوار واألف ــه ممارســات تب في

بيــن أتبــاع الديانــات.
وتبــرز جهــود اإلمــارات ودورهــا فــي 
تعزيز قيم األخوة اإلنسانية والتسامح بين 
البشــر واألديان على المستوى الدولي من 
خال مجموعة من األنشــطة الدورية مثل 

منتــدى الجهود الدولية للتســامح الســنوي 
الذي يناقش الخطوط العريضة الستراتيجية 
ــد  ــى الصعي ــامح عل ــز التس ــة لتعزي دولي
العالمــي، ورفــع الوعــي وتعزيــز مفاهيــم 
التعايــش الســلمي والتعــاون الدولــي، مع 
نبــذ العنــف والتطــرف والكراهيــة وتوفير 
حلــول مبتكــرة ومبدعــة لنشــر الوعي عن 

التســامح بيــن شــباب العالم.
ــنوي  ــكل س ــارات بش ــتضيف اإلم وتس
ــي  ــلم ف ــز الس ــي »تعزي ــدى العالم المنت
المجتمعات المسلمة«، الذي يعد من أهم 
المنتديات في العالم اإلسامي التي تناقش 
اإلشــكاليات والقضايــا اإلنســانية المحدقــة 
باإلنســان فــي عالــم اليــوم، والتــي نجمت 
عــن الصراعــات الفكريــة والطائفيــة فــي 

ــلمة. المجتمعات المس
وتعــد جائــزة الشــيخ زايــد لألخــوة 
اإلنســانية منــذ انطاقتهــا واحــدة مــن 
ــة  ــارات الرامي ــة اإلم ــادرات دول ــرز مب أب
لنشــر وتعميــم قيــم التســامح والتعايــش 
اإلنســاني. وتحمــل الجائــزة رمزيــة خاصة 
بارتباطهــا باســم القائد المؤســس المغفور 
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ل
“طيــب اهلل ثــراه”، إضافــة إلــى دورها في 
تعميق المبادئ المرتبطة بتعزيز التســامح 
والتعايش الســلمي حــول العالم. وتحتفي 
الجائزة ســنويا باألشــخاص أو المؤسســات 
التــي تعمــل على ترســيخ الســام والعيش 
المشــترك، وبناء جســور التواصــل الثقافي 
واإلنســاني، وطرح مبادرات عملية ناجحة 
ومؤثــرة للتقريــب بيــن المجتمعــات على 

المــدى الطويــل. وام

ــة  ــن وكاء النياب ــدد م ــاض وع أدى ق
العســكرية اليميــن القانونية، أمام معالي 
الفريــق الركــن عيســى ســيف بــن عبــان 
المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، 
إيذانــًا ببــدء مهــام عملهــم كأعضــاء فــي 
الســلطة القضائيــة في القوات المســلحة، 
وذلــك خــال مراســم أقيمــت، أمس، في 
مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، معاهدين اهلل 
تعالــى أن يحكمــوا بالعــدل وأن يخلصــوا 
لدســتور دولة اإلمــارات العربية المتحدة 

وقوانينها.
وعبــر معالــي رئيس األركان عن فخره 
ــدة مــن  ــزازه بانضمــام دفعــة جدي واعت

الكــوادر المواطنــة إلــى أعضــاء الســلطة 
القضائيــة، ليــؤدوا مهامهم ومســؤولياتهم 
ــة  ــق العدال ــي تحقي ــة ف ــاءة وفعالي بكف
وحفــظ الحقــوق، فــي ظــل منظومــة 
قضائيــة رائــدة ومتطورة تدعــم توجهات 
حكومــة دولة االمارات العربية المتحدة.

وأكــد معاليــه، دعــم القيادة الرشــيدة 
لدولــة اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، للمبادرات التطويرية 
ــي  ــات تضاه ــر خدم ــى توفي ــة إل الهادف
أفضــل الخدمــات العالميــة المقدمــة فــي 
القطــاع العدلــي والقضائــي، اعتمادا على 

الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة والمدربة.
الســلطة  أعضــاء  معاليــه،  ووجــه 
القضائيــة الجــدد، إلى العمــل بجد وتفان 
مــن أجل رفعة الوطن واســتدامة الريادة 
ــع  ــات، م ــف القطاع ــي مختل ــز ف والتمي
التمســك بمبــدأ ســيادة القانــون والعدالة 
الناجــزة، بمــا ينعكس بــدوره على كفاءة 

النظــام القضائــي فــي الدولــة.
حضــر مراســم أداء اليميــن القانونيــة، 
اللــواء الركــن ســالم جمعــه الكعبــي 
ــن  ــدد م ــاء العســكري، وع ــس القض رئي
ــي وزارة  ــؤولين ف ــاط والمس ــار الضب كب

ــاع. وام الدف

ــن  ــد العربــي ع ــدوق النق كشــف صن
محافظــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
علــى المركــز األول فــي المؤشــر العــام 
لتنافســية االقتصــادات العربيــة، نتيجــة 
الســتحواذها علــى المركــز األول علــى 
مســتوى المجموعــة ككل فــي مؤشــر بيئــة 

ــتثمار. ــة االس وجاذبي
وأضــاف الصنــدوق، فــي تقرير تنافســية 
االقتصــادات العربيــة ٢٠٢٢، أن قطر جاءت 
ــام  ــر الع ــي المؤش ــي ف ــز الثان ــي المرك ف
لتنافســية االقتصادات العربيــة، بينما حلت 
الســعودية والكويت وعمــان والبحرين في 
المراكز الثالث والرابع والخامس والســادس 

ــى التوالي. عل
وبحســب التقريــر، اســتحوذت اإلمارات 
والسعودية على المراكز األولى والثانية في 
مؤشــر قطاع ماليــة الحكومة على الترتيب، 
ويعــزي ذلــك إلــى حصــول اإلمــارات علــى 
مركــز متقــدم فــي مؤشــر الحريــة الماليــة، 
والمركــز الثاني في مؤشــر الفائــض/ العجز 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي، بينما استفادت 
الســعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر 
اإليــرادات العامــة إلــى الناتــج المحلــي 
ــد  ــدوق النق ــر صن ــي. وأشــار تقري اإلجمال
العربــي إلــى أن دولــة الكويــت جــاءت في 
ــة  ــث فــي مؤشــر قطــاع مالي المركــز الثال
الحكومــة علــى مســتوى الــدول مســتفيدة 
مــن مؤشــر اإليــرادات العامــة إلــى الناتــج 

ــي اإلجمالي. المحل
وحلــت اإلمارات في المركــز األول على 
مســتوى الــدول العربيــة في مؤشــر القطاع 
النقــدي والمصرفي مســتفيدة من حصولها 
ــى مركــز متقــدم فــي مؤشــر الســيولة  عل
المحليــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي وفــي 
مؤشري معدل نمو األصول األجنبية ونسبة 
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، بينمــا جــاءت الكويــت 
ــي مؤشــر  ــي نتيجــة تدن فــي المركــز الثان
القــروض المتعثــرة مــن إجمالــي القــروض 
وحصولهــا علــى مركــز متقــدم فــي مؤشــر 
نســبة االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص 

إلــى الناتــج المحلي.
ــت  ــعودية حقق ــر أن الس ــر التقري وذك
المركــز األول على مســتوى الــدول العربية 
نتيجــة  الخارجــي  القطــاع  فــي مؤشــر 
حصولهــا علــى المركــز األول على مســتوى 
المجموعــة ككل في مؤشــري االحتياطيات 
الرســمية للــواردات الســلعية، بينمــا جاءت 
اإلمــارات فــي المركز الثالث مســتفيدة من 
حصولهــا علــى المركــز الثالــث فــي مؤشــر 

نســبة الحســاب الجاري إلــى الناتج المحلي 
اإلجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط 
التبــادل التجــاري. وأشــار التقريــر إلــى أن 
اإلمارات حققت المركز األول على مستوى 
الــدول العربيــة فــي مؤشــر بيئــة وجاذبيــة 
االستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين 
ــي والثالــث  والســعودية فــي المركــز الثان
والرابــع والخامــس علــى مســتوى مجموعة 

الــدول العربيــة علــى التوالي.
 وتصــدرت اإلمــارات المركز األول عربيًا 
على مؤشر الحرية االقتصادية نتيجة حصولها 
علــى مراكــز متقدمة في جميع المؤشــرات 
الفرعيــة، فيما ســجلت قطر المركــز الثاني 
على مســتوى الدول العربية مســتفيدة من 
حصولهــا علــى المركــز الثالــث فــي مؤشــر 
العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشــر 
حقــوق الملكيــة، فيمــا حلــت الكويــت في 
المركــز الثالث لحصولها علــى مركز متقدم 

فــي بعض المؤشــرات الفرعية.

ــز األول  ــي المرك ــارات ف ــاءت اإلم وج
علــى مســتوى الــدول العربيــة فــي مؤشــر 
قطــاع المؤسســات والحوكمــة الرشــيدة 
نتيجــة حصولهــا علــى المركــز الثانــي فــي 
مؤشــري مكافحــة الفســاد اإلداري وفعاليــة 
الحكومــة، تلتها قطر فــي المركز الثاني مع 
تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد اإلداري 
وســيادة القانــون، بينمــا جــاءت الســعودية 
فــي المركــز الثالــث كمحصلــة لتقدمها في 
مؤشــري مكافحــة الفســاد اإلداري وفعاليــة 

الحكومة.
وحصلت اإلمارات على المركز األول على 
مســتوى الــدول العربيــة فــي مؤشــر قطــاع 
البنيــة التحتية ويعزي ذلك إلى اســتحواذها 
ــى المركــز األول فــي مؤشــرات النقــل  عل
والشــحن الجــوي، واالشــتراك فــي الهواتف 
الخلوية، والوقــت المخصص للحصول على 
الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز 

الثانــي وحلت الكويــت ثالثًا. وام

العالم يحتفي باألخوة اإلنسانية.. واإلمارات وجهة التسامح والتعايش األولى

أمام رئيس األركان.. قاض وعدد من وكالء النيابة العسكرية يؤدون اليمين القانونية  

»النقد العربي«: اإلمارات األولى عربيًا في 
تنافسية االقتصادات العربية  

خالل مراسم أداء اليمين القانونية

افتتــح منتــدى أبوظبــي للســلم مكتــب 
منظمة حلف الفضول الجديد في العاصمة 

واشنطن. األمريكية 
  وقــال معالــي العامــة الشــيخ عبــداهلل 
بــن بّيــه رئيــس منتــدى أبوظبــي للســلم، 
الرئيــس الشــرفي لمنظمــة حلــف الفضول 
الجديــد، فــي كلمــة بهــذه المناســبة، إنــه 
مــن المبهــج حقــًا أن نلتقي اليــوم لنحتفي 
ونحتفــل بافتتــاح مكتــب »حلــف الفضول 
الجديــد« فــي واشــنطن، ما أجمــل الفكرة 
عندمــا تتحول إلى عمــل، وأجمل من ذلك 
عندمــا تتحــول إلــى مؤسســة تعمــل مــن 
أجــل فكــرة، هــذا هــو حــال هــذا المكتب 
الــذي نفتتــح اليــوم فهو بحــق معنى تجّلى 

فــي مبنــى، وفكــرة تحّولــت إلــى واقع.
 وأوضــح ابــن بيــه أن مؤسســة حلــف 

الفضــول الجديد ســوف تســهم فــي تفعيل 
ميثــاق حلــف الفضــول واالنتقــال بــه مــن 
حيــز التنظير إلى واقع التجســيد من خال 

أنشــطتها المتنوعــة وبرامجهــا الخّاقة.
وقــال معاليــه إنــه فــي عــام ٢٠١٩، تــم 
ــتكمااًل  ــون اس ــاق ليك ــذا الميث ــة ه صياغ
للوثائــق واإلعانــات التــي ســبقته وليؤكــد 
ــم المشــتركة  ــل والقي ــى إعــاء الفضائ عل
والتعبير عن ذلك بطريقة واضحة وأسلوب 

يمكــن للجميــع أن يتفقــوا عليــه. 

وأوضــح معاليــه أن هــذا المعنى تحقق 
بالفعل في »ميثاق حلف الفضول الجديد« 
الــذي صيــغ بمشــاركة الجميــع وأصدر من 
أبوظبــي عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، عاصمة التســامح والســام، وها 

ــى مؤسســة تعمــل  ــوم يتحــول إل هــو الي
مــن أجــل تحقيــق المســاعي النبيلــة التــي 

مــن أهمهــا االحتــرام والمحبة والســام.
وختم معاليه كلمته االفتتاحية بشكر كل 
المتعاونيــن والحاضريــن وبالدعاء الصادق 
لتلك المؤسســة حتى تثمر مبادرات عملية 
ــن  ــدءا م ــة والتجــّدد، ب تتصــف بالديموم
التعريــف بهــذا الحلــف وميثاقــه وبنــوده، 
ووصــوال إلــى اإلســهام في تحقيــق أهدافه 
فــي نشــر قيم الســلم والتســامح فــي عالم 

يــزداد احتياجــه إليهمــا كل يوم.
حضــر افتتــاح المكتــب أعضــاء مجلــس 
إدارة منظمة حلف الفضول الجديد وجمع 
كبيــر مــن القيــادات الدينيــة مــن القســس 
ــات  ــي الجه ــة وممثل ــات واألئم والحاخام

الحكوميــة والمدنيــة فــي أمريــكا. وام

منتدى أبوظبي للسلم يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن

اإلمارات والسعودية تستحوذان على المراكز األولى 
والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب

استعراض إنجازات المرأة في اإلمارات والفرص التي 
حظيت بها حتى أصبحت شريكة رئيسية في بناء الدولة

الدولة حلت في المركز األول على مستوى الدول 
العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي

المناسبة تبرز التأثير 
المتنامي للدولة في ملف 

تعزيز مبادئ السالم 
والتسامح والتعايش
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نخبة  القادة«  »منتدى  في  شارك  كما 
من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات 
دولية متميزة منها مايكروسوفت، ومنظمة 
وشركة  والعالمية،  األوروبية،  المهارات 
ستراتا للتصنيع، وشركة أومنيا للشراكات 
التعليمية، بجانب نخبة من الشباب اإلماراتي 
الذين فازوا بعشر ميداليات منها  الملهم 
ذهبية و٩ ميداليات تميز خال المسابقة 
العالمية للمهارات حيث استعرضوا تميزهم 
وتفوقهم الدولي في عدة تخصصات هندسية 

مهمة. وتكنولوجية 
وفي كلمتها خال منتدى القادة قالت 
معالي سارة بنت يوسف األميري إن رؤية 
التعليم في الدولة تهدف لتأهيل األجيال 
الحالية والقادمة وتزويدها بالمهارات التي 
نعمل  والتي  المستقبلية  المهن  تتطلبها 
على خلقها من خال القطاعات المختلفة 

في الدولة«.
وأضافت معاليها: »قطاع الصناعة مثًا 
ومن خال االستراتيجية الوطنية للصناعة 
 ٣٠٠ »مشروع  المتقدمة  والتكنولوجيا 
مليار« سيخلق فرصًا هائلة لشبابنا تستدعي 
والتقني  األكاديمي  التعليم  في  االستثمار 
تلبي  برامج  تصميم  وعلينا  والمهني، 
احتياجات جميع طلبتنا واهتماماتهم، تربط 
العملي  والتدريب  المدرسي  التعليم  بين 
المرتبط بالمهارات التي تتطلبها القطاعات 
المرونة وشراكات  إلى  المختلفة ونحتاج 
فاعلة بين جميع القطاعات لتصميم برامج 
طلبتنا  واحتياجات  تطلعات  مع  تتناسب 

وسوق العمل في نفس الوقت«.
وأشادت معاليها بجهود مركز أبوظبي 
التقني، الدائمة لدعم قطاع التعليم التقني 
والمهني، والطلبة في هذا المجال وقالت 
إن الوصول إلى العالمية تم بفضل سنوات 
وسنوات من المثابرة والجهود الكبيرة«.

من جانبه رحب سعادة الدكتور مبارك 
أبوظبي  الشامسي مدير عام مركز  سعيد 
للتعليم والتدريب التقني والمهني بالحضور 
التعليم  التاسعة من »أسبوع  الدورة  في 
تحت  ُتقام  التي  واالبتكار٢٠٢٣«  التقني 
رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 
شاكرين لسموه رعاية هذا الحدث المهم.

وأكد أن هذه الفعالية تأتي ترجمة لحرص 
القيادة الرشيدة على دعم المبادرات التي 
تسهم في تمكين شباب الوطن، وبالتأكيد 
فإن حصول دولة اإلمارات على المركز األول 
في التعليم والتدريب التقني والمهني عالميًا 
في مؤشر المعرفة العالمي ٢٠٢٢، والمركز 
للسنة  العربية  الدول  األول على مستوى 
السادسة على التوالي، يأتي ثمرة الجهود 
التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق 
اإلمارات، وتطوير  األفضل لمجتمع دولة 
الكفاءات الوطنية لتحقيق تعليم مستدام 
من خال ترسيخ مفاهيم الريادة واالبتكار 
لدى الشباب وتعزيز دور التكنولوجيا لضمان 
جودة التعليم والتدريب التقني والمهني من 
أجل بناء جيل متمكن ومواكب للثـورات 
العلميـة والتكنولوجيـة في سوق العمل.

وأضاف: »يعمل مركز أبوظبي التقني 

النظم  في  العالمية  المعايير  أرقى  وفق 
التعليمية الدولية، حيث النظام التعليمي في 
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية أصبح اليوم 
مرتبطًا بأفضل المعايير المتبعة في النظم 
التعليمية الدولية ومتصًا بالتجارب التربوية 
والعمل  المتقدمة  البلدان  في  الناجحة 
تحقيق  وهدفنا  الجامعات،  مع  المشترك 
التنافسية العالمية في التعليم التقني، مما 
أسهم في تصّدر طلبة ثانويات التكنولوجيا 
اختبار  في  المتقدمة  المراكز  التطبيقية 
اإلمارات القياسي »EMSAT« على مستوى 
الدولة بحصولهم على المركزين األول والثاني 
في الترتيب العام لمجموع عامات اختبار 

.»EMSAT« اإلمارات القياسي
وأشار إلى أنه نظرًا ألهمية القطاع الخاص 
في جميع جوانب التنمية االقتصادية في 
الدولة، وتماشيًا مع خطة أبوظبي لزيادة 
نسبة مشاركة المواطنين في هذا القطاع، 
الكوادر  تنافسية  مجلس  مع  وبالتعاون 
اإلمارتية »نافس«، فقد عمل مركز أبوظبي 
التقني على تقديم برامج التدريب والتطوير 
في قطاع التجزئة لتمكين المواطنين للحصول 
على المؤهات المهنية الازمة من أجل زيادة 

الكوادر البشرية المواطنة من ذات الكفاءات 
المهنية والتقنية في القطاع الخاص، إضافة 
إلى تقديم ِمنح دراسية للمواطنين؛ للحصول 
التمريض،  في  البكالوريوس  شهادة  على 
وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم 
المساعد الصحي، في كلية فاطمة للعلوم 
مواطنة  كوادر  صناعة  أجل  من  الصحية، 
جديدة في مجال التمريض بما يسهم في 
زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع 

الصحي بالدولة«.
وقال: »إن تطوير المهارات والمؤهات 
المطلوبة في سوق العمل لتمكين ودعم 
الشباب اإلماراتي من المشاركة في مختلف 
القطاعات والصناعات يعتبر من أهم أهداف 
التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  مركز 
والمهني، وقد أولت القيادة الرشيدة أهمية 
إعداد وتهيئة الشباب اإلماراتي بمنظومة 
من المهارات التقنية، والفنية، والمهنية، 
العالمية  للمنظمة  الدولة  انضمت  حيث 
للمهارات في عام ١٩٩٧ كما أقيمت المسابقة 
العالمية للمهارات للمرة األولى في منطقة 
الشرق األوسط في أبوظبي في عام ٢٠١٧ 
وكنتيجة للجهود المبذولة التي يقوم بها 

التدريب  التقني من خال  أبوظبي  مركز 
المستمر على أحدث المعدات واآلالت ونقل 
المعرفة وتحديث المناهج والمتابعة فقد 
فازت المتسابقة نوف الشكيلي من كلية 
فاطمة للعلوم الصحية  بالميدالية الذهبية 
عن فئة الرعاية الصحية واالجتماعية في 
المسابقة العالمية للمهارات ٢٠٢٢ والتي 
عقدت في مدينة بوردو في فرنسا لتكون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أول دولة 
عربية تفوز بالميدالية الذهبية في المسابقة 
المنظمة  تأسيس  منذ  للمهارات  العالمية 
العالمية عام ١٩٤٦، كما حصل ١٠ متسابقين 
آخرين على ميداليات التميز وقد خصصنا 
الجلسة الثالثة اليوم لاستماع الى رحلتهم 

التميز. نحو 
ولفت إلى أن المركز يهدف إلى تمكين 
األفراد، وتعزيز فرص العمل والتعلم مدى 
الحياة، حيث يسهم التعليم والتدريب في 
المجال التقني والمهني في تنمية وتطوير 
معارف األفراد ومهاراتهم وكفاءاتهم من 
أجل تعزيز حظوظهم في العمل والتدرج 

الوظيفي والتعلم مدى الحياة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق قام مركز 

أبوظبي التقني بتطوير دليل النظام الوطني 
للتلمذة المهنية وتطبيقه مما يساعد األفراد 
وبيئة  التعليمي  المجال  بين  التنقل  على 
العمل، والجمع بين التعلم والعمل، مشيرًا 
خال  المركز  أهداف  أهم  من  إن  الى 
إقبال  نسبة  زيادة  هو  القادمة  السنوات 
التقني  التعليم  على  والشباب  الفتيات 
يحرص  المركز  أن  إلى  إضافة  والمهني، 
لضمان  العالمية،  المعايير  تطبيق  على 
االرتقاء المستمر، ومواصلة الجهود المبتكرة 
وهو  العالمية،  الصدارة  على  للمحافظة 
األمر الذي يتوافق مع طموحات القيادة 
الدولية  الصدارة  التي تستهدف  الرشيدة 

في كل المجاالت.
وخال جلسة العمل األولى التي عقدت 
في المنتدى تحت عنوان« التعليم التقني 
لعالم متغير« وأدارها المهندس علي محمد 
في  اإلمارات  مهارات  رئيس  المرزوقي 
علي  إسماعيل  قال  التقني«  »أبوظبي 
عبداهلل الرئيس التنفيذي لـ«ستراتا« مدير 
في  االستراتيجية  المجمعات  وحدة  في 
التزامنا برعاية وتطوير  شركة مبادلة إن 
النمو طويل األجل  الغد هو أساس  قادة 

للدولة، ومن خال الشراكات والمبادرات 
المختلفة، نحن قادرون على تشجيع شباب 
الدولة للدخول في مجاالت مهنية جديدة 

كصناعة الطيران والصناعات المتقدمة.
كما قالت لورنس جيتس الرئيس التنفيذي 
إدارة  األوروبية، عضو مجلس  للمهارات 
منظمة المهارات العالمية  إن المسابقات 
مجرد  من  أكثر  هي  للمهارات  العالمية 
أنظمة  لقياس  وسيلة  كونها  مسابقات 
التعليم والتدريب التقني والمهني الوطنية.. 
مؤكدة أن التعاون الدولي وتبادل التجارب 
والممارسات الناجحة سيكون عامًا أساسًيا 
لمساعدة أنظمة التعليم والتدريب التقني 
والمهني على توليد االبتكار الازم إلعداد 

القوى العاملة في المستقبل
وأكد نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت 
الرئيس  ميرفي جانسون  و  اإلمارات  في 
التنفيذي لشركة لومينا للشراكات التعليمية  
في  والمهني  التقني  التعليم  أهمية  على 
صناعة الكوادر القادرة على التوافق مع 

المستقبل. وظائف 
كما عقدت خال المنتدى جلسة عمل 
ثانية تحت عنوان الشباب اإلماراتي الملهم 
و٩  ذهبية  منها  ميداليات  بعشر  الفائز 
العالمية  المسابقة  خال  تميز  ميداليات 
للمهارات، أعرب أبناء الدولة خالها عن 
جاء  الذي  اإلنجاز  هذا  بتحقيق  فخرهم 
ثمرة لدعم قيادة الدولة الرشيدة وجهود 

»أبوظبي التقني«. وام

ــة  ــا رئيس ــا ناربايف ــي تنزي زارت معال
مجلس الشــيوخ في جمهورية أوزبكستان 
جامع الشيخ زايد الكبير، والوفد المرافق.

ــف  ــور يوس ــعادة الدكت ــب س واصطح
العبيدلــي مديــر عــام مركــز جامع الشــيخ 
زايــد الكبير الوفد فــي جولة لاطاع على 
مرافــق الجامــع، وعلى ما يحويــه ويقدمه 
ــة  ــزوار« مــن منظومــة متكامل ــز ال »مرك
وخدمــات مميــزة لمرتــادي الجامــع مــن 
مختلف الثقافــات، وعلى التجربة الفريدة 
التي دشنها المركز »درب التسامح«؛ التي 
تأخــذ مرتــادي الجامع بمختلــف ثقافاتهم 
في رحلة استكشــاف اســتثنائية، من خال 
ســرد مصور ألقســام الــدرب الثاثــة، التي 
تــروي مســيرة إنجــاز رائــدة فــي مجــال 

التعايــش والتســامح، وفتح قنــوات الحوار 
الحضــاري بيــن مختلــف ثقافــات العالم.

وتجولــت معاليهــا والوفــد المرافق في 
قاعــات الجامــع وأروقتــه الخارجية، حيث 
ــة  ــع الحضاري ــى رســالة الجام ــوا عل تعرف
ــاح  ــامح واالنفت ــش والتس ــة للتعاي الداعي
ــم  ــر وقي ــى اآلخــر؛ المنبثقــة مــن مآث عل
ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــد المؤســس، وال الوال
يقــوم بــه مركــز جامع الشــيخ زايــد الكبير 
في التعريف بالثقافة اإلســامية الســمحة، 
وتعزيــز التواصــل الحضــاري بيــن مختلف 
الثقافــات والشــعوب حــول العالــم، علــى 
تاريخ تأســيس الصــرح الكبيــر، وجماليات 
الجامــع وبديــع فنــون العمــارة اإلســامية 
التــي تجلــت بوضــوح فــي جميــع زوايــاه، 

ومــا يحويــه الجامع مــن مقتنيــات فريدة، 
وأروع مــا جــادت بــه الحضــارة اإلســامية 
علــى مــر العصــور مــن فنــون وتصاميــم 
هندســية التقــت علــى اختافهــا وتنوعهــا 
فــي تصميــم الجامــع، لتعكــس جمــال 
ــل  ــي عم ــا ف ــات وتناغمه ــجام الثقاف انس

إبداعــي واحــد.
وفــي ختــام الزيــارة تم إهــداء معاليها، 
نســخة من كتاب »فضاءات من نور« أحد 
إصدارات مركز جامع الشــيخ زايد الكبير؛ 
الــذي يضــم عــددًا مــن الصــور المتميــزة 
ــور«  ــن ن ــزة »فضــاءات م ــزة بجائ والفائ
للتصويــر الضوئــي التــي ينظمهــا المركــز 
بشــكل دوري، وتبــرز جماليــات العمــارة 

اإلســامية في الجامــع. وام

رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان تزور جامع 
الشيخ زايد الكبير بأبوظبي  

تنزيال ناربايفا خالل زيارتها جامع الشيخ زايد الكبير

خالل توقيع االتفاقية

بحــث وفد مــن وكالــة أنبــاء اإلمارات 
»وام« برئاســة ســعادة محمــد جــال 
الريســي مديرعام الوكالــة، آفاق التعاون 
المؤسســات  مــن  عــدد  مــع  الثنائــي 

ــة فــي بنمــا. اإلعامي
جــاء ذلــك خال الزيــارة التي قــام بها 
وفــد »وام« إلــى مدينــة بنمــا العاصمــة، 
وشــملت عددًا من المؤسسات اإلعامية، 
وذلــك فــي إطــار الحــرص علــى مناقشــة 
مخرجــات الدورة األولى مــن الكونجرس 
العالمــي لإلعام التي عقدت في أبوظبي 
واســتعراض  الماضــي،  نوفمبــر  شــهر 
التعــاون اإلعامــي ومشــاركة وســائل 
ــدول  ــر ال ــي مؤتم ــا ف ــي بنم ــام ف اإلع
األطــراف »كوب٢8« المقــرر عقده العام 

الجــاري فــي مدينــة إكســبو دبــي.
وزار وفد وكالة أنباء اإلمارات، بحضور 
ســعادة سالم راشــد العويس سفير الدولة 
لدى جمهورية كولومبيا ســفير الدولة غير 
المقيــم لــدى جمهوريــة بنمــا، مجموعــة  
التــي  اإلعاميــة   Group MEDCOM
ــر  ترتبــط بشــراكة مــع »وام« وتعــد أكب
المؤسســات اإلعاميــة فــي بنمــا وتتضمن 
نحــو ٦ محطــات تلفزيونيــة و٣ محطــات 
راديو ، حيث جرى بحث الفرص المتاحة 
لتعزيــز الشــراكة بيــن الجانبيــن،  كمــا تم 

.TVN زيــارة مقــر تلفزيون
 La Prensa ــة ــد صحيف ــا زار الوف كم
 SERTV وتلفزيون La Estrella وصحيفة
Public، وتــم توقيــع ٣ اتفاقيــات تعاون 
بين »وام« وهذه المؤسســات اإلعامية.

وأكــد ســعادة محمــد جــال الريســي 
ــارات  ــاء اإلم ــة أنب ــد وكال ــارة وف أن زي
ــي  ــة ف ــى المؤسســات اإلعامي »وام« إل
ــة  ــن رؤي ــًا م ــي انطاق ــن تأت األمريكيتي
الوكالــة لتعزيــز تعاونهــا مع المؤسســات 
اإلعاميــة العالميــة وبناء شــراكات فاعلة 

ومثمــرة معهــا. 
وأضاف أن الكونجرس العالمي لإلعام 
قــدم فــي دورتــه األولــى منصــة مثاليــة 
المؤسســات  بيــن  الشــراكات  لتعزيــز 
اإلعاميــة العالميــة واستشــراف مســتقبل 
ــم،  ــة والعال ــي المنطق ــام ف ــاع اإلع قط
وقــال: »نحــن حريصــون مــع االســتعداد 
للدورة الثانية على التباحث مع شــركائنا 
وتبــادل  العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي 
ــدورة  ــوى ال ــات النظــر حــول محت وجه
الثانيــة مــن الكونجــرس المقــرر عقدهــا 

العــام الجــاري«.
ولفــت إلــى أن دولة اإلمارات تســتعد 
الســتضافة مؤتمــر الــدول األطــراف فــي 

اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن تغيــر 
المنــاخ »كوب٢8« العــام الجاري، مؤكدًا 
علــى الــدور المحــوري لإلعــام فــي هــذا 
الملــف، والتطلــع إلــى مشــاركة إعاميــة 
عالميــة واســعة فــي هذا الحــدث الدولي 
البــارز، الــذي سيشــكل عامــة فارقــة في 
مســيرة العمــل المناخــي العالمي وجهود 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مختلف 

المجاالت.
وتوجــه الريســي بالشــكر إلــى ســعادة 
العويــس ســفير مفــوض فــوق  ســالم 
العــادة غيــر مقيــم لــدى جمهوريــة بنمــا 
علــى توفيــر الدعــم لوفــد »وام« خــال 

ــارة. وام الزي

لمناقشة مخرجات الدورة األولى من الكونجرس العالمي لإلعالم
وفد من »وام« يبحث آفاق التعاون الثنائي مع المؤسسات اإلعالمية في بنما  

تحت رعاية هزاع بن زايد.. انطالق 
أعمال »منتدى القادة« في أبوظبي

تحــت رعاية ســمو الشــيخ هــزاع بن زايــد آل نهيان 
ــي..  ــارة أبوظب ــذي إلم ــس التنفي ــس المجل ــب رئي نائ
دشــنت معالــي ســارة بنــت يوســف األميــري وزيــرة 
دولــة للتعليم العــام والتكنولوجيــا المتقدمة، »منتدى 
ــن  ــدورة التاســعة م ــال ال ــي مســتهل أعم ــادة« ف الق
»أســبوع التعليــم التقني واالبتــكار٢٠٢٣« الذي ينظمه 
مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي؛ 
ــر الجــاري، تحــت  ــى ٩ فبراي ــرة مــن ٢ إل خــال الفت

شــعار »التعليــم التقنــي والمهنــي للجميــع«.
ــوك  ــز أدن ــي مرك ــم ف ــذي أقي ــدى ال ــر المنت حض
لألعمــال بأبوظبــي بالتزامــن مــع شــهر االبتــكار فــي 
الدولــة، معالــي الدكتــور مغير خميــس الخييلي رئيس 
دائــرة تنميــة المجتمــع بأبوظبــي، وســعادة الدكتــور 
مبــارك ســعيد الشامســي مديــر عــام مركــز أبوظبــي 
للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، وســعادة غنــام 
المزروعــي، األميــن العــام لمجلــس تنافســية الكــوادر 

اإلماراتيــة، وســعادة محمــد راشــد الهاملــي مديــر عام 
هيئة أبوظبي لإلســكان، وســعادة غانم مبارك الهاجري 
مديــر عام المؤسســة العامة لحديقــة الحيوان واألحياء 
المائيــة بالعيــن، وســعادة الدكتور ياســر أحمــد النقبي 
مديــر أكاديميــة أبوظبــي الحكوميــة، وســعادة عبــداهلل 
العامــري، مديــر عام هيئــة أبوظبي للدعــم االجتماعي 
وســعادة الدكتــور محمــد المعــا وكيــل وزارة التربيــة 

والتعليــم للشــؤون األكاديمية.

سارة األميري خالل افتتاح المنتدى بحضور مبارك الشامسي ومغير الخييلي  

سارة األميري: رؤية التعليم في الدولة تهدف لتأهيل األجيال 
الحالية والقادمة وتزويدها بمهارات المهن المستقبلية 

مبارك الشامسي: الفعالية تأتي ترجمة لحرص القيادة الرشيدة 
على دعم المبادرات التي تسهم في تمكين شباب الوطن

محمد جالل الريسي: زيارة وفد »وام« للمؤسسات اإلعالمية 
باألمريكيتين تأتي انطالقًا من رؤيتها لبناء شراكات فاعلة ومثمرة
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  فقدت السيدة / مريم رشاد صالح عبداهلل بانافع )امارات 
الجنسية(  شهادة أسهم صادرة من مصرف أبوظبي اإلسالمي.

رقم الشهادة 10180050
عدد االسهم 212 سهما

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب فرع من فروع مصرف ابوظبي 
اإلسالمي.. او االتصال على تيلفون رقم  0556922844 مشكورا.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان شهادة أسهم

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة /  شركة نيموكو بتروليوم 
كوربوريشن »الجنسية: جزر فيرجن - البريطانية« قد تقدمت 
بطلب شطب قيد فرع الشركة في إمارة دبي »العنوان: 
القوز - بر دبي - مكتب ملك أحمد وعلي الشعفار - القوز 
- ص.ب: 37174 دبي«  والمقيدة تحت رقم »1690« في 

سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيًذا ألحكام القانون االتحادي رقم »2« لسنة 2015 في 
شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم »377« 
لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع 
ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج والمناطق الحرة بالدولة.

يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا 
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ 

النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد

إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 3625 دبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

تعلن شركة /جراند باسيفيك للتجارة العامة ذ م م الصادر 
لها رخصة من دائرة االقتصاد والسياحة برقم 922895، 
بأنه قد تم بيع الرخصة بالكامل بتاريخ 2022/11/30 
و تغيير االسم التجاري إلى/ الشهباء الحديثة لتجارة 
قطع غيار السيارات والمركبات ذ م م، وأن الشركاء 
الجدد ليسو مسؤولين عن أية التزامات أو ديون أو 
مستحقات، و ليسو مسؤولين بأي صفة كانت عن شركة/ 
جراند باسيفيك للتجارة العامة ذ م م قبل تاريخ البيع.

مقدمه لسيادتكم
شركة الشهباء الحديثة لتجارة 
قطع غيار السيارات والمركبات ذ م م

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن قطع صلة

إعالن

المخطر: تامر مصطفى الدسوقي العايق مصر الجنسية هوية إمارتية ٧8٤١٩٧٧٧٠٧5٠٢٩٣ 
الفجيرة - هاتف ٠5٠٣٩٩8٦٣٧

المخطر إليه: محمد فيصل محمد حنيف الجنسية الهند هوية إمارتية ٧8٤١٩٩٢١٤٠٤8٦٩8 
هاتف : +٩٧١5٦٩٤١٩٦٠٤ - الشارقة - منطقة القاسمية - عيادة ياس لطب األسنان

الشرح
المخطر يخطر المخطر اليه بدفع المبالغ والرسوم المستحقة والغرامات ورسوم عقد 
االيجار المستحقة على الرخصة التجارية »عيادة ياس لطب األسنان« الصادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بالشارقة رقم الرخصة »٧٢8٩٣٤« - وذلك حيث ان المخطر هو المالك 
الفعلي للرخصة التجارية المذكورة اعاه و بموجب عقد بيع عرفي »غير موثق« تم توقيعه 
بين المخطر والمخطر إليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٩ و بما أنه قانونيًا يقضي بموجبه التزام 
الطرف المشتري »المخطر اليه« بعد توقيع العقد بجميع المسؤوليات المالية الاحقة 
على توقيع عقد البيع العرفي و لذلك تكون التزامات الرخصة والغرامات والمتأخرات 
وزارة  وغرامات  االقتصادية  والتنمية  البلدية  لدى  الرخصة  على  المستحقة  والرسوم 
الصحة ورسوم عقد االيجار وتجديد الرخصة تكون قانونيًا على عاتق المشتري »المخطر 
اليه« ولم يلتزم المخطر اليه بدفع جميع المستحقات والغرامات سابقة الذكر وبما ان 
الرخصة التجارية المذكورة أعاه ما زالت أصًا وقانونيًا باسم المخطر، مما سبب ضرر 
مادي ومعنوي على المخطر وحاول المخطر مرارًا وتكرارًا االتصال بالمخطر اليه لدفع 
المستحقات والغرامات المتفق على بنودها في عقد البيع العرفي ولكن من دون جدوى.

لذلك:
يخطركم المخطر بضرورة سداد جميع الرسوم والغرامات المستحقة على الرخصة التجارية 
»عيادة ياس لطب األسنان« من غرامات ورسوم ومتاخرات لدى البلدية ودائرة التنمية 
االقتصادية ووزارة الصحة ودفع متاخرات عقد االيجار وجميع المستحقات والغرامات 
القطلوبة لدى جميع الجهات المختصة وبمراجعتي في اقصى وقت ممكن للتنسيق معكم 
على انهاء الحالة التعاقدية بيني وبينكم بعد اخالكم لبنود العقد وبعد الضرر المادي 
والمعنوي الذي اصابني من جراء هذا و ذلك خال 5 ايام و اال سوف اضطر آسفًا التخاذ 
االجراءات القانونية ضدكم ومقاضاتكم ماديًا ومعنويًا وأدبيًا مع تحملكم جميع رسوم 

رفع الدعاوي ورسوم المحاكم وأتعاب المحاماة.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

MOJAU-2023- 01158120 إخطار عدلي رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

 بناًء على طلب مدعي / سماء للتمويل مساهمة خاصة مديرها مروان عبدالمجيد 
محمد علي الجنسية

إلى مدعى عليه / محمد شاهد رشيد أحمد الجنسية / باكستان
مدعى عليه / مصنع الباستيك الوطني »ش م ح« ذ م م الجنسية

مدعى عليه / شركة بترولوب للزيوت والشحوم ذم م الجنسية
 مدعى عليه / سيد زكى الدين سيد رضي الدين الجنسية / باكستان

 مدعى عليه / ناشيونال ستيل اندستريز ش م ح ذ م م الجنسية
 مدعى عليه / سيدة صفية زمان سيد سليم الزمان الجنسية / باكستان

 مدعى عليه / سيدة زينب سيد رضا الدين الجنسية / باكستان
 مدعى عليه / سيد رضا الدين علي أكبر الجنسية / باكستان

 مدعى عليه / سيد ازهر الدين سيد رضا الدين الجنسية / باكستان
 مدعى عليه / سيد فسيح الدين على اكبر سيد رضى الدين على اك الجنسية / باكستان

يرجى االحاطة بان المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ أصدرت بحقك الحكم التالي 
: حكمت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليهم بالتضامن و التكافل 
ألف  وثمانية  ومائة  درهم »مليون  مبلغ ١١٠8٧٦٧٫١٤  للمدعية  يؤدوا  بان 
وسبعمائة وسبعة وستون درهم وأربعة عشر فلس« و الفائدة االتفاقية على 
ذلك المبلغ بواقع ١8%  سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ و حتى تمام السدادو 

الزمتهم بمصروفات الدعوى ومائة درهم أتعاب محاماة.
 حكمًا قابًا لاستئناف خال ثاثون يومًا إعتبارا من اليوم التالي لإلعان به، 
وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن على الحكم المشار اليه فإن المحكمة سوف 

تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

 إعالن حكم بالنشر
رقم الدعوى: 2022/62٥ - تجاري جزئي

ماي  هولي  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
جاردنر، جنسيته: بريطانيا، ورقم الجواز: 
يجده  على من  فالرجاء   ،124283580

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان جواز سفر

محمد  يوسف  باسم:  سفر  جواز  فقد 
المسالمه، جنسيته: سوريا، ورقم الجواز: 
N012903282، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان جواز سفر

المخطرة : ناديا سيرا الشربجي المزيك ويمثله المحامي/ المثنى الرمسي
المخطر إليهم: ١- دي مهل رستورانت اند كوفي شوب
٢- بورا ميرال بن عثمان         ٣- نخيل مولز ذ.م.م

بموجب هذا اإلنذار العدلي، فإن )»المنذرة«( تقوم بإخطار )»المنذر إليهم«( والتنبيه 
عليهم بأن أموال وممتلكات الشركة )»المنذر إليها األولى«( الكائنة بمقرها في الحراسة 
الشخصية )»للمنذر إليه الثاني«(، وبيده كأمانة وعهدة، ال يجوز له التصرف فيها أو نقل 
حيازتها للغير، وأن أموال وممتلكات الشركة )»المنذر إليها األولى«( الكائنة بمقرها، 
ضامنة لحقوق )»المنذرة«( طرف )»المنذر إليه الثاني«(، وأنها امانة بيد المنذر إليه 
الثاني ومالك العقار المنذر إليه ثالثا وفي عهدتهما، وتخطر )»المنذر إليه الثاني«( بأنه 
يلتزم بتجديد عقد الشركة )»المنذر إليها األولى« مع المؤجر )»المنذر إليها ثالثا«(، 
وبأنه ال يجوز له التنازل/ أو عدم تجديد االجارة/أو نقلها للغير، وعدم رغبة )»المنذرة«( 
في فسخ/أو انهاء عقد إيجار مقر )»المنذر إليها األولى«(، وأن القيام بذلك سوف يكون 
تصرف سيء النية/ومشوب بالتعسف، يبرر )»للمنذرة«( المطالبة بالتعويضات الجابرة 
للضرر، مع تحميل )»المنذر إليهم«( المسئولية القانونية عن عدم تجديد عقد إيجار 

الشركة )»المنذر إليها األولى«(.
حال امتناع )»المنذر إليه الثاني«( عن سداد أجرة الشركة )»المنذر إليها األولى«( فإنه 
يتعين على )»المنذر إليها الثالثة«( اتخاذ إجراءات المطالبة باألجرة قانونا، والتنفيذ 

على أموال الشركة المستأجرة، التي تكفي لسداد االجرة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذرة، في مواجهة المنذر إليهم.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم )2023/492(
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

رقم  الجنسية - يحمل جواز سفر  إماراتي  الخياط،  أمين عبداهلل  / علي محمد  المنذر 
 / ورثة  من  -بصفتي   5-5٧-١٩٧٦-٤٠٦٣٦١8٤ رقم  إماراتية  هوية   -  NKCH23129
محمد أمين عبداهلل علي - ويمثله بالتوقيع السيد / بازانشيري سانكوني بابو - الجنسية 
: الهند، يحمل بطاقة هوية رقم 8-١٧٦8٧١٣-١٩٧٦-٧8٤ بموجب وكالة مصدقة برقم 
الصناعية األولى شارع رقم ١٩  القوز   : العنوان  بتاريخ ٢٤/٢٠٢٢/٠8   ٢٠٢٢/١/٢٤٦١٤٩
- دبي - اإلمارات العربية المتحدة، هاتف رقم: ٩٧١5٠٩٢٠٠٦٦٩ + بريد إلكتروني: 

praveen@adornrealestste.com
ضد المنذر إليه/ برو انفنشنز اوتو سيرفيسز ش ذ م م - صادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية 
المستأجرة« هاتف رقم ٠5٤٣٠٠٠٦١١ - بريد  بدبي تحت رقم ٧٩٦٤٩٢  »بصفتها - 

fkhan.automotive@gmail.com :إلكتروني
وتفاصيل  عنوان   ٢٠٢٣/٣/١٤ حتى   ٢٠٢٢/٣/١5 من  للفترة  مؤرخ  إيجار  عقد  بموجب 
القوز الصناعية االولى - رقم األرض ١٩١ - ٣٦٤  العقار / مستودع رقم S٣٦ بمنطقة 
رقم ديوا ٣٦٤٠٠٣٧٤٠ - رقم مكاني 8١٦8٠ ٢١٣5٦ - دبي - اإلمارات العربية المتحدة.

الموضوع / اإلنذار القانوني بضرورة اإلخاء لغرض الصيانة الكاملة للمأجور - خال مدة 
أقصاها ١٢ شهرًا  - مع سداد القيمة اإليجارية حتى تاريخ اإلخاء

ينذر المنذر المنذر إليه بضرورة اخاء العين المؤجرة خال مدة أقصاها ١٢ شهرًا - لغرض 
إجراء الصيانة الكاملة للمأجور - بناءًا على تقرير بلدية دبي - وذلك عن »مستودع رقم 
S36 -  بمنطقة القوز الصناعية االولى - رقم األرض ١٩١ - ٣٦٤ رقم ديوا ٣٦٤٠٠٣٧٤٠ - 
رقم مكاني 8١٦8٠ ٢١٣5٦ - دبي - اإلمارات العربية المتحدة«، مع سداد القيمة االيجارية 
حتى تاريخ اإلخاء الفعلي وذلك في خال مدة أقصاها ١٢ شهرًا من تاريخ استامه اإلنذار 

العدلي و إال سيقوم المنذر باتخاذ اإلجراءات القانونية إلخاء المأجور.
 ١٢ أقصاها  مدة  خال  المؤجرة  العين  اخاء  بضرورة  إليه  المنذر  المنذر  ينذر  لذلك 
شهرًا - لغرض إجراء الصيانة الكاملة للمأجور - بناءًا على تقرير بلدية دبي - وذلك عن 
»مستودع رقم S٣٦ -  بمنطقة القوز الصناعية االولى - رقم األرض ١٩١ - ٣٦٤ رقم ديوا 
٣٦٤٠٠٣٧٤٠ - رقم مكاني 8١٦8٠ ٢١٣5٦ - دبي - اإلمارات العربية المتحدة«، مع سداد 
القيمة االيجارية حتى تاريخ اإلخاء الفعلي وذلك في خال مدة أقصاها ١٢ شهرًا من تاريخ 

استامه اإلنذار العدلي و إال سيقوم المنذر باتخاذ اإلجراءات القانونية إلخاء المأجور.
الكاتب العدلالمنذر/ بازانشيري سانكوني بابو

إنذار عدلي رقم المحرر: 2023/1/30306
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 85٩
موضوع الدعوى واستنادًا لحق المدعية القانوني بالرجوع على المدعى عليه بقيمة ما 
أدته من مبالغ للمؤمن له، فإنها تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التفضل بما يلي:

أوال: التصريح بقيد الدعوى وإعان المدعى عليه بالجلسة المحددة.
ثانيًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ =/١٩5.٠٠٠ درهم )مائة 
أتعاب  ومقابل  والمصاريف  الرسوم  اليه  مضافا  درهم(  ألف  وتسعون  وخمسة 
المحاماة والفائدة القانونية بواقع )١٢%( من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام 

مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
المدعى شركة البحيرة الوطنية للتأمين. عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-

شارع شارع بني ياس -مبنى بناية عيسى صالح القرق )١(-شقة السادس -بجانب فندق 
هيلتون كريك وفندق البندر روتانا ويمثله يوسف عبدالغفار عبدالرحمن الشريف

المطلوب إعانه ١- جوردان جوزيف إيلي سلطان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها واستنادًا لحق المدعية القانوني 
بالرجوع على المدعى عليه بقيمة ما أدته من مبالغ للمؤمن له، فإنها تلتمس من 

عدالة المحكمة الموقرة التفضل بما يلي:
أوال: التصريح بقيد الدعوى وإعان المدعى عليه بالجلسة المحددة،

ثانيًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ =/١٩5.٠٠٠ درهم )مائة 
أتعاب  ومقابل  والمصاريف  الرسوم  اليه  مضافا  درهم(  ألف  وتسعون  وخمسة 
المحاماة والفائدة القانونية بواقع )١٢%( من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام 
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٦-

٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ويقتضي حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية 
)الثانية عشر ( بقاعة التقاضي عن بعد التي يمكن الوصول إليها من خال 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 بثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 40 / 2023 / 286 – مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

أعلنــت الجهــات الصحيــة فــي الدولــة 
متمثلــة بــوزارة الصحة ووقايــة المجتمع 
ودائــرة الصحــة - أبوظبي وهيئة الصحة 
بدبــي عــن اإلطاق الرســمي لنظــام تتبع 
األدويــة الوطني »تطمين« وهي المنصة 
األولــى مــن نوعها فــي المنطقــة لتعقب 
وتتبــع المنتجات الدوائية بهدف تحصين 
وتأمين ساسل اإلمداد والتوريد لمرافق 

الرعايــة الصحية بالدولة.
ــات  ــك خــال مشــاركة الجه ــاء ذل ج
الصحيــة في منصــة وطنية موحدة تحت 
شــعار »صحــة اإلمــارات« فــي »معــرض 
ومؤتمــر الصحــة العربــي ٢٠٢٣« الــذي 
اختتــم أمــس فــي مركــز دبــي التجــاري 

العالمــي.
ــات  ــن« خدم ــة »تطمي ــدم منص وتق
التتبــع اإللكترونــي الحديثــة لألدويــة 
والمنتجــات الطبيــة كمــا تــم تطويــر 
المنصــة بالشــراكة مع عدٍد مــن الجهات 
الرائــدة تكنولوجيــًا لتعزيــز موثوقيــة 

ــة. ــات الدوائي ــد المنتج ــل توري ساس
وتهــدف المنصــة إلــى تعزيــز الرقابــة 
علــى كافــة األدويــة المتداولــة بالدولــة 
وذلــك من خــال تطبيق نظــام إلكتروني 
متكامــل لربط كافــة الجهات من الهيئات 
االتحادية والمحلية والمصانع والموزعين 
والصيدليــات والمســتهلكين لرصد وتتبع 
األدوية والمستحضرات الصيدالنية، والتي 
تتماشــى مــع الخطــط الصحيــة الوطنيــة 

لبنــاء أنظمــة عاليــة الجــودة فــي األمــن 
الدوائــي مســتندة إلــى المعاييــر الدولية 
مما يرســخ مكانة دولة اإلمارات كمبتكر 
عالمــي معتــرف بــه فــي مجــال ســامة 

التوريد.
ــي الدشــتي  ــد ســعادة أحمــد عل وأك
وكيل الوزارة المســاعد لقطاع الخدمات 
منصــة  أن  الــوزارة  فــي  المســاندة 
ــاريع  ــرز المش ــد أب ــد أح ــن« تع »تطمي
ــا  ــت عليه ــي عمل ــة الت ــة الوطني الصحي
الجهــات الصحيــة فــي إطــار التحــول 
ــى  ــوزارة عل ــهده ال ــذي تش ــي ال الرقم
ــع الخدمــات التــي تقدمهــا  صعيــد جمي
ــة فــي  تماشــيًا مــع التوجهــات الحكومي
ترســيخ الرقمنة ضمن المشاريع الحيوية 

ــريعها. ــات وتس ــودة الخدم ــز ج لتعزي
ــكل  ــن« تش ــة »تطمي ــال إن منص وق
الصحــي  القطــاع  فــي  مهمــًا  تحــواًل 
الرتباطهــا بأفضــل التقنيــات والتجهيزات 
فائقــة المســتوى ولشــمولية فوائدهــا 
وإيجابياتها على صعيد الخدمات الصحية 
والدوائيــة التي تقدمها الوزارة والجهات 
ــح  ــراد المجتمــع حيــث تتي ــة ألف الصحي
ــر  ــة عب ــات األدوي ــع منتج ــة تتب المنص
مســارها في سلســلة التوريــد على منصة 

رقميــة واحــدة متكاملــة.
مــن جانبه أوضح علــي العجمي مدير 
إدارة الصحــة الذكيــة فــي وزارة الصحــة 
ووقايــة المجتمــع أن منصــة »تطميــن« 

الرقميــة تعكس الجهــود الرائدة للجهات 
ــة  ــان وموثوقي ــان أم ــي ضم ــة ف الصحي
اإلمــارات  داخــل  المصنعــة  األدويــة 
والمســتوردة وذلــك تماشــيًا مــع معاييــر 
ــزز  ــا يع ــي »GS١« مم التسلســل الرقم

الشــفافية والثقــة باألصنــاف الدوائيــة.
وأكد نجاح المنصة الرقمية المشتركة 
»تطميــن« فــي توظيف أحدث ابتكارات 
التسلســل الرقمــي لتتبــع المســار الكامل 
للمنتجــات الدوائيــة مــن ناحيــة بلــد 
المنشــأ والجهة الُمصنِّعــة وتاريخ اإلنتاج 
وانتهــاء الصاحية من خال مســح الرقم 
التسلســلي حيــث يمكن االســتعانة بهذه 
الحلــول مــن خــال الموقــع اإللكترونــي 

أو التطبيــق الذكــي للمنصة.
ومــن أهــم النتائــج التــي أنجزتهــا 
منصة »تطمين« منذ إطاقها التشــغيلي؛ 
ــة  ــة دوائي ــون علب ــق ١.٢ ملي هــو تحقي
تــم تتبعهــا وتعقبهــا فــي جميــع أنحــاء 
اإلمــارات وبلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن 
شــاركوا بــكل جّد وتفــاٍن لضمــان حماية 
سلســلة التوريــد الطبيــة وفــق أعلــى 
ــن  ــر م ــامة ألكث ــة والس ــر الصح معايي
ــة  ــل وموظــف باإلضاف ــف عام ٣5٠٠ أل
ــى  ــب عل ــاعة تدري ــاز ٢5٠ س ــى إنج إل
مــدار العاميــن الماضييــن لتأهيــل ١٢٠٠ 
شــخصًا لانضمــام إلى تطميــن وبلغ عدد 
الشــركاء الجاهزين للتفاعل والعمل على 

المنصــة ١.٧٦٠ شــريكا.وام

الجهات الصحية بالدولة تطلق رسميًا نظام تتبع 
األدوية الوطني »منصة تطمين«

نفــذت بلديــة مدينــة أبوظبي من خال مركــز بلدية المدينة 
بالتعــاون مع شــركائها حملة اســتهدفت االرتقــاء بنظافة جزيرة 
اللؤلــؤ، وحمايــة بيئتهــا مــن كافة أنــواع المخلفات ومشــوهات 

المظهــر العام.
كمــا اســتهدفت الحملــة تعزيــز المظهــر الجمالــي للجزيــرة، 
وحمايــة بيئتهــا الشــاطئية والبحريــة من كافــة أنــواع النفايات، 
حيــث نجحــت الحملــة فــي جمــع كميات كبيــرة مــن النفايات، 
وتــم ترحيلهــا إلــى مكبــات النفايــات المخصصــة لهــذا الغرض، 

وفقــًا ألفضــل الممارســات البيئية.
ــة  ــابقًا خط ــذت س ــد نف ــي ق ــة أبوظب ــة مدين ــت بلدي وكان
لرصــد المخلفــات والمشــوهات فــي الجزيــرة، وحرصــت علــى 
التنســيق والتواصل مع الجهــات المعنية إلزالتها وإعادة الرونق 

والجمــال للجزيــرة المقابلــة لكورنيــش أبوظبــي.

ــادي البحــر  ــراد المجتمــع ومرت ــع أف ــة جمي ودعــت البلدي
ــة  ــى نظاف ــاظ عل ــي الحف ــاهمة ف ــة المس ــى أهمي ــزر إل والج
الُجــزر وشــواطئها، وعــدم إلقــاء النفايــات على اختــاف أنواعها 
وذلــك بهــدف حماية الحيــاة البحريــة الحيوية وتعزيز المشــهد 

الجمالــي لجــزر أبوظبــي. وام

بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة لالرتقاء بنظافة 
وبيئة »جزيرة اللؤلؤ«
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اقتصاد
العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة النظائر للمقاوالت والصيانة العامة واعمال الري

رخصة رقم: CN-1114862 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيرفكو إلدارة المرافق - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-3932226  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف شركة فيرتكس القابضة ذ.م.م 
Vertix Holdings L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عامر عبدالهادى عامر صوفان االحبابى %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خليفه محمد على بن حرمل الظاهرى %50

الشخص  شركة   - المرافق  إلدارة  سيرفكو   / من  التجاري  االسم  تعديل 
الواحد ذ م م

SERVCO FACILITY MANAGMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / سيرفكو للمقاوالت و الصيانة العامة ذ.م.م

SERVCO CONTRACTING - .GENERAL MAINTENANCE 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محمد عبدالرزاق أللمنيوم والزجاج ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1050477  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  تعديل الشكل 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد سعيد عيد سعيد القبيسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالرزاق محمد عبدالصمد

محمد  عبدالمطلب  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
نوراالسالم %100

تعديل االسم التجاري من / محمد عبدالرزاق أللمنيوم والزجاج ذ.م.م
 MOHAMMED ABDUR RAZZAK
ALUMINIUM AND GLASS L.L.C

إلى / ايه كيه ام ستايل للتجارة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 A K M STYLE 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز ايماريتس فيوتشر للطب النفسي ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4186516  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
فيوتشر  ايماريتس  مركز  من   / التجاري  االسم  تعديل 

للطب النفسي ذ.م.م
EMIRATES FUTURE PSYCHIATRY CENTER L.L.C

إلى / مركز ريم نيوروسينس ذ.م.م
REEM NEUROSCIENCE CENTRE 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سلفرجز للتجارة العامة وتمثيل الشركات

رخصة   رقم:  CN-3697433  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 االسم التجاري من / سلفرجز للتجارة العامة وتمثيل الشركات
 SELFRIDGES FOR GENERAL TRADING

& CORPORATE REPRESENTATION
إلى / سلفرجز للتجارة العامة وتمثيل الشركات - شركة الشخص 

الواحد ذ م م
 SELFRIDGES FOR GENERAL TRADING & CORPORATE
REPRESENTATION - 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
خياط البلبل الذهبي للشيل و العبايا

رخصة   رقم:  CN-1138078  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سليمان بن سعود 

بن على البادى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فيصل بن سليمان 

بن سعود بن على العلوى %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: سكايد انترناشيونال للتطوير العقارى 

- شركة الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: المنطقة الصناعية, بطحاء الحائر, 2 : 
الثاني, مبنى, السيد صالح محمد صالح بن نصره و اخرين

CN-3910655 :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 01/04/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305002296

 تاريخ التعديل 02/02/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بينك روز السفريات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4260729  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 1000 إلى 15300

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف هداف احمد جابر عبداهلل المنهالى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد عمر عالم من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء / محمد عمر عالم من 49% إلى %100

تعديل االسم التجاري من / بينك روز السفريات ذ.م.م
PINK ROSE TRAVEL L.L.C

إلى / بينك روز للسفريات - شركة الشخص الواحد ذ م م
PINK ROSE TRAVELS - 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم النور المشرق

رخصة   رقم:  CN-1369171  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 محمد بيات حمد بالسم المنصورى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ذوالفقار على شمس الدين %100

تعديل االسم التجاري من / مطعم النور المشرق
NOOR AL MASHREQ RESTAURANT

إلى / مطعم النور المشرق - شركة الشخص الواحد ذ م م
 NOOR AL MASHREQ RESTAURANT

- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميثاق الجود للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-3759567  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 50000 إلى 150000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد فضل على الهديبى المصعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة وائل عبدالفتاح عبدالشافى فاضل %100
تعديل االسم التجاري من / ميثاق الجود للمقاوالت والصيانة العامة

  MITHAQ ALJOUD GENERAL
CONTRACTING AND MAINTENANCE

إلى / ميثاق الجود للمقاوالت والصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 MITHAQ ALJOUD GENERAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE - 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم نور الشام ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2484042  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فرح يحيى عياش

من  عمر  البدرى  على  محمد  محمد   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء / محمد محمد على البدرى عمر من 60% إلى %100
من  عمر  البدرى  على  محمد  محمد   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / محمد محمد على البدرى عمر من 60% إلى %0

تعديل االسم التجاري / من مطعم نور الشام ذ.م.م
NOOR AL SHAM RESTAURANT L.L.C

إلى / مطعم نور الشام - شركة الشخص الواحد ذ م م
NOOR AL SHAM RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

وقت الحلو للحلويات

رخصة رقم: CN-4443949 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

العال للتمور

رخصة رقم: CN-4091020 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

المتحف لتنفيذ اعمال الديكور

رخصة رقم: CN-2719450 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الباب العالى الدارة العقارات

رخصة   رقم:  CN-1021711  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / سيف محمد سيف بوعصيبه العلى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبدالرحمن خيرى عبدالرحمن 

مرشدى بردان %100
تعديل االسم التجاري من / الباب العالى الدارة العقارات

 AL BAB AL AALY REAL ESTATE MANAGEMENT
إلى / الباب العالى الدارة العقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL BAB AL AALY REAL ESTATE MANAGEMENT
- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
إركوما للتجارة- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4171317  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000

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

من  ناندكومار  فاريات  كوتابوراث  نافين   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء / نافين كوتابوراث فاريات ناندكومار من 100% إلى %20
من  ناندكومار  فاريات  كوتابوراث  نافين   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / نافين كوتابوراث فاريات ناندكومار من 100% إلى %0

ارينجيرى  جوس  رافيل  ارينجيرى  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
جوزيف رافيل %80

تعديل االسم التجاري من / إركوما للتجارة- شركة الشخص الواحد ذ م م
 ERCOMA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

إلى / إركوما للتجارة ذ.م.م
ERCOMA TRADING 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نيو المدينة للطباعة

رخصة   رقم:  CN-2751264  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري من / نيو المدينة للطباعة

 NEW MADEENA PRINTING
إلى / نيو مدينة للطباعة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 NEW MADEENA PRINTING
- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل محمد غانم العامري لتصليح اكسالت السيارات
رخصة   رقم:  CN-1119700  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل رأس المال / من 0 إلى 1000
تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد غانم حسن سعيد العامرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد ايوب خان حبيب اهلل خان مالك %100
تعديل االسم التجاري من / محل محمد غانم العامري لتصليح اكسالت السيارات

 MOHAMMED GHANEM AL AMERI AXELS REPAIR SHOP
إلى / محل ايه ار جي لتصليح اكسالت السيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م
A R G AXELS REPAIR SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة مزون الفنية لخدمات حقول النفط ذ م م ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1024359  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناصر على سيف حنديو الزعابى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ارثر كونسالفس
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ارثر كونسالفس %100

لخدمات حقول  الفنية  مزون  / شركة  من  التجاري  االسم  تعديل 
النفط ذ م م ذ.م.م 

 MAZOUN TECHNICAL OIL FIELD SERVICES COMPANY LLC
الشخص  شركة   - النفط  حقول  لخدمات  الفنية  مزون  شركة   / إلى 

الواحد ذ م م
 MAZOUN TECHNICAL OIL FIELD SERVICES COMPANY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سمارت الين لخدمة االعمال

رخصة   رقم:  CN-1358195  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / سمارت الين لخدمة االعمال

SMART LINE BUSINESS SERVICES
إلى / ستي كراون لخدمات االعمال

 CITY CROWN BUSINESS SERVICES
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 )٣٩٦٧( الجمعة ١٢ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٣م 08

اقتصاد
العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ريتاج لالنتاج و التوزيع الفني

رخصة   رقم:  CN-1151813  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف صفيه محمد احمد جابر المنصورى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد حامد احمد احمد العزبى %100

تعديل االسم التجاري من / ريتاج لالنتاج و التوزيع الفني
 RETAJ ART PRODUCTION & DISTRIBUTION

إلى / ريتاج لالنتاج و التوزيع الفني - شركة الشخص الواحد ذ م م
 RETAJ ART PRODUCTION DISTRIBUTION

- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ريل باور برو لالستشارات السالمه الغذائية

رخصة رقم: CN-3877951 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون مينغيو للتجميل

رخصة   رقم:  CN-1976656  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000

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

تعديل االسم التجاري من / صالون مينغيو للتجميل
 MINGYU BEAUTY SALOON

إلى / صالون مينغيو للتجميل - شركة الشخص الواحد ذ م م
MINGYU BEAUTY SALOON - 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون ند الشبا

رخصة   رقم:  CN-1215878  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد حامد مطر 

عطاء اهلل البلوشى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة اسامه حسين محمد 

مطر البلوشى %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بزارنا عجيب للبهارات

رخصة رقم: CN-3784384 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ام ار كافيه مرحبا

رخصة   رقم:  CN-4443520  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مطر سعد مبارك 

راشد المنصورى
محمد  سـالم  إضـافة   / وبيـع  تنازل  الشركاء  تعديل 

على سعيد %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ام القرى لتجارة االلمنيوم والنحاس والبطاريات المستعملة

رخصة   رقم:  CN-1030864  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
حمزه  حمدان  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

اسماعيل محمد المال
/ إضـافة عبداهلل مساعد  تنازل وبيع  الشركاء  تعديل 

حسن على المنصورى %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دريم ستار للمقاوالت والنقليات العامه

رخصة   رقم:  CN-2021281  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على حسن 

على محمد
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عمر صالح عوض 

محسن الواحدى %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كافتيريا هارلي برجر

رخصة رقم: CN-2020199 -2  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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل عبدالحكيم لحدادة المركبات

رخصة   رقم:  CN-1106496  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري من / محل عبدالحكيم لحدادة المركبات

 ABDULHAKIM FOR VEHICLES SMITHERY SHOP
إلى / عبد الحكيم لحدادة المركبات - شركة الشخص الواحد ذ م م

ABDULHAKIM FOR VEHICLES SMITHERY
- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مخبز سالم محمد الصيعري

رخصة   رقم:  CN-3676609  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سالم محمد عوض الصيعرى
الدين خان  تنازل وبيع / إضافة محمد شراف  الشركاء  تعديل 

اصل الدين خان %100
تعديل االسم التجاري من / مخبز سالم محمد الصيعري
 SALEM MOHAMMED ALSEIARI BAKERY

إلى / مخبز تنور محمد شراف خان - شركة الشخص الواحد ذ م م
 MOHAMED CHARAAF KHAN KILN BREAD BAKERY

- 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مدام آدور

رخصة رقم: CN-3818069 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مزن العقارية

رخصة رقم: CN-4026209 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

نتفه سناكس

رخصة رقم: CN-2982227 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ناس لخدمات الحقول النفط

رخصة   رقم:  CN-2415224  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فيصل محمد صالح 

على الحمادى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عادل سيف عامر 

حسن الجابرى %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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: نوراس لالستشارات الهندسية ذ.م.م - 

شركة الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: المصفح, م 9, 0 : ~, مبنى, الشيخ 

سيف محمد خليفة و اخرين
CN-3829042 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / القمة - محاسبون قانونيون ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 01/07/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2350002391

 تاريخ التعديل 02/02/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

همسات الين لتجاره الهدايا

رخصة رقم: CN-3888175 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سالمات للخياطه

رخصة   رقم:  CN-1420918  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 سلطان احمد جاسم ابراهيم الزعابى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سالمت على عبدالحميد %100

تعديل االسم التجاري من / سالمات للخياطه
 SALAMAT TAILORING

إلى / سالمات للخياطه - شركة الشخص الواحد ذ م م
SALAMAT TAILORING - 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 3967 تاريخ 2023/02/03
إعالن

مكتـب تنميـة الصـناعة

يعلن مكتب تنمية الصناعة بأن:

السادة / شركة إمكان لصناعة المحركات الكهربائية ذ.م.م

IN- 1001398 :رقم الرخصة الصناعية

IN- 1001398 قد تقدموا بطلب تعليق الرخصة الصناعية رقم

لمدة عام واحد وعلى كل من لديه اعتراض على اإلجراء 

تاريخ  من  يوم  خالل  الصناعة  تنمية  مكتب  مراجعة 

نشر اإلعالن، وإال فلن نقبل أي إعتراض بعد إنقضاء 

مدة اإلعالن.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة / شركة فينكانتيري اس بيه 
اي - أبو ظبي )الجنسية: ايطاليا ( قد تقدمت بطلب شطب 
قيد فرع الشركة في إمارة ابوظبي )العنوان: أبوظبي جزيرة

الريم الريم طموح 1 - مبنى, شركة الطموح لالستثمارات 
ذ م م، ص.ب.: 53609( والمقيدة تحت رقم )5156( في 

سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيذًا ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في 
الــوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الشركات  شأن 
رقم )377( لسنة 2010 م في شأن اعتماد دليل إجراءات 
بالخارج  المؤسسة  المنشآت  ومكاتب  لفروع  الترخيص 

والمناطق الحرة بالدولة. 
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا 
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ 

النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري 
 ص.ب: 901 أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد



09العدد )٣٩٦٧( الجمعة ١٢ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٣م

اقتصاد

اسم الشركة: الفا كاندي الدارة التسويقية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  8٣٠٤٢٢

العنوان: مكتب رقم ٢٠٠8 ملك فخر الدين شيرينوف - بردبي - خليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٤٠٣٩5٧

اسم المصفي: منصور ما لمراجعة الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ١٧١١-٠٩٩ 

ملك محمد ادريس شكور -بردبي-بزنس بي  
الهاتف: 55٧٠٤١٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٣٦١٧٦٧٩-٤-٩٧١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: هرد هاتس لتجارة المعدات الهندسية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٢5٧٩٣ العنوان: مكتب رقم B3805 - ملك اس م اف ئي 

ايستيتس ليمتد - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩١٤٧5
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤ - ملك محمد سعيد خلف الغيث - بور سعيد - ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: ناشز للخياطة والتطريز ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٤١85١ العنوان: محل رقم ١ ملك الشيخة مهرة أحمد 

ماجد الغرير - ديرة - القصيص الثانية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٩١٧٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١8

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤ - ملك محمد سعيد خلف الغيث - بور سعيد - ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: الفا كاندي الدارة التسويقية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  8٣٠٤٢٢

العنوان: مكتب رقم ٢٠٠8 ملك فخر الدين شيرينوف - بردبي - خليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٤٠٣٩5٧

اسم المصفي: منصور ما لمراجعة الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ١٧١١-٠٩٩ 

ملك محمد ادريس شكور -بردبي-بزنس بي  
الهاتف: 55٧٠٤١٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٣٦١٧٦٧٩-٤-٩٧١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: هرد هاتس لتجارة المعدات الهندسية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٢5٧٩٣ العنوان: مكتب رقم B3805 - ملك اس م اف ئي 

ايستيتس ليمتد - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩١٤٧5
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤ - ملك محمد سعيد خلف الغيث - بور سعيد - ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: ناشز للخياطة والتطريز ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٤١85١ العنوان: محل رقم ١ ملك الشيخة مهرة أحمد 

ماجد الغرير - ديرة - القصيص الثانية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٩١٧٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحال الشركة المذكورة أعاه وبتعيين المصفي 

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١8

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤ - ملك محمد سعيد خلف الغيث - بور سعيد - ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: نور االمل لتجارة المابس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٦٦٩٢5٢

العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك المستثمر االول -ديرة- نايف 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١١٧٤8٤ 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: كريستال جين للتجارة ش ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٦٣٤١٣٣

العنوان: مكتب رقم ٤٤-٠ ملك صندوق دبى للدعم المالى- القوز الثالثة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٠5٣٩٢٣

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: ترو واي لتجارة الخامات و المواد االولية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  8٧٤٧٢٣ العنوان: مكتب رقم ١٦٠٤ - ملك الشيخة مريم 

بنت راشد بن سعيد - ديرة - الرقة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٤8٠8٧١

اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني - ديرة - المرقبات  

الهاتف: ٢5١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢5١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: نور االمل لتجارة المابس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٦٦٩٢5٢

العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك المستثمر االول -ديرة- نايف 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١١٧٤8٤ 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/١٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: كريستال جين للتجارة ش ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٦٣٤١٣٣

العنوان: مكتب رقم ٤٤-٠ ملك صندوق دبى للدعم المالى- القوز الثالثة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٠5٣٩٢٣

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٢5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اسم الشركة: ترو واي لتجارة الخامات و المواد االولية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  8٧٤٧٢٣ العنوان: مكتب رقم ١٦٠٤ - ملك الشيخة مريم 

بنت راشد بن سعيد - ديرة - الرقة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٤8٠8٧١

اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٣١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني - ديرة - المرقبات  

الهاتف: ٢5١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢5١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

 المخطرة: بايرن لتأجير المعدات الطبية ش.ذ.م.م
 ويمثله المحامي/ المثنى الرمسي

 المخطر إليهم:  ١- مركز ال استيتيكا الطبي ش.ذ.م.م
٢- ديبة الخوري

٣- مستودع دانسيس لألدوية ش.ذ.م.م
بموجب هذا اإلنذار فإن المخطرة تنذر المخطر إليهم بـ: ١- سداد المبلغ المستحق 
البالغ أربعة مايين وسبعة وخمسون ألفًا وأربعة وستون درهمًا »٤٫٠5٧٫٠٦٤درهما 

إماراتًيا( في غضون خمسة »5« أيام من تاريخ هذا االنذار القانوني؛
٢- في حالة عدم الوفاء بالمبلغ المذكور أعاه في غضون خمسة »5« أيام من 
تاريخ هذا االنذار القانوني، نحتفظ بحقنا في المطالبة بالمبلغ اإلجمالي وفقًا للعقد.

٣- في حالة عدم امتثال المخطر إليهم بمضمون هذا االنذار القانوني في غضون 
الوقت المحدد، تحتفظ المخطرة بحقوقها في اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 
أمام السلطات المختصة للمطالبة بحقوقها، بما في ذلك جميع اإليجارات للفترة 
المتبقية من العقود والتعويضات والفوائد والرسوم والمصاريف المتكبدة بسبب 
عدم امتثال المخطر إليها األولى بشروط العقود وأحكام القانون باإلضافة إلى الحق 

الكاتب العدلفي دخول المبنى واستعادة حيازة المعدات المذكورة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/491«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

 المنذر: شركة أفالون ألنظمة الشبكة
المنذر إليها األولى : شركة فوكس انتيجريد سيستمز

المنذر إليه الثاني : شيبو ماتيو - هندي الجنسية
إليهما بسداد  المنذر  ينذر  فانه  المنذر  وبصفتنا وكاء عن 
»تسعة  درهم   ٩٫٦٠٠ وقدرها  للمنذر  المستحقة  المبالغ 
آالف وستمائة درهم إماراتي الغير« بموجب الشيك رقم 
المبلغ  اليهما بسداد  المنذر  المنذر يمهل  »٠٠٠٠٢١« فإن 
خال 5 ايام وإال سوف يقوم سباشرة باتخاذ القانونية كافة 
االجراءات القانونية تجاه المنذر اليهما وذلك مع حفظ كافة 
حقوق المنذر األخرى مع تضمينكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلوأتعاب المحاماة.

 إعالن بالنشر رقم »2023/460«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنذر: محمد علي عبداهلل محمد الهاشمي
العنوان:  الفنية ش.ذ.م.م،  للخدمات  برويز  غضنفر  االول:  إليه  المنذر 
إمارة دبي - ديرة - هور العنز - بناية رويال كينغ بقالة - رقم مكاني : 
٣١٧٩5٩٦٧٠٧ - محل باسم غضنفر برويز للخدمات الفنية - ت: ٠5٦٣٧٠١٧٩٣

المنذر إليه الثاني : غضنفر برويز محمد أسلم، العنوان: إمارة دبي - 
ديرة - هور العنز - بناية رويال كينغ بقالة - رقم مكاني : ٣١٧٩5٩٦٧٠٧ 

- محل باسم غضنفر برويز للخدمات الفنية -  هاتف : ٠5٦5٣٤58٤٢ 
يكلف المنذر المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره »١٦١٠٠٠«  درهم والفائد 
القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ السداد خال مدة 
أقصاها 5 أيام من تاريخ استامه هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار أمر األداء والمطالبة 
بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له  المنذر مع تحميل 

المنذر إليها بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/481«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المخطر: بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع »الدائن المرتهن«
ويمثله المحامي/ المثنى الرمسي

الفهيم، ٢- عيسى محمد  الرحيم  عبد  العزيز محمد شريف  عبد  إليهم: ١-  المخطر 
الفهيم، ٤- مريم  الرحيم  فاطمة محمد شريف عبد  الفهيم، ٣-  الرحيم  شريف عبد 
محمد شريف عبد الرحيم محمد الفهيم، 5- فهيمة محمد شريف عبد الرحيم الفهيم، 
»بصفتهم ورثة المرحوم/ محمد شريف عبد الرحيم محمد الفهيم«، ٦- شركة/ محمد 

شريف عبد الرحيم الفهيم للتجارة ذ.م.م »المدين«
- يخطر الدائن المرتهن الُمخطر المخطر إليهم جميعًا بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم 
المبلغ  بإجمالي  بالوفاء  االنذار  استام هذا  تاريخ  يوم من   ٣٠ فورًا وخال  بالمبادرة 
المستحق البالغ وقدره ٧٣٫5٦٣٫٠٣٦٫٩٩ درهم »ثاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثاثة 
وستون ألفًا وستة وثاثون درهمًا وتسعة وتسعون فلسًا« والفائدة بواقع ١٢% سنويًا 
المؤرخة  التسهيات  التفاقية  وفقًا  وذلك  السداد،  تمام  اإلنذار وحتى  تاريخ هذا  من 
٢٠٢١/٣/٩ وعقد الرهن المبرم بين المخطر ومورثكم، وفق بيانات العقار المرهون 
وهو قطعة األرض رقم 5١٦ بمنطقة نايف، رقم البلدية 85٤ - ١١8 بمساحة اجمالية 
٤٠١٫٠٦ متر مربع، والذي بموجبة تم إبرام عقد رهن تأميني من الدرجة األولى وتم 
تسجيله بتاريخ ٢٠١8/٣/8 برقم ٢٠١8/٢١١٢ ويسرى حتى ٢٠٢8/١٢/٣١ وقيمة الرهن 
االجراءات  كافة  اتخاذ  إلى  المخطر  المرتهن  الدائن  سيضطر  إال  و   ،٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
القانونية للحصول جبرًا على مستحقاته، مع تحملكم كافة األتعاب القانونية والقضائية 

الكاتب العدلوأي تعويض آخر يكون له مقتضى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/493«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المخطر: بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع »دائن مرتهن«
ويمثله المحامي/ المثنى الرمسي

الفهيم، ٢- عيسى محمد  الرحيم  عبد  العزيز محمد شريف  عبد  إليهم: ١-  المخطر 
الفهيم، ٤- مريم  الرحيم  فاطمة محمد شريف عبد  الفهيم، ٣-  الرحيم  شريف عبد 
محمد شريف عبد الرحيم محمد الفهيم، 5- فهيمة محمد شريف عبد الرحيم الفهيم، 
»بصفتهم ورثة المرحوم/ محمد شريف عبد الرحيم محمد الفهيم«، ٦- شركة/ محمد 

شريف عبد الرحيم الفهيم للتجارة ذ.م.م »المدين«
- يخطر الدائن المرتهن الُمخطر المخطر إليهم جميعًا بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم 
المبلغ  بإجمالي  بالوفاء  االنذار  استام هذا  تاريخ  يوم من   ٣٠ فورًا وخال  بالمبادرة 
المستحق البالغ وقدره ٧٣٫5٦٣٫٠٣٦٫٩٩ درهم »ثاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثاثة 
وستون ألفًا وستة وثاثون درهمًا وتسعة وتسعون فلسًا« والفائدة بواقع ١٢% سنويًا 
المؤرخة  التسهيات  التفاقية  وفقًا  وذلك  السداد،  تمام  اإلنذار وحتى  تاريخ هذا  من 
٢٠٢١/٣/٩ وعقد الرهن المبرم بين المخطر ومورثكم، وفق بيانات العقار المرهون 
وهو قطعة األرض رقم ١٣٤/٢ بمنطقة البطين، رقم البلدية ٢٦5 - ١١٤ بمساحة اجمالية 
5٩٦٫٩٠ متر مربع، والذي بموجبة تم إبرام عقد رهن تأميني من الدرجة األولى وتم 
تسجيله بتاريخ ٢٠١8/٦/٢٠ برقم ٢٠١8/5٠٣8 ويسرى حتى ٢٠٣٠/١٢/٣١ وقيمة الرهن 
االجراءات  كافة  اتخاذ  إلى  المخطر  المرتهن  الدائن  إال سيضطر  و   ،  ٢5٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
القانونية للحصول جبرًا على مستحقاته، مع تحملكم كافة األتعاب القانونية والقضائية 

الكاتب العدلوأي تعويض آخر يكون له مقتضى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/494«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنذر : محمد مهدي محمد العسماوي ، ويمثله : جابر محمد أحمد
المنذر إليها : برقن ستنس دفلبمنت ش ذ م م

الموضوع : إنذار عدلي
االيجار  متاخر  قيمة  سداد  بضرورة  اليها  المنذر   / المنذر  ينذر 
وبدالت االيجار وتجديد عقد االيجار عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ 
وحتى تاريخ نشر هذا االنذار في الصحف اليومية وذلك خال مدة 
التتجاوز »٣٠« ثاثون يومًا من تاريخ نشر هذا االنذار في الصحف 
المحلية وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التى 
تحفظ له حقه بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل 
والضرر واخاء المستودع لعدم االلتزام بسداد االيجار وتسليمها له 
خالية من الشواغل وسداد استهاك فواتير الكهرباء والمياه ومتأخر 
االيجار حتى تاريخ التسليم مع تحميل المنذر اليها بكافة رسوم 

ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/499«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنذر : مظهر علي شاوال
وتمثله بالتوقيع: جانيت كالبيتو ميندوزا، فلبينية الجنسية، وتحمل جواز سفر رقم 
»EC6328247« بموجب الوكالة القانونية المصدقة لدى الكاتب العدل برقم المحرر 
»٢٠١٧/١/٢٤٩٦١5«، العنوان: إمارة دبي - المدينة العالمية - الحي المغربي - بناية ١١٢ 
janetcm2011@yahoo.com :محل رقم ١8 الهاتف: ٠55٩٩5٩٧٩٠ البريد اإللكتروني -

المنذر إليه: مركز اها واصان للتدليل، رخصة مهنية رقم »٩١٣8٦٧« صادرة من اقتصادية 
دبي، وعنوانهما في: إمارة دبي - منطقة ورسان األولى »انترناشيونال سيتي« - بناية 
K-16 - الحي اليوناني القائمة على قطعة األرض رقم ٢٣٠ »رقم البلدية ٠ - ٦٢١« 
nanchu383@gmail.com :هاتف : ٠5٦٤٩٣5٣٧١ البريد اإللكتروني - S-13 المحل رقم

الموضوع : صيغة طلب إعان بالنشر في اإلنذار رقم »٢٠٢٣/١/٤٧٦٦٠«
يود المنذر بموجب هذا االنذار أن ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره ١٢٫٢5٠ 
درهم والذي يمثل االجرة للفترة من ٢٠٢٢/٠8/١5 وحتى ٢٠٢٢/١٢/١٤، وذلك  خال 
مهلة أقصاها ثاثين يومًا من تاريخ استام هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر إلى اتخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه طبقًا للمادة ١/٢5 من القانون لسنة 
٢٠٠٧ م وتعدياته وتحميلكم برسوم ومصاريف التقاضي وباالضافة إلى طلب إخائكم 
إلزامكم بسداد مايستجد عليه من أجرة حتى اإلخاء  السداد مع  العقار لعدم  من 

التام للعقار وتطهير العقار من جميع الفواتير المستحقة عليه حتى اإلخاء التام.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/44٥«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنذر : مظهر علي شاوال
وتمثله بالتوقيع: جانيت كالبيتو ميندوزا، فلبينية الجنسية، وتحمل جواز سفر 
رقم »EC6328247« بموجب الوكالة القانونية المصدقة لدى الكاتب العدل 
العالمية  المدينة  العنوان: إمارة دبي -  المحرر »٢٠١٧/١/٢٤٩٦١5«،  برقم 
- الحي المغربي - بناية ١١٢ - محل رقم ١8 الهاتف: ٠55٩٩5٩٧٩٠ البريد 

janetcm2011@yahoo.com :اإللكتروني
رقم  تجارية  رخصة  ش.ذ.م.م،  الفنية  للخدمات  سفن  بيست  إليه:  المنذر 
»5٠١٠١٤« صادرة من اقتصادية دبي، وعنوانهما في: إمارة دبي - منطقة 
الحبية االولى - مكتب ملك رالف نسي ليكي - االتحاد العقارية - هاتف : 

khan@b7-consultancy.com :٠5٢٧٧٢5١٦٠ البريد اإللكتروني
الموضوع : صيغة طلب إعان بالنشر في اإلنذار رقم »٢٠٢٣/١/٤٧٦٦٤«

يود المنذر بموجب هذا االنذار أن ينذر المنذر إليه بضرورة تعويض المنذر 
بمبلغ وقدره 8٠٠٠٠ درهم »ثمانون ألف درهم فقط« والذي يمثل أجرة 
ستة اشهر للعقار الغير منتفع به جبرًا للضرر الذي وقع عليه جراء عدم وفاء 
المنذر اليه بااللتزامات الواقعة عليه وذلك في مدة اقصاها سبعة ايام، واال 
سيضطر المنذر الى اتخاذ جميع االجراءات القانونية التي تكفل له حقوقه 

الكاتب العدلطبقًا للقوانين المعمول بها داخل الدولة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/442«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المخطر : شمس العالم نور العالم، بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد/ المخطر إليها : نور العين للتكنولوجيا ش.ذ.م.م

»مجهول محل االقامة«
الموضوع:

يخطر المخطر المخطر إليها بما جاء بهذا اإلخطار وتكليفها بالوفاء 
بمبلغ وقدره ٩٩٠٫٠٠٠ درهم »تسعمائة وتسعون ألف درهم« 
خال خمسة أيام من تاريخ تبليغها بهذا اإلخطار على أن وفي حال 
فوات المدة المحددة دون سداد سيضطر المخطر إلى اتخاذ كافة 
اإلجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه مع تحمل المخطر ضدها 
بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية بواقع 5% حتى تمام 
السداد عاوة على الرسوم والمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »٥06/2023«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المخطر : شمس العالم نور العالم، بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد/ المخطر إليه : ساجد أحمد مختار أحمد

»مجهول محل االقامة«
الموضوع:

يخطر المخطر المخطر إليه بما جاء بهذا اإلخطار وتكليفها بالوفاء 
بمبلغ وقدره ٩٩٠٫٠٠٠ درهم »تسعمائة وتسعون ألف درهم« 
خال خمسة أيام من تاريخ تبليغها بهذا اإلخطار على أن وفي حال 
فوات المدة المحددة دون سداد سيضطر المخطر إلى اتخاذ كافة 
اإلجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه مع تحمل المخطر ضده 
بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية بواقع 5% حتى تمام 
السداد عاوة على الرسوم والمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »٥07/2023«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

الجنسية،  إماراتي  الدرمكي،  بخيت  جمعة  أحمد  المنذر: 
هوية إماراتية رقم »٧8٤١٩٧٦٣٦٩٣٧١٤٢«

المنذر إليه: محمد جال عيسى محمد، سوداني الجنسية
الموضوع

يكلف المنذر - المنذر إليه بإرجاع مبلغ وقدره »١5٠٫٠٠٠ 
درهم« مئة وخمسون ألف درهم، خال مدة أقصاها خمسة 
أيام من تاريخ استامه هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر التخاذ 
واستصدار  حقه  له  تحفظ  التي  القانونية  اإلجراءات  كافة 
أو  أي عطل  المناسب عن  بالتعويض  والمطالبة  األداء  أمر 
ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه بكافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/497«
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤8٩ /٢٠٢٢ 
المنفذ به وقدره  ١١١٣٠ درهم ، شامًا  المبلغ  اداء ، بسداد  امر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: انفنتي لتاجير السيارات

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - هور العنز شرق - ديره - دبي - 
شارع ٢٤ - مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد - شقة ٢٤

المطلوب إعانه : ١- وئام براده العزيزى صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
طالب  الى  درهم   ١١١٣٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
حالة  في  بحقكـ  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9013 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
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اقتصاد

إلى المحكوم عليه: أمل عبيد خليفة عبداهلل المهيري
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي التجاري - في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٣8٤٧٠٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2022 /0003598 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: عجمان الند للعقارات - لصاحبها/ محمد علي 
محمد حسين بن حاتم

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ علي عبداهلل علي عبداهلل القايدي، الجنسية اإلمارات العربية 

المتحدة - في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٦٣٢8٢٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICOMS2023 /0000372 - تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: جدة لتجارة قطع غيار السيارات مؤسسة فردية، 
خالد محمد عبداهلل محمد العبدولي

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٣8٧٧٠١٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2022 /0000682 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: أوتلت لتجارة المطابخ ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد سامر غازي محمد كي السباعي، الجنسية سوري - في 

القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٣١٦٦٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCILABMIN2023 /0000202 - عمالي »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - مؤسسة 
سعيد السويدي لقطع غيار السيارات، سعيد حمد سعيد السويدي، كوريان انيتا انا كوريان

إلى: المحكوم عليه: مؤسسة سعيد السويدي لقطع غيار السيارات، سعيد حمد سعيد 
السويدي، كوريان انيتا انا كوريان

المنفذ المصرف  المدعي  المرفق صورة عنه ضدك لصالح  إنه قد صدر الحكم  حيث 
العربي لإلستثمار والتجارة الخارجية، في القضية المشار إليها أعاه.

الرسم  المذكور، ودفع  الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  وبما 
المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

تاريخ  من   %١٢ والفوائد  درهم   ٣٢٠٠٧٢ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  إخطاركم 
المطالبة في ٢٠٠٦/١١/١٩ وحتى السداد التام وذلك خال ١5 يوم من تاريخ االعان 
واال بيع العقارات »١- العقار رقم الملك ١٣8٤ منطقة الخالدية الرقم، الحكومي ٩٦٣ 
رقم السند ٢٦5٧،  ٢- العقار رقم الملك ٩٤٧ منطقة الصجعة صناعية الرقم الحكومي 
٩٤٠ رقم السند 5٤٤5،  ٣- العقار رقم الملك ٩5٤ منطقة الخالدية الرقم الحكومي 5٣8 

رقم السند ١٧8٤« بطريق المزايدة.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال »١5« يومًا من 
تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

محكمة التنفيذ المدنيةبحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCICIV2009 /M0000600 - مدني »كلي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
إلى المحكوم عليه: ١- صوت الرعد صناعة األثاث وتركيب المطابخ - ذ.م.م

٢- محمد مصطفى بوسنوي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ ايميام للصناعات ش.ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٠٦5٧٦ درهم، باإلضافة إلى 

الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٤ وحتى تمام السداد.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2020 /0001282 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - أس دبليو انجنيرنج برايفت ليمتد فرع الشارقة

إلى: المحكوم عليه: أس دبليو انجنيرنج برايفت ليمتد فرع الشارقة
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ اوراكراي للخدمات الفنية ش.ذ.م.م، في القضية المشار إليها أعاه.

لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٤١٣8٧٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0000280 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - انوب سفداسان سفداسان

إلى: المحكوم عليه: انوب سفداسان سفداسان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، في القضية المشار إليها أعاه.

لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢١8٦٩٧٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005156 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - غلف غلوري للخدمات البحرية ش.ذ.م.م، فؤاد سامي محمد 

سعيد آل علي
فؤاد  ش.ذ.م.م،  البحرية  للخدمات  غلوري  غلف  عليه:  المحكوم  إلى: 

سامي محمد سعيد آل علي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

سانجيت بادوار بالبير بادوار، في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٠٣٤85٠٫٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICPL2021 /0005181 - أمر أداء

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - بيت العائلة للمفروشات، حمد محمد حمد المخيني الجنيبي
إلى: المحكوم عليه: بيت العائلة للمفروشات، حمد محمد حمد المخيني الجنيبي

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني، في القضية المشار إليها أعاه.

لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٠85١٣٣٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007692 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - ناديمشا نادارشا رينا شاه ماجده نادارشا

إلى: المحكوم عليه: ناديمشا نادارشا رينا شاه ماجده نادارشا
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة الخيمة لصناعة األبنية الجاهزة ذ.م.م، في القضية المشار 
إليها أعاه. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم 
المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٦٤٠٠٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCILABMIN2022 /0009218 - عمالي »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - عبدالرحمن محمد غنام

إلى: المحكوم عليه: عبدالرحمن محمد غنام
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

فيرست تشويس لتأجير السيارات، في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١١٩٣٣٫٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0005186 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية
إلى المنفذ ضده: كمال محمد زين العابدين

العنوان: مجهولة مكان اإلقامة
حيث إنه قد صدر حكم ضدك لصالح المنفذ علي سلطان محمد الزعابي 

- في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٦8٦85٫٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال ٧ أيام من تاريخ إعانك بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم FUCEXCIREA2022 /0001030 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: خالد محمد ابو سن سوري/ الجنسية
نعلمكم بأن المدعي فيرست تشويس لتأجير السيارات - قد 
أقام الدعوى المذكورة أعاه أمام محكمة الشارقة اإلتحادية، 

المحكمة االبتدائية المدنية.
قررت المحكمة: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا 
قدره ٣٠٧8 درهم »ثاثة آالف وثمانية وسبعين درهم«، وإلزامه 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  اعتبارًا  سنويًا   %5 بواقع  بفائدة 
وحتى السداد التام على أال تزيد على أصل المبلغ المقضي به، 

مع إلزامه بمصروفات الدعوى.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى
 رقم SHCFICIREA2022 /0003876 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليها: ١- مؤسسة مدينة شيكاغو لتجارة السيارات المستعملة وقطع 
غيارها، العنوان: الشارقة - المنطقة الصناعية ٢ - الصجعة.

٢ - عمران عبدالرحيم ناصر نصراهلل الزرعوني، الجنسية اإلمارات العربية المتحدة، 
العنوان: الشارقة - شارع المرور - خلف كلية الشرطة - شارع واسط - بيت عربي.
٣- سلمان الحق، الجنسية كندي، العنوان: الشارقة - المنطقة الصناعية ٢ - الصجعة.
٤- محمد نعمان عارف، الجنسية كندي، العنوان: الشارقة - المنطقة الصناعية ٢ - الصجعة.
بالدعوى المشار إليها أعاه المرفوعة من المدعي/ خالد خميس علي سلطان الشامسي.

نبلغك أنه قد صدر ضدك الحكم المبين أدناه ولك الحق في االستئناف على هذا 
الحكم أمام محكمة الشارقة اإلتحادية، المحكمة اإلستئنافية المدنية خال مدة ... 
يومًا ابتداًء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا اإلعان. وفى حالة عدم تقديم 
ما يفيد استئناف الحكم الصادر خال المدة المذكورة فإن الحكم سيصبح قطعيًا 

بحقك، وستتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.
الحكم

أواًل: بقبول االستئناف شكًا.
ثانيًا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم 

والمصاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة اإلستئنافية المدنية

إعالن حكم
في الدعوى رقم SHCAPCICIVS2022 /0001534 ، مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: شركة بيترو - مارت ميدل ايست »ش.م.ح«
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٠8 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى 
رقم ٦« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ 
النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.

أواًل: قبول الدعوى شكًا وإعان المدعى عليها بصورة عنها أصواًل.
ثانيًا: القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره ٤٩٫٩٩٤٫٤5 
درهم »تسعة وأربعون ألف وتسعمائة أربعة وتسعون درهم وخمسة وأربعون 
فلس« مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام.

ثالثاًَ: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2023 /0000295  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد نور اإلسام محمد حنيف
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٢/٠8 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ١٤« شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2022 /0008707  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤٩8 / ٢٠٢٢ 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٢٣٢8٢ درهم ( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢-مبنى الزرعوني-
شقة ١-٢

المطلوب إعانه : ١- اشيتا سونبال راجيش جايانتيال سونبال 
صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
طالب  الى  درهم   ٢٣٢8٢ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9019 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

بناًء على طلب المحكوم له / تي اس اي للصناعات المعدنية ذ م م الجنسية
إلى المحكوم عليه / ويل غيت اندستريز ذ م م الجنسية 

إلى المحكوم عليه / ساجيت كاندا شيري بارابيل الجنسية / الهند
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
القضية رقم ٢٠٢١/5٩5 تجاري  بتاريخ ٢٠-٠٩-٢٠٢١ في  حكمًا 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره ٧٩٦٠٧٧٫١٠ درهمًا شامًا الرسوم 
والمصاريف، وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل 
بالرقم المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه خال ١5 يوم 
التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر
 رقم الملف : 2022/٥69 - تنفيذ تجاري

 بناًء على طلب المستأنف: بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع 
»فرع دبي«

المستأنف ضدهما: ١- منان قل اشوك قل - هندي الجنسية
٢- بريريت جول سودهير جول - هندي الجنسية

أنتما مكلفين بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم - 
الشارقة، شخصيًا أو  الثالثة - بمحكمة استئناف  الدائرة 
بواسطة وكيل معتمد وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
 مرفقًا بها كافة المستندات وذلك في يوم الثاثاء الموافق 
٢٠٢٣/٠٢/٠٧ في الدعوى المرقمة أعاه بوصفكما مستأنف 

مدير الدعوىضدهما.

 إعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور أمام مكتب 
إدارة الدعوى  فى االستئناف رقم: 2023/6٥ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

مكتب إدارة الدعوى

بناءًا على طلب من المخطر / وليد محمد محمد السيد شحاته
إلى المخطر إليه / فيجايا الكشمي فادى - هندية الجنسية 

الموضوع : طلب سداد سند أمانة بمبلغ ١١٠٠٠ درهم
أمانه لصالح المخطر بمبلغ ١١٠٠٠  إليه سند  بتاريخ ٢١-٩-٢٠٢٢ حرر المخطر 
درهم كمديونية على ان يقوم بسداد مبلغ الدين بتاريخ ٢٠-١٠-٢٠٢٢ حيث انه 
بتاريخ استحقاق سند االمانة طالب المخطر المخطر اليه بالمبلغ اال انه رفض ارجاع 
المبلغ، وحيث انه وعلى الرغم من امهال المخطر اليه لسداد المبلغ المستحق 
اال انه لم يسدد المبلغ الى المخطر، وقد وعد المخطر اليه المخطر اكثر من مره 
بالسداد اال انه تخلف عن ذلك وهو االمر الذي أصاب المخطر بالغ الضرر المادى 
بالمبلغ  بالوفاء  اليه قد تقدم  المخطر  التأخير، وحيث ان  نتيجة هذا  والمعنوى 

رغم مضي تاريخ استحقاقه والمطالبة الودية مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى.
لذلك فإن المخطر ينذر المخطر اليه بضرورة سداد المبالغ المترصدة في ذمته وذلك 
فى مده أقصاها 5 ايام من تاريخ تسلمكم هذا االخطار وإال فإننا سوف نضطر آسفين 
التخاذ كافة اإلجراءات القانونية الازمة ضدكم مع رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض 

مدير دعوىالكامل عن جميع االضرار التي ترتبت على عدم السداد.

إعالن إخطار عدلي بالوفاء »بالنشر«
MOJAU-2022- 0105121 اإلخطار رقم

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

مكتب إدارة الدعوى

بناًء على طلب مدعي/ نورة أحمد أحمد الحناوي بني مرة الجنسية/ 
اإلمارات العربية المتحدة

إلى مدعى عليه/ البدري محمد عبداهلل مسعود الجنسية/ مصر
بحقك  أصدرت   ٢٠٢١/٠8/١٩ بتاريخ  المحكمة  بأن  اإلحاطة  يرجى 
الحكم التالي: حكمت المحكمة بتطليق المدعية/ نورة أحمد أحمد 
محمد الحناوي على المدعى عليه/ البدري محمد عبداهلل مسعود طلقة 
بائنة للضرر وأمرتها بإحصاء عدتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتًا 

وألزمت المدعى عليه المصروفات.
حكمًا قابًا لإلستئناف خال ثاثون يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لإلعان 
به، وبانقضاء هذا الميعاد دون الطعن على الحكم المشار إليه فإن 

المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

مدير دعوى

إعالن حكم بالنشر 
رقم الدعوى: 2021/210 - أحوال شخصية

بناًء على طلب المحكوم له / بنك دبي اإلسامي/ يمثله - زكي 
علي زكي الجنسية

إلى المحكوم عليه / محمد خليفة خميس لغويص السويدي الجنسية 
/ اإلمارات العربية المتحدة

ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/٩٩٦ بإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ٩٢٤85٫٠٠ درهمًا شامًا الرسوم والمصاريف، 
وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه خال ٧ يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/2101 - تنفيذ تجاري

إعـان منفذ ضده بالنشـر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - عدنان عبدالرحيم البخلي

إلى: المحكوم عليه: عدنان عبدالرحيم البخلي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ عذيجه ابراهيم صقر ال علي - في القضية المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف : ٣5٠٣٠.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال ]١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار.

وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0009117 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبةبسداد مبلغ مليون درهم )١.٠٠٠.٠٠٠ درهم( وذلك 
قيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٤٣٢( والصادر عن بنك الفجيرة الوطني بتاريخ 
 )٠٠٠٤٣٣( رقم  المرتجع  الشيك  و  درهم(   5٠٠.٠٠٠( بقيمة   ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
والصادر عن بنك الفجيرة الوطني بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بقيمة )5٠٠.٠٠٠ درهم(

طالب التنفيذ: الشركة العالمية لمنتجات الخرسانة المسلحة المحدودة )يني 
مكس( ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القوز الثالثة - دبي-مبنى يني 

مكس-بجوار أجمل للعطور
المطلوب إعانهما : ١- ك بي جيه للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 

٢- كارتيك سارجونام سارجونام صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٠١55٠٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خال٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 19213 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠١٩8( والصادر 

عن بنك المشرق بقيمة )٦٦٠٠(.
طالب التنفيذ: ابتك للمنتجات االعانية )ش.ذ.م.م(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الممزر - ديره - دبي-شارع المرر-مبنى 
ملك موزه سالم -الطابق االرضي - محل رقم ٢

المطلوب إعانه : ١- عيسى محمد عبداهلل محمد الدح صفته: منفذ ضده
٢- اي ام دي للياقه البدنيه ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٧٣١5 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 خال ٧ أيام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 1٥319 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .٤٦١ / ٢٠٢٢ 
المنفذ به وقدره 8٠٢٧  المبلغ  القيمة ، بسداد  / ٦٢٢ نزاع محدد 

درهم ، شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ارشد ارنست منير مسيح

عنوانه : اإلمارات، عجمان، الجرف ٢، شارع رقم ١٦٠، بناية وافي 
بازا، رقم الشقة ٤٠5

المطلوب إعانه : ١- ورلد وايد إنفورماتيف كونسالتنسي سيرفيسز 
- جي ال ت صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 8٠٢٧ درهم إلى طالب التنفيذ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2443 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
 ٢٠٢١/٢٢٠٤ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
استئناف مدني ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٤.٤٩٤ درهم ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد علي حسن عوض

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الجميرا األولى - دبي . - جى بي ار - بناية 
صدف - الطابق رقم ١٤ - شقة

المطلوب إعانه : ١- محمد تركى الموسي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ١٠٤٤٩٤ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ أيام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 1984 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٤٠5 تجارى 
مصارف جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٤٦٢٣١٦.٩٩ درهم ، 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدولي ش.م.ع

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي ديرة شارع الرباط دبي فيستيفال سيتي برج 
الفيستيفال الطابق الثالث عشر الدائرة القانونية - رقم مكاني ٣٤١٤١٩٠5٧٠ 
المطلوب إعانه : ١- مسعود علي جواد علي رضائي أماراتي الجنسية 

صفته: منفذ ضده
اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٤٦٢٣١٦.٩٩ درهم الى طالب 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / ٥٥16 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤8٧ /٢٠٢٢ 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٩٤٠٣٢ درهم ( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: انفنتي لتاجير السيارات

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - هور العنز شرق - ديره - دبي - 
شارع ٢٤ - مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد - شقة ٢٤

المطلوب إعانه : ١- بنياس ولدى لوشى صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
طالب  إلى  درهم   ٩٤٠٣٢ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9009 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢5٤٢ /٢٠٢٢ 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٢٣٩٣ درهم ( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢-مبنى الزرعوني-
شقة ١-٢

المطلوب إعانه : ١- بالويندر سينغ ماجور سينغ صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
طالب  الى  درهم   ١٢٣٩٣ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9016 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٢5٧٤( والصادر 
عن مصرف االمارات االسامي قيمة )١٢٦٠٢.٩5(. المطالبة بقيمة الشيك 
المرتجع رقم )٠٠٢5٧5( والصادر عن مصرف االمارات االسامي قيمة 

)٢٢٠٣٩.5٠(. والمبلغ االجمالي بالرسوم )٣5٩٦٠.٤5(
طالب التنفيذ: شركة ابكس للتجارة

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع الرقة-مبنى نجيب عبداهلل 
محمد البدري-شقة محل رقم 5-بجانب فندق رافي

المطلوب إعانهما : ١- سيفنت للخدمات الفنية ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
٢- راجا خورام عباس عباس علي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره٣5٩٦٠.٤5 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 خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 3249 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : وضع الصيغة التنفيذيه علي الشيكات.

٢ - منع محرر الشيك من السفر.
٣ - إلزام المنفذ ضدهما بأن يؤدي إلى المنفذ مبلغ وقدره )٦٤٤١٣( اربعه 
وستون الف واربعمائه وثاثه عشر درهم مع الفائده القانونيه بواقع ١٢% 
من تاريخ االستحقاق الحاصل في٢٠٢٢/٣/٢وحتى النفاذ التام. ، مع إلزامه 

بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وشمولة بنفاذ المعجل.
طالب التنفيذ: السعد لتكنلوجيا ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-القاسمية - الشارقة-شارع الزهراء-مبنى 
دماس ٢٠٠٠-شقة ١5٤٩

المطلوب إعانه : ١- جيجي نلري فيلسون جونسون صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٦٦٢8٧ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 1٥496 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ١- يلتمس طالب التنفيذ من المحكمة الموقرة وضع الصيغة 
التنفيذية على الشيك موضوع التنفيذ . إلزام المنفذ ضده بالسداد الى المدعي مبلغ 
وقدره )٤٢٧.٧5٤ درهم أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسون 
دراهم فقط الغير( ٢- منع المنفذ ضده من السفر والتعميم بذلك على كافة منافذ 
ومخارج الدولة. ٣- االستعام والحجز عن كافة ممتلكات وأصول المنفذ ضده 

. ٤- ضبط واحضار المنفذ ضده . 5- إلزام المنفذ ضده بالرسوم والمصروفات.
طالب التنفيذ: بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : عنوانه : امارة دبي . ند الشبا ١ . مكاتب الميدان ، بلوك p، الطابق الثاني 
الفاكس:٠٤٢٢٢١١١٠ .مكاني  الهاتف: ٠٤٢٢٢٢555  البريد: ٧٧٧ دبي  ، صندوق 

legal@alinsaf.ae    ٢8٦٦٢8رقم: ٣٢٦٧
المطلوب إعانه : ١- وسام مونير عقيقى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٤٢٧٧5٤ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

االلتزام  التنفيذية بحقكـ في حالة عدم  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 
بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 17٥99 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٩٠٠٠٠١( والصادر  موضوع 
عن بنك نور بقيمة )٣٠٠٠٠( درهم )ثاثون الف درهم فقط( ليكون اجمالي 
مبلغ المطالبه شاما الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٣١١١5( درهم. )واحد 

وثاثون الف ومائة وخمسة عشر درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي االسامي )شركة مساهمه عامه(

عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ 
فاكس ٠٦55٠5٧٧8 - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠-

المطلوب إعانه : ١- سانتوس براساد ريجمي دهول براساد ريجمي 
صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٣٢.٢٣٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 1٥790 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٦٩/٦8( والصادر 

عن بنك دبي التجاري بقيمة )٤٠٠٠٠٠(.
طالب التنفيذ: أنور تاناتي بارامبيل اديماكونجو

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-المجاز - الشارقة-شارع كورنيش البحيرة-
مبنى بالرشيد-شقة ٢٢٠٤

المطلوب إعانه : ١- مانجات بوتيا بورايل عبد الحميد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٤٠5٦٠5 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 16194 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٦٦٧ تجاري 
مصارف جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٢٧5١٧5.٤٧ درهم  ، 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: العربية لألمن والسامة ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - ديرة - دبي -شارع مراكش - مبنى 
جمعة الماجد لألعمال الكهر - المقر الئيس يلطيران االمارات

ويمثله ايمان يونس محمد اسماعيل الرفاعي
المطلوب إعانه : ١- بيفــر جلــف للمقـــاوالت )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
التنفيذأو  الى طالب  به وقدره ٢٧5١٧5.٤٧ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة شامًا للرسوم والمصاريف
التنفيذية بحقكـ في حالة عدم  المحكمة ستباشر االجراءات  وعليه فان 

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 8606 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٧٧/٢٠٢٢ 
امر أداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠٩٢١١ درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: الين سهيل غازى

عنوانه : اإلمارات ? إمارة دبي ? منطقة الخليج التجاري ? برج المناره 
? مكتب ١5٠٧ - مكاني رقم ٢٤٦٦58٦5٠٧

المطلوب إعانه : ١- اريلينى لينجان تابيرانا صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
الى طالب  به وقدره ١٠٩٢١١ درهم  المنفذ  المبلغ  والزامكـ بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 8277 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
القاعدة  رقــم  السيارة  بيع  عقد  بفسخ  لمطالبة   : الــدعــوى  موضوع 
التضامن  وجه  على  عليهما  المدعي  وإلزام   )WP1ZZZ95ZELB90173(
والتضامم بسداد مبلغ وقدره ٢٢٣.٣١٤ درهم و الرسوم والمصاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة.
دبي-بر  اإلمارات-إمارة   : عنوانه  ويثرس  دوجاس  وليام  انتونى  المدعي: 

دبي - شارع الشيخ زايد - برج لطيفة - مكتب 5٠5
المطلوب إعانه : ١- ساره وليد الشيخانى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها لمطالبة بفسخ عقد بيع 
عليهما  المدعي  وإلزام   )WP1ZZZ95ZELB90173( القاعدة  رقم  السيارة 
على وجه التضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره ٢٢٣.٣١٤ درهم و الرسوم 

والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٧-٠٢-٢٠٢٣ 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 بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 192 - مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : المطالبة بالزام المدعي عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعيين 
المحكمة أعم وأشمل ومناسبًا لجبر  مبلغ وقدره )٣.5٧٧.٠٠٠ درهم( بما تراه عدالة 
الضررالمادي والمعنوي الذي القاه وتعرضا له المدعيان جرءا ما أرتكبه المدعي عليهم 
والفائدة القانونية ١٢% من تاريخ االستحقاق الحاصل في تاريخ ٢٠٢١/٠5/٢٦ و الرسوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المدعي: جاسون كاو كينج وآخرون عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-مبنى 

بناية ال مسعود-شقة 8٠١ ويمثله سعيد بشير علي البرق العليلي
المطلوب إعانهما : ١- ليون انثني فونغ صفته: مدعى عليه

٢- منتظر الحسني صفته: مدعى عليه
عليهم  المدعي  بالزام  المطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
تراه  بما  درهم(   ٣.5٧٧.٠٠٠( وقدره  مبلغ  للمدعيين  يؤدوا  بأن  والتضامم  بالتضامن 
عدالة المحكمة أعم وأشمل ومناسبًا لجبر الضررالمادي والمعنوي الذي القاه وتعرضا 
له المدعيان جرءا ما أرتكبه المدعي عليهم والفائدة القانونية ١٢% من تاريخ االستحقاق 
الحاصل في تاريخ ٢٠٢١/٠5/٢٦ و الرسوم 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 لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 331 - مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم ٧5٣
موضوع المنازعة : الموضوع : دعوى استرداد مبلغ وقدره ٣٠١٠٠ درهم 
التام  السداد  وحتى  االستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 

وبالرسوم والمصاريف.
المتنازع : ميكاليس انيفتوس

عنوانه : عنوانه: االمارات ، امارة دبي ، منطقة ند الشبا ١ ، شارع الميدان 
، بولو ريزيدنس بناية رقم ، بالقرب من ، رقم مكاني: ٢8١١58٢٧٢٠

المطلوب إعانه : ١- اركيديا لخدمات الرشاد السياحي ش.ذ.م.م 
صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان : قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص 
المادة 5٤ من الائحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة 
الحضوري بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدي مبلغ ٣٠١٠٠ درهم والفائدة 
5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتها الرسوم والمصاريف.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 1206 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة عشر رقم ٧٦5
موضوع المنازعة : لذلك ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى محققة للعدالة 

فإن المتنازع يلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي:- 
١- قبول هذه الدعوي وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعان المتنازع ضده بها . 

٢-الحكم بإلزام المتنازع ضدها بأن تدفع للمتنازع مبلغ وقدره 8٠٠٠٠ درهم )ثمانون 
الف درهم( كتعويض عن األضرار المادية و األدبية والمعنوية التي لحقت بالمتنازع .     

٣- إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف .
المتنازع : حمدان جاسم احمد الملى المرزوقي عنوانه : وعنواونه: االمارات ، إمارة 
ابو ظبي - منطقة الشهامة - شارع الرائج ? فيا رقم ١٠ - - بالقرب من نادي الوحدة

المطلوب إعانه : ١- محمد احمد محمد احمد آل محمد صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها لذلك ولما تراه محكمتكم الموقرة 
من أسباب أخرى محققة للعدالة فإن المتنازع يلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي:- ١- 
قبول هذه الدعوي وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعان المتنازع ضده بها .   ٢-الحكم 
بإلزام المتنازع ضدها بأن تدفع للمتنازع مبلغ وقدره 8٠٠٠٠ درهم )ثمانون الف درهم( 
كتعويض عن األضرار المادية و األدبية والمعنوية التي لحقت بالمتنازع .     ٣- إلزام 
المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف . وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق 8-٠٢-

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 بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 6633 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة الخبرة االبتدائية التجارية الثانية رقم ٢٦٤
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـهما بالتضامن والتكافل بمبلغ 
و  المحاماة  أتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  درهم(   55٣٧٦5.٢٦( وقدره 
الفائدة ١٢% من تاريخ استحقاق اخر فاتوره ٢٠٢١/٣/٢٠ وحتى السداد التام .

سالم  عيسى  مكتب  المختار  ومحلها   : عنوانه  ذ.م.م  لينك  اينوك  المدعي: 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بأمارة الشارقة - كورنيش الشارقة 

الخان - بناية برج الهند - الطابق العشرين - مكتب رقم ٢٠٠8
المطلوب إعانه : ١- جرين سيدر للنقل العام ش.ذ.م.م. صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧-
١١-٢٠٢٢ حضورى للمدعى عليها الثانية بمثابة حضوري للمدعى عليها االولى :

بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
55٣.٧٦5.٢٦ درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ االستحقاق 
في ٢٠٢١/٣/١5 وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصاريف ومبلغ الف درهم 

مقابل أتعاب المحاماة .
اليوم  حكما بمثابة الحضوري قابا لاستئناف خال ثاثين يوما اعتبارا من 
التالي لنشر هذا االعان. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 8٥4 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 85٩
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـهما بمبلغ وقدره )٠٠.٤٤٢.٦٢5 
درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة % من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
المدعي: محمد مطر صقر بخيت المنصورى

عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى-شارع دلما-مبنى بناية مركز بيداشنج طابق 
الميز-شقة ١  ويمثله إسماعيل إبراهيم صقر إبراهيم الحوسني
المطلوب إعانه : ١- محمد احمد منيمنه صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـهما بمبلغ وقدره )٤٤٢.٦٢5.٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب 
المحاماة و الفائدة % من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل با كفالة. وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠8-٠٢-

٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ويقتضي حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية 
إليها من خال  الوصول  التي يمكن  ُبعد  التقاضي عن  بقاعة  )الثانية عشر( 
موقع محاكم دبي االلكتروني - خدماتنا االلكترونية العامة - جداول جلسات 
القضايا لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما 
لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2473 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـه باسل احسان الكرش بمبلغ 
وقدره )٢٠.٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% 
بالنفاذ  الحكم  التام وشمول  السداد  القضائية وحتى  المطالبة  تاريخ  من من 

المعجل با كفالة.
المدعي: دار التمويل ش م ع 

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع شارع بور سعيد -مبنى بناية 
دبي الوطنية للتأمين -شقة مكتب ٦٠٢-مقابل ديرة سيتى سنتر

المطلوب إعانه : ١- باسل احسان الكرش صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـه باسل احسان الكرش بمبلغ وقدره )٢٠.٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% من من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد 

التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٧-٠٢-٢٠٢٣ 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 بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 43 / 2023 / ٥7 - تجاري مصارف

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : إعان فسخ اتفاقية )العقد( تاريخ ٢٠٢٢/8/٤، وإعادة الحال إلى ما 
كانت عليه، مع إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره /٧٩٠.٤٦١/ درهم اماراتي، ويمثل 
المبلغ المسدد من المدعية لصالح المدعى عليها باإلضافة الى مبلغ وقدره /8١.٧١١ يمثل 
التعويض عن االضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 

5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
المدعي: ايريك هرمس انطونيوس أمبيرجين بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن 
شركة »كورنر 33 بي في« عنوانه : اإلمارات العربية المتحدة، إمارة دبي، بر دبي، شارع 
المراسي، بناية امباير هايتس برج بي ، شقة رقم ١٦٠٤- الرقم المكاني:٢٧١5٤8٧٢٧١- 
md@nalzaa :رقم الهاتف:٠٤8٧٦١٧٤٤- رقم الفاكس:٠٤8٧٦١8١٢- البريد االلكتروني

المطلوب إعانه : ١- تي أف بي بي لتأجير اليخوت ش.ذ.م.م. صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها إعان فسخ اتفاقية )العقد( تاريخ 
٢٠٢٢/8/٤، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مع إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره 
عليها  المدعى  لصالح  المدعية  المسدد من  المبلغ  ّثل  اماراتي، ويم  /٧٩٠.٤٦١/ درهم 
التي  المادية والمعنوية  التعويض عن االضرار  الى مبلغ وقدره/8١.٧١١ يمثل  باإلضافة 

لحقت بالمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٣-٠٢-٢٠٢٣ 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 بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 281 - تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٣٤ / ٢٠٢٢ 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٣8٧١ درهم ( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

ملك  ٤-مبنى  شارع   - دبي   - المرر  دبي  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
موزة جمعه-شقة ٢

المطلوب إعانه : ١- عبداهلل عامر رفيق صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
طالب  إلى  درهم   ١٣8٧١ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9128 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )85٧٤ 

85٧5
 85٧٣
85٧٢

والمبلغ   .)٦٦١8٧5( بقيمة  )ذ.م.م(  للمقاوالت  والصادر عن شركة طليع   )
االجمالي بالرسوم )٦٦٧٦8٠(

طالب التنفيذ: شركة نافكو لألنظمة الكهروميكانيكية ذ.م.م 
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي -شارع المنطقة الحرة-مبنى 

مبنى MR 122 - شقة االرضى-جبل علي
المطلوب إعانهما : ١- شركة طليع للمقاوالت )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده 

٢- سامر طليع صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٦٧٦8٠ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٥3 / 2022 / 7289 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣



العدد )٣٩٦٧( الجمعة ١٢ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٣م 12

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٢5٢ 
-عقاري جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٣٦٦.٩8٦ درهم ، 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: فيصل ظهير مغل ظهير بيج مغل

عنوانه : السعودية - منطقة الرياض - شارع عبد الواد الموفق ، فيا 
رقم 5 ب ? بالقرب من مركز تسوق تموينات الرياض

المطلوب إعانه : ١- محمد عادل احمد بودقه صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه 
والزامكمـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٦٦٩8٦ درهم  الى طالب 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 211 / 2023 / 12 - تنفيذ عقاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إلى المنفذ ضده ١- سيد مشتاق أحمد سيد يوسف
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٧5٫5٦٠ درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ ايام من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
10963/2022/2٥3 تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الرابعة رقم ٧٤
موضوع الدعوى دعـوى تطليق للضرر والهجر ونفقة زوجية والحقوق الشرعية المترتبة على الطاق 
وإثبات حضانة األبنة واستخراج اوراق ثبوتيه لألبنه والزامه بسداد أجرة مسكن حضانة وتوفير سيارة.

المدعى سهام دريوى عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-البدع - بر دبي - دبي- شارع دماك هيلز رقم٢- 
فرع اليزيا-مبنى فيا-شقة ١٤٢ 

المطلوب إعانه ١- عبدالوهاب حسين محمد الظهيرات صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢٢ في الدعوى 

المذكورة أعاه لصالح / سهام دريوى بحكمت المحكمة بمثابة حضوري
١-بتطليق المدعية ) سهام دريوى( على المدعى عليه ) عبدالوهاب حسین محمد الظهيرات( بطلقة 
بائنة للضرر وعليها إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها وذلك اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق 

باتا.       ٢- إثبات حضانة المدعية للصغيرة بديعة
٣-إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوة للصغيرة » بديعة » مبلغ 8٠٠ درهم ثمانمائة 
شهريا – شاملة كافة أوجه النفقة الشرعية عدا السكن اعتبارًا من تاريخ االمتناع الحاصل في ٢٠٢٢/٦/٢٣      
٤-إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١٠٠٠٠ عشرة آالف درهم سنويًا أجرة مسكن حضانة 
شاملة فواتير استهاك الكهرباء والماء والغاز واالنترنت وذلك اعتبارًا من تاريخ استئجارها لمسكن 
خاص بها.       5-إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها أجرة حضانة وقدرها ٣٠٠ ثاثمائة درهم شهريًا 
اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتا.     ٦- رفض ماعد ذلك من طلبات     ٧- الزام 

المدعى علية الرسوم والمصروفات .
حكما بمثابة الحضوري قابا لاستئناف خال ثاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعان.

صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم
 100 / 2022 / 1201 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى أوالء : إلزام المـدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤدوا 
للمدعية مبلغًا وقدره )5٠٠٠٠٠ دهم( فقط خمسمائة ألف درهم الغير ، تعويضًا عن 
األضرار المادية والجسمانية واألدبية والفائدة القانونية بواقع )5%( سنويًا إعتبارًا من صيرورة 
الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد والرشـوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. ثانيًا : 
إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

المدعى سويل كيم عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع الشيخ زايد-مبنى 
الشعفار ١- شقة ٢٤٠8

المطلوب إعانه ١- محمد ابو يوسف سوركير محمد شاهد اهلل صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها أواًل : إلزام المـدعى عليهما بالتضامن 
والتضامم فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعية مبلغًا وقدره )5٠٠٠٠٠ دهم( فقط خمسمائة ألف 
درهم الغير ، تعويضًا عن األضرار المادية والجسمانية واألدبية والفائدة القانونية بواقع 
)5%( سنويًا إعتبارًا من صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد والرشـوم والمصاريف 
بالرسوم  والتضامم  بالتضامن  عليهما  المدعي  إلزام   : ثانيًا  المحاماه.  أتعاب  ومقابل 

والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٩-٠٢-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& بعد التقاضي عن 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة 

أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 40 / 2023 / 311 – مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إلى المنفذ ضدهما: ١- انترماك للتجارة العامة ش.ذ.م.م، 
٢- سمير شارانداس اشر

مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني

قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٧٧٩٩٠ إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك 
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ ايام من 

تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
10836/2022/2٥3 تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤٩8 /٢٠٢٢ 
، شامًا   ) به وقدره ١٤58٢درهم  المنفذ  المبلغ  ، بسداد  اداء  امر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢-مبنى الزرعوني-
شقة ١-٢

المطلوب إعانه : ١- ويلفريد جوناثان لويمبا صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
طالب  الى  درهم   ١٤58٢ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 9018 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إلى المستأنف ضده ١_ اياند جيت لاستثمار ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن المستأنف امل عبداهلل جمعه ماجد السري
ويمثله علي محمد عمر العيدروس

قد أستأنف القرار الحكم الصادر بالدعوى رقم ٤٠ / ٢٠٢٢ 
دعاوي مستعجله تجاريه بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٢٢

وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ١5-٠٢-٢٠٢٣ 
الساعة ٠5:٣٠ مساءا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى 
حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف(
 18 / 2022 / 333 استئناف أمور مستعجلة تجاري

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ ٧٤٠٠٠٠ درهم و التنازل عن المركبة 
حسب المتفق عليه في عقد الشراء و الفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ 

االستحقاق وحتي السداد التام مع الرسوم و المصاريف.
المدعى حمد احمد على الغريب الخييلي

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - شارع الثمام -مبنى القدرة اسطبل 
١8 فيا ١8-بجانبي مربط دبي للخيول العربية

المطلوب إعانه ١- عبدالرحيم احمد عبده الفرحان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ ٧٤٠٠٠٠ 
درهم و التنازل عن المركبة حسب المتفق عليه في عقد الشراء  والفائدة 
القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق وحتي السداد التام مع الرسوم 
 ٠٧-٠٢-٢٠٢٣ الموافق  الثاثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت  المصاريف.  و 
 BUILDING_DESC& الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 40 / 2023 / 110 – مدني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

المقامة من المدعى / عبد اهلل البريك عبد اهلل قاسم العامري
ضد المدعى عليه / شريف سند عيد عطيه

نعلن نحن الخبير الحسابي / أحمد محمود احمد اعبيد، أنه تم تعيننا من إدارة شؤون الخبراء 
الفنيين في وزارة العدل خبيرا حسابيا لتنفيذ مهمة الخبرة الحسابية الواردة بحكم محكمة 
العين االبتدائية الصادربجلسة ٣٠/٠١/٢٠٢٣ في الدعوى المذكورة أعاه – كما نعلن المدعى 
عليه« شريف سند عيد عطيه للحضور شخصيا اوبواسطة وكيل معتمد لحضور اجتماع الخبرة 
الحسابية المقرر عقدة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠8 في تمام الساعة ٠١:٠٠ ظهرا، وذلك 

)zoom( عن بعد من خال برنامج زوم
للتواصل هاتف الخبيررقم ٧٦8٦5٠١-٠5٠

obidco71@yahoo.com- :االميل      expert@ama-uae.com - :االميل
رابط االجتماع

.Ahmad Obaid is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: Ahmad Obaid’s Zoom Meeting
Time: Feb 8. 2023 86.01:00 PM Dubai

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71902494806?pwd=cp3s8RXktxDP5mWbW98L85aUbcApLn. 1

Meeting ID: 719 0249 4806
Passcode: 30/ 2022

الخبير الحسابي / احمد محمود احمد عبيد
خبير حسابي معتمد لدي وزارة العدل قيد رقم ٤٢٩
هاتف ٠5٠٧٦8٦5٠١
Email : expert@ama-uae.com

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن اجتماع الخبرة بالنشر في الدعوى رقم 
2023/30 مدني بسيطة - محكمة العين االبتدائية

إجتماع خبرة

المطلوب إعانه السيد / ماجد هادي ابراهيم السعد مدعى عليه ثالث
حيث أن الساده / السماء للخدمات البحرية ذ م م قد اقامت ضدك وأخرين 
الدعوى المذكورة أعاه فأنت مكلف او وكيل قانوني عنك بحضور االجتماع 
الساعه ١٠  الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠8  القادم  االربعاء  يوم  له  والمقرر  بعد  عن 

صباحا وتقديم كل مالديكم من مستندات على الرابط التالي :
https://us04web.zoom.us/j/75490690391?pwd=J1xCGG7TCz6eT
dbKaXKEd9KHd3U9ro.1
Meeting ID: 754 9069 0391
Passcode: 4CiANA
genenaashraf@hotmail.com أو االتصال على الرقم ٠5٠٧١٢١١٧٠ بريد الكتروني
وفي حالة عدم حضوركم سيتم المضي قدما باجراءات الخبره حتى نهايتها.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن بالقضية رقم 2022/100٥ والمضمومه 
للقضية 2022/710 اداري محلي الفجيرة

إجتماع خبرة

الخبير المنتدب بالقضية / أشرف أحمد محمد جنينه

المرفوعة من : حسن صاح الدين علي طاطانكي وشركة ان اتش هولدينج ليمتد
العقارية، وشركة  التطوير كابيتال  للتمويل واالستثمار، و شركة  المدينة  ضد : شركة 

صرح كابيتال العقارية
العقارية  كابيتال  صـرح  شـركة  و  العقارية،  كابيتال  التطوير  شركة  عليهما:  المدعى 
مدعوين للحضـور بواسـطة وكيل معتمد الجتماع لجنة الخبرة الحسابية المقرر عقده 
في تمام السـاعـة الواحدة ظهرا يوم االثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٦ وذلـك باستخدام تطبيق 

زووم على الرابط التالي:
https://us05web.zoom.us/j/82624412017?pwd=YU1TQUFFb01iK0IHM2

R6RzI0K2RoQT09
يرجى تقديم كافة مذكرات ومستندات الدعوى وتقديم ترجمة الى اللغة العربية ألية 

مستندات بلغة أجنبية وذلك بالبريد االلكتروني ألعضاء لجنة الخبرة المنتدبة.
أعضاء لجنة الخبرة المنتدبة
الخبير/ محمد عبدالرحمن المرزوق  - محمول: ٠55٧٦٠٧٧٧٧
tgrs1115@gmail.com
الخبير/ د. أنصار محمد أحمد صديق - محمول: ٠5٢٩٩٠٠٩٩٣
ansar@ara-accounting.com
الخبير/ د. صالح سالم البريكي - محمول: ٠5٠٦٤٣٠٠5٣
saleh.albraiki@gmail.com

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اعالن بالنشر في الدعوى رقم: 244 لسنة 2022 
تجاري كلي لدى محكمة أبوظبي التجارية

إجتماع خبرة

إلى المدعى عليها/ ١- جرين سبرنغ انيرجي م م ح، الشارقة - الحمرية 
E المنطقة الحرة شارع -

المدعى عليها / ٢- إنوفا رفينيج تريدينج، دبي - شارع الخيل - بناية 
شوبة سافاير ط ١٠ مكتب ١٠٠٧

نعلمكم بأنه تم تكليفنا بمهمة الخبرة الهندسية في الدعوى أعاه والمقامة 
ضدكم من قبل المدعية/ شركة دلتا للمقاوالت اإللكتروميكانيكية، لذا 
ندعوكم بالحضور الجتماع الخبرة المرئية عن ُبعد عبر برنامج »زوم« 

يوم اإلثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ الساعة ٠٢:٠٠ ظهرًا.
رمز الدخول ID : 884 4008 4530 الكود 1650 وتقديم ما لديكم من 
مستندات وفي حال تخلفكم من الحضور أو عدم ارسال وكيل قانوني عنكم 
في الوقت المحدد سنباشر بإجراءات الخبرة ونقدم تقريرنا للمحكمة من 

واقع المستندات المتاحة لدينا.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اعالن دعوة اجتماع خبرة للدعوى رقم 
2023/182 تجارى جزئي - محكمة الشارقة

إجتماع خبرة

الخبير الهندسي المنتدب / رائد عثمان القيسي

تعلن السادة/ هيميـسـفير تكنولوجي ش ذ م م، »الرخصة رقم ٦٣٢٠5٢« 
وعنوانها المسجل الواقع في المكتب رقم A103- 23 طريق عود ميشاء، 
دبي - اإلمارات العربية المتحدة وهي شركة مرخصة لدى سلطة دبي 
إدارتها  مجلس  اجتماع  في  المعتمد  اإلدارة  مجلس  قرار  عن  للتطوير 
المنعقد بتاريخ ٢8 ديسمبر ٢٠٢٢، بخصوص اإلغاق والحل لشركة السادة/ 

هيميسفير تكنولوجي ش ذ م م.
وبناًء عليه، يكون أي طرف معني باألمر ولديه مطالبة ضد الشركة مطالبًا 
بموجبه بتقديم مطالباته القائمة خال ٤5 يومًا من اإلشعار عن طريق 

البريد المسجل أو االتصال:
السيد/ أنكيت جاين

اسم الشركة »مريم بن بايلي للتدقيق«
ص.ب : ١٩١٤١٩    دبي، اإلمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف : ٩٧١5٠٦٧٦١85٠ +
ankit.jain@mbbauditing.com :البريد اإللكتروني

* لن يتم النظر في المطالبات المستلمة بعد إنتهاء فترة اإلشعار البالغة 
٤5 يومًا.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إشعار تصفية هيميـسـفير تكنولوجي ش ذ م م

إشعار تصفية

باإلشارة الى الموضوع أعاه و إلى تكليف المحكمة الموقرة لنا كأمين 
اعسار بالدعوى بعالية وبناًء على ما جاء بالحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 
٢٠٢٣/٠١/٢5، عليه يرجى من كافة الدائنين للمدين، المدعي »عثمان بال 
عثمان بوهيد المهيري« بتقديم ما لديهم من مستندات متعلقة بالدين 
الدين وذلك  المؤيدة وتاريخ استحقاق  المستندات  المستحق مرفق به 

خال ٢٠ يوم عمل من تاريخ النشر.
وعلى كل ذي مصلحة له حق في أيًا من أموال المدين المنقولة أو غير 
المنقولة، أن يتقدم بطلب استرداد األموال المملوكة له من بين أموال 
المدين، وذلك خال مدة أقصاها شهرين من تاريخ النشر، على أن يبين 
في طلب االسترداد نوع وطبيعة ومواصفات تلك األموال، وطبيعة الحق 
الوارد عليها وذلك على عنوان أمين اإلعسار/ عبد المجيد محمد المرزوقي 
بإمارة دبي - ديرة - شارع بني ياس - بناية برج المصرف - الطابق 
الخامس عشر مكتب ١5٠٤ - هاتف ٠٤٢555٣٦٣ فاكس/ ٠٤٢555٤٣٣ 

amao2004@amauae.com هاتف رقم ٠٢٦٢٢٢٣١8 بريد إلكتروني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن في الدعوى رقم 2022/166 
إجراءات اإلعسار محكمة دبي االبتدائية

إعالن

أمين اإلعسار/ عبد المجيد محمد المرزوقي

المخطر: خلفان محمد عبيد فارس الدهماني - الجنسية :اإلمارات ويحمل هوية إماراتية رقم 
»٧8٤١٩٩١٠٦٩٧٠٢8٠« بصفته وكيًا عن السيد/ أحمد محمد عبيد فارس الدهماني - إماراتي 
الجنسية بموجب وكالة مصدقة لدى السيد الكاتب العدل بالرقم »١١٢٠٤/١/٢٠٢٢« بتاريخ 
»١٧/٠١/٢٠٢٢«، العنوان: الفجيرة منطقة الفرفار - بيت رقم ١٠/٧٦ - هاتف رقم: ٠5٠٦٠١١٠٠١

المخطر إليه: براجيش كارينجاتبارامبيل الجنسية: الهند، العنوان: الشارقة - منطقة مويلح 
هاتف رقم: ٠5٠٣٩١١٢١٠١ - ٠58٩8٠٠٢5١

موضوع اإلخطار: إخطار عدلي بالوفاء بقيمة »٢٠.٠٠٠« عشرون ألف درهمًا
الوقائع:

نتيجة لبعض المعامات الشخصية فيما بين المخطر والمخطر إليه فإن المخطر استلم من 
المخطر إليه شيك مقابل هذه المعامات، وقام المخطر بتحرير الشيك وعند تقديم الشيك 
للبنك أعيد بسبب عدم كفاية الرصيد وعند مراجعته ماطل في السداد وقام المخطر باالتصال 

على المخطر إليه مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى وبيانات الشيك كاآلتي:
شيك رقم »٩8٢٤٧٢« بقيمة »٢٠.٠٠٠« درهم وتاريخ االستحقاق »٢٠١٩/١١/١٣« والمسحوب 

على بنك ستاندرد تشارترد
وقام المخطر باالتصال على المخطر إليه مرارًا وتكرارًا ومراجعته ولكن دون أي جدوى.

لذلك .. أن المخطر يخطر المخطر إليه بضرورة سداد المبالغ المترصدة بذمته والمستحق 
للمخطر وذلك في موعد أقصاه »5« أيام من تاريخ تبلغكم هذا اإلخطار واال سوف يضطر 
المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة بالمبلغ المستحق له مع الفائدة والتعويض 

مع حفظ باقي الحقوق.
لذلك،، فالمخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل بما جاء به ونفاذًا لمفعوله ولسريان كافة االثار 

القانونية المترتبة عليه في مواجهتكم.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

MOJAU-2022 -0058380 إخطار عدلي رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إلى المدعى عليها: ميرفت ياسر عيسى جويلس - مجهول محل 
اإلقامة خارج الدولة

بما أن المدعي: ساجد صاح محمد البطه
قد أقام عليك الدعوى الشرعية المذكورة بالرقم أعاه أمام هذه 

المحكمة.
للمطالبة بـ/  دعوى إسقاط نفقة األبناء في الحكم رقم ٢٠٢١/٦٣ 

أحوال شخصية
وقد حددت المحكمة جلسة: الخميس ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م للنظر في 
الدعوى، فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا 
أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي 
حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة ستنظر 

في الدعوى وتصدر حكمها غيابيًا.
القاضيتحريرًا في يوم الثاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022/884 أحوال
العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن تيكبايتس ديستربيوشن مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خال ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن توب براندز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة 
الشركة وعليه  الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية 
/ بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعان.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه أن 
ستارتك اليبلز فاكتري )بي في تي( ليمتد فرع شركة أجنبية

الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة 
يمكن  وعليه  حرة  منطقة  شركة  ح(  م  )ش  ستارتك  إلى 
للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية / بحماية 

مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

إعالن
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن الشركة ايماينوكس لصناعة 
أثاث المطابخ ش.ذ.م.م )شخص واحد( )رقم السجل 0000024000131(.

 ترغب  بتحويل الحصص كالتالي  :

فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خال ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان على العنوان التالي: هاتف 
publication@rakez.com :رقم ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ، بريد الكتروني

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم : 830194

عدد الحصص
١٤٩

اسم المتنازل له
لوكا لوكاتيلي

اسم المتنازل
جايادف كاليات تازهاتوفيدو جايراجان اراتيل كاندوت

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣ العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣ العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣

فقدت شهادة أسهم صادرة من مصرف أبوظبي 
اإلسالمي باسم/ حمدان محمد سعيد الحديلي 
المنصوري، عدد األسهم ١٥١ رقم الشهادة/ 
١٠٢٠٢٨٣٦، فمن يعثر عليها الرجاء االتصال 

على الرقم التالي: ٠٥٠٢٢٢٢٩١١

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان شهادة أسهم

فقد جواز سفر باسم: ماميال ماليسا تيبون 
تيمباس، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
B8062822P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد بايزيد محمد 
روح األمين، جنسيته: بنغالدش، ورقم 
الجواز: 0075818BW، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣
فقدان جواز سفر
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اقتصاد

فــي الوقــت الــذي لّمــح فيــه إلــى 
ــى  ــه إل ــع زيارت ــروف تمن ــود ظ وج
الواليــات المتحــدة األميركيــة حاليــًا، 
كشــف رئيس الــوزراء العراقي محمد 
شــياع الســوداني عــن إرســاله وفــدًا 
رفيــع المســتوى إلــى واشــنطن قريبــًا 

لبحــث ملــف الــدوالر.
الســوداني، فــي مقابلــة لــه أجرتها 
قناة »العراقية« الرســمية، مســاء أول 
مــن أمــس، اتهــم جهــات سياســية لــم 
يســمها بالتــورط فيما يطلــق عليه في 
العــراق »ســرقة القــرن« التــي جــرى 
ــور  اعتقــال المتهــم الرئيســي فيهــا ن
زهيــر، والنائب الســابق فــي البرلمان 
العراقــي ورئيس اللجنــة المالية هيثم 
الجبــوري، فيما هــرب باقي المتهمين 
بعــد أن تــم الكشــف عــن ســرقة نحو 
ملياريــن ونصف مليــار دوالر أميركي 

مــن أمانــات الضرائب. 
وفــي هذا الســياق، أكد الســوداني 
أن »المتهــم نــور زهيــر وزع أموالــه 
علــى مجموعــة مــن النافذيــن، بينهــم 
عــن  فضــًا  وإعاميــون  سياســيون 
مصــارف«، مبينــًا أن »الضجة األخيرة 
التــي ُأثيــرت بشــأن المتهم نــور زهير 
جــزء منهــا مفتعــل«، مبينــًا أن »باقي 
المتهميــن قامــوا بتصفيــة أموالهــم 
وهربــوا باســتثناء المتهــم نــور زهيــر 
الــذي اعتقل خال محاولتــه الهرب«، 
ــض أو  ــاء القب ــرار إلق ــًا أن »ق موضح
اإلفــراج عنــه لــم يكــن قــرارًا حكوميًا 

بــل إنــه القضــاء«. 
وفــي إشــارة إلــى 
تــورط قوى سياســية 
مؤثــرة في المشــهد 
قــال  السياســي، 
الســوداني إن »نــور 
ــو الصندوق  زهير ه
ــو اآلن  ــود، وه األس
فــي قبضــة وتصــرف 

القضــاء للتحقيــق واالســترداد؛ حيــث 
إن األمــوال التــي ســرقها وزعهــا علــى 
ــن السياســيين  ــن النافذي ــة م مجموع
ــن«،  ومصــارف وشــخصيات وإعاميي
الفتــًا إلــى أنــه »عنــد إطــاق ســراحه 

بدأ بعملية اســترداد أموالــه، إلعادتها 
فــي الوقت نفســه إلى الدولة«. وتابع 
أن »هــؤالء السياســيين واإلعامييــن 
ــوال  ــود األم ــروا وج ــارف أنك والمص
لديهــم«، موضحــًا أن »هنــاك جهــات 
رســمية نافــذة فــي الحكومة الســابقة 
ــف  ــيتم كش ــة، وس ــة بالقضي متورط
األوراق واألســماء قريبــًا مــن قبــل 

القضــاء”.
وبشــأن العاقــة 
واشــنطن  مــع 
والتحالــف الدولي، 
أكــد الســوداني أن 
عراقيــًا  »وفــدًا 
المســتوى  رفيــع 
واشــنطن  ســيزور 
فــي الســابع مــن 
فبرايــر الجــاري؛ لبحــث العديــد مــن 
الملفــات، مــن بينهــا مناقشــة تقلبات 
ســعر الــدوالر وآليتــه المتبعــة وفــق 

الجديــدة«.  المعاييــر 
وبشأن الحاجة إلى التحالف الدولي 

ــوداني  ــرر الس ــة، ك ــوات القتالي والق
مــا كان قــد أكــده ســابقًا بشــأن عــدم 
الحاجــة إلــى قــوات قتاليــة، قائــًا إن 
ــو أن  ــح وه ــح وصري ــا واض »موقفن
العــراق ليــس بحاجــة لقــوات قتاليــة، 
حيــث إن هنــاك مــن األجهــزة األمنية 
القــادرة على ضبط األمــن في العراق 
تجــاه أي تهديــد«. وذكــر أن »وجــود 

الدولــي  التحالــف 
يحتــاج  الحالــي 
إلــى إعــادة ترتيــب 
العاقــة،  شــكل 
قانونــي  بشــكل 
وشــفاف يعلــن أمام 
السياســية  القــوى 
والبرلمان«، موضحًا 
أن »الحكومة تجري 

الحــوار مــع التحالــف الدولــي؛ حيــث 
شــكلنا فــي اجتماعاتنــا بمجلس األمن 
الوطنــي فريقــًا مــن األجهــزة األمنيــة 
ــيتم  ــًا س ــوار وقريب ــذا الح ــراء ه إلج
التوصــل إلــى الصيغــة النهائيــة حتــى 

تكــون معلنة وواضحة وصريحة تنظم 
شــكل هــذا الوجــود«. وبشــأن كيفيــة 
ترتيــب تلــك العاقــة، يقــول الدكتور 
رئيــس  عــاوي، مستشــار  حســين 
الــوزراء، فــي حديــث لوســائل إعــام 
ــاه  ــير باتج ــة تس ــة، إن »العاق عربي
بالتدريــب  والمســاعدة  االستشــارة 
والمعلومــات االســتخبارية والتمكيــن 
مــن حيث اســتدامة 
األسلحة ذات المنشأ 
األميركي أو الدولي، 
القــوات  كــون 
ــة  المســلحة العراقي
متكاملــة  قــوات 
وتملــك  وفعالــة 
قابليــة قتاليــة فعالة 
الجماعــات  وقتــال 
ــا »تشــهد كل  ــًا أنه ــة«، مبين اإلرهابي
يــوم فعاليــة أمنيــة فــي مطــاردة 
ــي “داعــش”،  ــم اإلرهاب ــول التنظي فل
باإلضافــة إلــى إعــادة تنظيــم القــوات 

المســلحة«. وكاالت

ــة  ــق اتفاقي ــل تطبي ــا تواص ــا أنه ــدت تركي أك
»مونترو« فيما يتعلق بحظر عبور السفن الحربية 
من مضيقي البوسفور والدردنيل في زمن الحرب. 
ــش  ــود جاوي ــة التركــي مول ــر الخارجي ــال وزي وق
أوغلــو إن باده تطبــق اتفاقية »مونترو« بصرامة، 
ــة  ــي المنطق ــروب ف ــار الح ــزم انتش ــض بح وترف
ودخول ســفن عســكرية جديدة إلى البحر األسود. 
وأضــاف جاويــش أوغلــو ردًا علــى أســئلة خــال 
مؤتمــر صحافــي فــي العاصمــة اإلســتونية تاليــن 
التــي زارهــا، نقلتــه وكالــة »األناضول« الرســمية: 
»لقــد دعونــا وندعــو األطــراف إلقامــة اتصــاالت، 
حيــث تتمتــع أنقــرة بعاقــات ممتــازة مــع كلتــا 

ــن المتحاربتين«. الدولتي
ــك،  ــن ذل ــد م ــى أبع ــا إل ــد ذهبن ــع: »لق وتاب
حينمــا دعونــا كعضــو فــي حلف شــمال األطلســي 
)ناتــو( إلــى حــوار مــع موســكو«، مشــددًا علــى 
أن بــاده تعــارض تصعيــد الحــروب فــي المنطقة، 
كمــا تعــارض دخــول ســفن عســكرية جديــدة إلى 

البحــر األســود.
ولفــت جاويش أوغلو إلى أن االتفاقية ال تحظر 
عبــور الســفن الحربيــة العائــدة إلــى قواعدهــا في 
البحــر األســود، وســبق أن أخطرنــا جميــع الــدول 

ــأال  ــر المشــاطئة للبحــر األســود ب المشــاطئة وغي
ترســل ســفنها الحربيــة لتمــر عبــر مضائقنا.

وفــي مــارس ٢٠٢٢، أخطرت الحكومــة التركية 
جميــع دول العالــم بعــدم إرســال ســفنها الحربيــة 
لعبــور المضائــق التركيــة التي تربط بيــن البحرين 
المتوسط واألســود )البوسفور والدردنيل(، بسبب 
الحرب الدائرة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، 

فــي ٢٤ فبرايــر من العــام ذاته.
وقــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغان، 
آنذاك، إن باده مصممة على اســتخدام صاحيتها 
بموجــب اتفاقيــة »مونتــرو« فيمــا يتعلــق بحركــة 
الســفن فــي المضائق بشــكل يمنع تصعيــد األزمة 
ــا ونواصــل دون  ــا. وأضــاف: »واصلن فــي أوكراني
انقطــاع مبادراتنــا الدبلوماســية متعــددة األبعــاد 
مــن أجــل ضمــان الســام واالســتقرار بيــن روســيا 
ــازل  ــن تتن ــاده ل ــى أن ب ــا«. وشــدد عل وأوكراني
ــات  ــاة التوازن ــع مراع ــة م ــا الوطني ــن مصالحه ع
تركيــا  أن  إلــى  مشــيرًا  والعالميــة،  اإلقليميــة 
أوفــت بمســؤولياتها حرفيــًا حتــى اليــوم فــي إطار 
المؤسســات والتحالفــات المنضويــة فيهــا، وعلــى 
رأســها األمــم المتحــدة وحلــف شــمال األطلســي 

)ناتــو( واالتحــاد األوروبــي.وكاالت

ــة  ــة الصومالي ــع اســتضافة العاصم ــن م بالتزام
ــاء دول  ــتثنائية لرؤس ــة اس ــة رباعي ــو قم مقديش
ــي(،  ــا وجيبوت ــا وكيني ــي )إثيوبي ــوار الجغراف الج
اعتمــدت الحكومــة الصوماليــة مقتــرح قانــون 

ــاب. ــة اإلره لمكافح
ووســط إجراءات أمنية مشــددة، شــملت إلغاء 
جميــع الرحــات الجويــة لمــدة يوميــن، وإغــاق 
الطــرق الرئيســية في مقديشــو، اســتضاف الرئيس 
الصومالي حســن شــيخ محمود قمة رباعية أمنية، 
ــي،  ــر غيل ــي إســماعيل عم ــس جيبوت ــت رئي ضّم
والرئيــس الكينــي وليــام روتــو، ورئيــس الــوزراء 
اإلثيوبــي آبي أحمــد. وقال وزير اإلعام الصومالي 
داود أويس إن المشــاركين ســيبحثون خال القمة 
أجنــدات أمنيــة، بما في ذلك ســبل تعزيز التعاون 

اإلقليمــي فــي »الحــرب علــى اإلرهاب«.
وقبــل ســاعات من انعقــاد هذه القمــة، عقدت 
لقــاءات تحضيرية جمعت وزراء الدفاع في الدول 
ــادة العســكريين،  ــار الق ــب كب ــى جان ــع، إل األرب

حيــث بحثــوا الملفــات األمنية.
ويعــد االجتمــاع هــو األول فــي الصومــال منــذ 
عــام ٢٠٠٧ عندمــا انطلقت بعثــة االتحاد األفريقي 
فــي البــاد، علمًا أن لــدى إثيوبيا وكينيــا وجيبوتي 
قــوات ضمن بعثة االتحــاد األفريقي في الصومال. 

ويخــوض هذا البلد منذ ســنوات حربًا ضد »حركة 
الشباب« اإلرهابية التي ُأسست مطلع ٢٠٠٤ وتتبع 
تنظيــم »القاعــدة« اإلرهابــي ، وتبّنــت عمليــات 

إرهابيــة عديــدة أودت بحياة المئات.
وقالــت وزارة اإلعــام الصوماليــة، في بيان، إن 
المحادثــات ترّكــز على تخفيــف التهديد اإلرهابي، 
بالتعــاون الكامــل مــع الجيــش الصومالــي وبعثــة 
االتحــاد األفريقــي فــي الصومــال، وتعزيــز الجهود 
اإلقليميــة لمكافحــة اإلرهــاب، ودعــم العمليــات 
العسكرية للجيش الصومالي ضد عناصر »الشباب« 

. اإلرهابية 
وقــال بيــان للحكومــة الصوماليــة إّن قــادة عدد 
مــن الــدول األعضــاء فــي قــّوة االّتحــاد األفريقــي 
التــي تــؤازر القــوات الصوماليــة فــي قتالهــا ضــّد 
اإلرهابيين سيناقشــون ســبل التصّدي معًا للفظائع 

التــي يرتكبهــا اإلرهابيــون فــي المنطقــة.
وبعدمــا ُطــردوا مــن المدن الرئيســية في الباد 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، تحّصن االرهابيون في مناطق 
ريفيــة شاســعة ينطلقــون منهــا لتنفيــذ هجمــات 

إرهابيــة داميــة فــي الصومال والــدول المجاورة.
إلــى ذلــك، صادقــت الحكومــة الصوماليــة التي 
يترأســها حمــزة عبــدي بــري، مســاء الثاثــاء، على 
مشاريع قوانين مكافحة اإلرهاب والهجرة. وكاالت

ــس  ــن، أم ــدة والفلبي ــات المتح ــت الوالي أعلن
ــود  ــًا يســمح للجن ــا اتفاق ــا أبرمت ــس، أنهم الخمي
األمريكييــن باســتخدام ٤ قواعــد إضافيــة في هذه 

الدولــة الواقعــة فــي جنــوب شــرق آســيا.
وقال مســؤولون فلبينيــون وأمريكيون في بيان 
مشــترك إن »واشــنطن ومانيا اتفقتا على توســيع 
اتفــاق قائــم ليشــمل ٤ مواقــع جديدة فــي مناطق 

اســتراتيجية من الباد«.
ــاع  ــر الدف ــارة لوزي ــال زي ــاق خ ــرم االتف وأب
ــعى  ــا تس ــا بينم ــتن لماني ــد أوس ــي لوي األمريك
الدولتــان إلــى إصــاح العاقــات التــي قطعــت في 
ــي  ــس الفلبين ــد الرئي ــي عه ــرة ف الســنوات األخي

ــي. ــو دوتيرت الســابق رودريغ
ولكن اإلدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس 

تبدو حريصة على عكس هذا التوجه.

وقــال البيــان إن »الفلبيــن والواليــات المتحــدة 
فخورتــان بإعان خططهما لتســريع التنفيذ الكامل 
التفاقيــة التعــاون الدفاعــي المعــزز، عبــر االتفــاق 
علــى تحديــد ٤ مواقــع جديــدة متفــق عليهــا فــي 

مناطــق اســتراتيجية مــن الباد«.
وقبــل صــدور البيــان، صــرح مســؤول فيليبينــي 
كبيــر لــوكاالت أنبــاء عالمية أن المحادثــات جارية 

بشــأن قاعــدة خامســة محتملة.
ويربــط البلدين تحالف أمني منذ عقود يشــمل 
معاهــدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي 
المعــزز الموقــع فــي ٢٠١٤، ويســمح للقــوات 
األمريكيــة بالتواجــد فــي 5 قواعــد فلبينيــة، بمــا 

فيهــا تلــك القريبــة مــن ميــاه متنــازع عليهــا.
كما يســمح للجيش األمريكي بتخزين المعدات 

واإلمدادات الدفاعية في تلك القواعد.وكاالت

أجرى وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، 
أمس، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي 
ــرب  ــزام المغ ــا بالت ــاد خاله ــة، أش ناصــر بوريط
لصالح الســلم واألمن في منطقة الشــرق األوسط. 
وكتــب بلينكــن، فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، أنه 
ناقــش مــع بوريطــة »التعــاون الثنائــي المتين في 
مجــال األمــن والدفــاع علــى المســتوى اإلقليمــي« 

بيــن واشــنطن والرباط.
وأفــاد بيــان للمتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
ــن،  ــأن بلينك ــنطن، ب ــي واش ــدر ف ــة، ص األميركي
الــذي يقــوم بزيــارة إلــى الشــرق األوســط، بحــث 

ــي إطــار  ــات المشــتركة ف ــع بوريطــة »األولوي م
العاقــات الثنائيــة، والجهــود الراميــة إلــى الدفــع 

قدمــًا باالســتقرار اإلقليمــي«.
وخال المحادثة الهاتفية، يضيف البيان »أشــاد 
بلينكــن بالمملكــة المغربيــة؛ اللتزامهــا مــن أجــل 

النهــوض بالســلم واألمن فــي المنطقة «.
من جانب آخر أشــار بلينكــن، في تغريدة على 
»تويتــر«، إلــى أنــه ناقــش مــع بوريطــة »التعاون 
الثنائــي المتيــن فــي مجــال األمــن والدفــاع علــى 
المســتوى اإلقليمــي« بيــن الواليــات المتحــدة 

وكاالت والمغرب. 

اقتحمت ميليشــيا الحوثي اإلرهابية العديد من 
منــازل المواطنيــن بمحافظــة إب، وســط اليمــن، 
ــر  ــها عناص ــة تمارس ــم يومي ــع جرائ ــن م بالتزام
وقيــادات الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة بمختلــف 

مديريــات المحافظــة.
وقالــت مصــادر محليــة إن عــددا مــن األطقــم 
التابعة لميليشــيا الحوثي اإلرهابية اقتحمت خال 
اليوميــن الماضييــن، منطقــة »األبعــون« بمديريــة 
حــزم العديــن، وانتهكــت أكثــر من ١٢ منــزال تابعا 
ألبنــاء وأقــارب الشــيخ علــي البعنــي، الــذي قتــل 
فــي ٣١ أغســطس الماضــي، بســبب خافــات على 

أرض تغذيهــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية .
وأشــارت المصــادر إلــى أن عناصــر الميليشــيا 
الحوثية اإلرهابية روعت األطفال والنساء وأطلقت 
الرصــاص علــى عــدد مــن منــازل المواطنيــن، 
ــون«،  ــن مناطــق »األبع ــدد م ــي ع ــزت ف وتمرك

غربــي محافظــة إب.
وذكــرت أن ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة تهدف 

إلــى خطــف أبنــاء وأقــارب الشــيخ البعنــي الذيــن 
لــم يكونــوا متواجديــن داخــل المنــازل، مؤكــدة 
أن الحملــة الحوثيــة اإلرهابيــة تواصــل حصارهــا 
للمنطقــة والتمركز في عــدد من التباب والمناطق 

ــة بها. المحيط
ــرز الشــخصيات  ــي كان أحــد أب والشــيخ البعن
االجتماعيــة والقبليــة فــي المحافظــة، وســبق أن 
خــاض مواجهــات مســلحة ضــد ميليشــيا الحوثــي 
اإلرهابيــة عقــب ســيطرتها علــى محافظــة إب 
فــي منتصــف أكتوبــر ٢٠١٤، وفّجــرت الميليشــيا 

ــه. ــة منازل اإلرهابي
وتعانــي محافظــة إب مــن جرائــم وانتهــاكات 
واســعة منــذ ســيطرة ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة 

عليهــا عقــب أواخــر العــام ٢٠١٤.
وشهدت المحافظة العام الماضي أكثر من ٦٣٠٠ 
جريمة وانتهاك بمختلف مديريات المحافظة، بينها 
أكثــر مــن 5٠٠ جريمــة قتــل وشــروع بالقتل، وفق 

تقرير منظمة رصد للحقوق والحريات.وكاالت

حذرت ســلطات فانواتو أمس، السفن والطائرات 
بضــرورة تجنــب منطقــة ثــوران بركان تحــت الماء، 

بعدمــا بــدأ بقــذف الرماد في عنان الســماء.
وقــال ريــكاردو وليــام من دائرة األرصــاد الجوية 
والمخاطــر الجغرافيــة في الدولــة الجزيرة لوكاالت 
أنبــاء عالميــة »نطلــب من الســكان المحليين الحذر 

مــن أي انفجــارات قوية ألنها ال تزال مســتمرة«.
 ١٠ بشــعاع  خطــر«  »منطقــة  تحديــد  وتــم 
ــي« تحــت  ــركان »إيســت إيب ــرات حــول ب كيلومت
ــن  ــرا م ــد ٦8 كيلومت ــى بع ــع عل ــذي يق ــاء، ال الم

العاصمــة بــورت فيــا.

ــوق  ــرة ف ــد أبخ ــن رص ــر ع ــد ورود تقاري وبع
الموقــع، أخــذ البــركان الغائــص بقــذف الرماد حتى 

ارتفــاع ١٠٠ متــر فــي وقــت مبكــر أمــس.
ــة  ــاعة الثامن ــل الس ــي قب ــاط البركان ــدأ النش وب
صباحــا )٢١:٠٠ ت غ الثاثــاء(، وفقا إلدارة األرصاد 

الجويــة المحليــة.
ــوكاالت  ــان ل ــك الشــاهد العي ــب دي ــاد فيلي وأف
ــل  ــزاز قب ــدأت باالهت ــأن األرض ب ــة ب ــاء عالمي أنب

ــع. ــوق الموق ــان ف ــر الدخ أن يظه
وأضــاف »ثم بــدأت االنفجارات.. وال يزال هناك 
رائحــة كبريتية كريهة في القرى المجاورة«.وكاالت

وصفت »الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
في شرق أفريقيا« )إيقاد(، العملية السياسية الجارية 
فــي الســودان بأنهــا »اتجــاه نحــو الحــل«، وتعهــدت 
بدعــم وتنســيق الحــوار الوطنــي للوصــول النتقــال 
وطنــي ديمقراطــي بصــورة »تدريجيــة«، وشــددت 
علــى »نــداء« وجهتــه لاتحاد األفريقــي لرفع تجميد 
عضويــة الســودان والعقوبات المفروضــة عليه، وأي 
عقوبــات أخــرى قد تعوق انتقال الســلطة للمدنيين.

وقال السكرتير التنفيذي لـ»إيقاد« اإلثيوبي ورقني 
ــة  ــن أداء المنظوم ــنوي ع ــازه الس ــي إيج ــو ف قبيه
أمــس، »إن الوضــع فــي الســودان يتجــه نحــو الحل، 
وإن الهيئــة تعمــل بالتعــاون مــع االتحــاد األفريقــي 
ــي  واألمــم المتحــدة لتنســيق ودعــم الحــوار الوطن
الجــاري فــي البــاد، مــن أجــل االنتقــال إلــى حكــم 
مدنــي«، مؤكــدا أن الجهــود المشــتركة أوصلــت إلى 
»اتفــاق إطــاري« بيــن الجيــش وقطــاع عريــض مــن 

القيــادات المدنيــة.
ــة  ــرات الجاري ــق المؤتم ــو، أن تحق ــع قبيه وتوق
ــق«،  ــع تواف ــة »أوس ــات المدني ــن المكون ــا بي حالي
وقــال: »الهيئــة متفائلــة بــأن الحوار المدني ســيصل 
إلــى موقــف مشــترك بشــأن خارطــة طريــق، ودعت 
إلــى مشــاركة أوســع لدوائر أصحــاب المصلحة، بمن 
فيهــم الموقعــون علــى )اتفاقيــة جوبــا(، التــي تعــد 

)إيقــاد( مــن ضامنيهــا، واألخــذ فــي االعتبــار أهميــة 
ــة  ــر للعملي ــي الكبي ــم السياس ــن الدع ــتفادة م االس

الســلمية فــي الســودان«.
وأشــار إلــى نــداء وجهتــه »إيقــاد« فــي اجتمــاع 
مجلــس وزرائهــا )٤8( لاتحــاد األفريقــي مــن أجــل 
بــدء رفــع تجميــد عضويــة الســودان فــي االتحــاد، 
ورفــع أي عقوبــات مفروضة من قبله على الســودان 

قــد تعــوق عمليــة انتقــال الســلطة للمدنييــن.
ــس  ــاء رئي ــو لق ــر قبيه ــر، اعتب ــى آخ ــي منح وف
مجلــس الســيادة البرهــان ورئيــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمــد، التــي أفلحــت »إيقــاد« فــي تنســيقه أثنــاء 
انعقــاد قمــة المنظمــة االســتثنائية )٣٩( فــي نيروبي 
الكينيــة، »أحــد أكبــر االنتصارات للســلم واألمن في 
ــزع  ــد بيــن الدولتيــن ون ــة التصعي المنطقــة، وتهدئ

فتيــل األزمــة الحدوديــة«.
وفــي الســياق ذاتــه، ذكر تقريــر قبيهــو، أن الهيئة 
ــة  ــوات الحكومي ــن الق ــزاع بي ــت لوقــف الن »تدخل
ــا  ــراي، م ــر التيغ ــة تحري ــردي جبه ــة ومتم اإلثيوبي
مكــن مــن التوصــل التفــاق لوقــف األعمــال العدائية 
ووقــف الحــرب بيــن الطرفيــن اإلثيوبيين، وإســكات 
أصــوات المدافــع«. وقــال: »نحــن في غايــة االمتنان 
لرؤســاء الــدول األعضاء في إيقاد، الذيــن لعبوا دورًا 
حيويــا في بنــاء الزخم نحو الحــوار بإثيوبيا«.وكاالت

ــر  ــات المتحــدة مســاهمات الجزائ ثمنــت الوالي
فــي حــل النزاعــات اإلقليميــة، بمــا فــي ذلــك دعــم 
الجزائــر لجهــود األمــم المتحــدة ولتحســين األمــن 

فــي منطقــة الســاحل االفريقــي.
جاء ذلك، حســب ما نشــرته الخارجية األمريكية 
فــي بيــان عبــر موقعهــا االلكترونــي، أمــس خــال 
مكالمــة هاتفية بين نائبة وزيــر الخارجية األمريكي 
وينــدى شــيرمان ووزير الخارجيــة الجزائري رمطان 
لعمامــرة لمناقشــة مجموعــة مــن القضايا الحاســمة 

للتعــاون الثنائــي واألمــن اإلقليمــي والتطــورات 
لمية. لعا ا

وتطرقت شــيرمان، خال المكالمة، إلى تداعيات 
الحــرب فــي أوكرانيا، مؤكدة أهميــة الدعم الدولي 
لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة الخاصــة باحتــرام 

وحــدة أراضي أوكرانيا وســيادتها .
وشــددت نائبــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي علــى 
الــدور الحاســم للجهــود العالميــة لمكافحــة االتجــار 

بالبشر.وكاالت

تركيا تتمسك بحظر عبور البوارج مضائقها

»جوار الصومال« يدعم مقديشو في حربها ضد اإلرهاب 

أمريكـا والفلبين تعـززان التعـاون العسكـري

الرباط وواشنطن تبحثان التعاون األمني والدفاع اإلقليمي

اليمن: الحوثيون يواصلون االنتهاكات ويقتحمون 12 منزاًل في إب

تحذير من تسونامي بسبب ثوران بركان في فانواتو 

»إيقاد« تدعـم الحـل السياسي فـي السودان

واشنطن تثمن دور الجزائر بحل النزاعات اإلقليمية

عقب الكشف عن اختالس 2.5 مليار دوالر 
السوداني يتهم جهات سياسية بالتورط في »سرقة القرن« بالعراق

العراق وأمريكا 
يبحثان األوضاع 
اإلقليمية 7 فبراير

إبقاء الدعم 
اللوجيستي للقوات 
األمريكية في العراق

مضيق البوسفور                                                                  وكاالت

اثار الكارثة                                                                        وكاالت

أكــد األميــن العــام لحلــف شــمال 
ــتولتنبرغ،أمس ،  ــس س األطلســي ين
ــب  ــن كث ــف ع ــاون الحل ــة تع أهمي
مــع الشــركاء فــي منطقــة المحيطين 
الهنــدي والهــادي، قائــًا إن أوروبا ال 
يمكنهــا تجاهــل ما يحدث في شــرق 
آســيا، ألن األمــن العالمــي مترابــط.

فــي حــدث  وقــال ســتولتنبرغ 
ــة:  ــو الياباني ــة كيئ ــتضافته جامع اس
ــع  ــي جمي ــع الشــركاء ف ــل م »العم
أنحــاء العالــم وخاصــة فــي منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهادئ هو جزء 
مــن أســلوب التعامل مــع عالم تزداد 
فيــه المخاطــر وال يمكــن التنبؤ به«.

ــا  ــي أوكراني وأضــاف »الحــرب ف
توضــح كيــف أن األمــن مترابط. إنها 
توضــح أن مــا يحــدث فــي أوروبــا له 
عواقــب على شــرق آســيا وما يحدث 

فــي شــرق آســيا مهــم ألوروبا«.
ــارة  وتعهــد ســتولتنبرغ خــال زي
لليابــان بتعزيــز العاقــات مع طوكيو 
لمواجهة التوترات األمنية المتصاعدة.

ــان، زار  ــى الياب ــه إل ــل وصول وقب
ســتولتنبرغ كوريــا الجنوبيــة، وحــث 
ســول علــى زيــادة الدعــم العســكري 

ألوكرانيــا.وكاالت

أفادت وكالة »بلومبرغ« نقا عن 
مصــادر مطلعــة بــأن ألمانيــا تجــري 
ــركات  ــن ش ــدد م ــع ع ــات م مباحث
الصناعــات الدفاعيــة حــول منظومــة 
للدفــاع المضــاد للصواريخ بقيمة ١٧ 

ــورو. مليار ي
إن  للوكالــة،  المصــادر  وقالــت 
حكومة أوالف شولتز تجري مباحثات 
ــع شــركة Diehl Defence بشــأن  م
صناعــة 8 أنظمــة للدفــاع الجــوي من 
طراز IRIS-T ضمن عقد تقدر قيمته 
بمــا بيــن مليــاري و٣ مليــارات يورو.

وبشــكل عــام ســتضم منظمــة 
الدرع الصاروخيــة مختلف األنظمة، 
وســيكون هدفهــا حمايــة ألمانيــا 
ــات  ــن الهجم ــاورة م ــدول المج وال

الصاروخيــة.
ويشــار إلــى أن التقديرات بشــأن 
قيمــة الصفقــة قــد تتغير، نظــرا ألن 

المباحثــات ال تزال مســتمرة.
وكان المستشــار األلمانــي أوالف 
شــولتز قــد أعلــن عــن برنامج واســع 
ــث  ــورو لتحدي ــار ي ــة ١٠٠ ملي بقيم
القــوات المســلحة األلمانيــة، وزيادة 

النفقــات الدفاعيــة الســنوية.
ومــن المتوقــع أن يضــم البرنامج 
شــراء أنظمــة »باتريــوت« األمريكية 
التي ســتبلغ قيمتها نحو ١٠ مليارات 

يــورو، حســب المصادر.
ورفضــت المتحدثــة باســم وزارة 
علــى  التعليــق  األلمانيــة  الدفــاع 
تفاصيــل المباحثــات، لكنهــا أكــدت 
ــع  ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا جاري أنه

.Diehl شــركة
الــدرع  دمــج  المقــرر  ومــن 
ــن  ــذي أعل ــي ال ــي األلمان الصاروخ
عنــه شــولتز ألول مرة في أغســطس 
الماضي، مع منظومة »درع السماء« 
األوروبية المخطط إلقامتها بمشاركة 
مــا ال يقــل عــن ١5 دولــة، معظمهــا 

أعضــاء فــي حلــف الناتــو.وكاالت

الناتو: ما يحدث في أوروبا 
يؤثر في شرق آسيا

ألمانيا تنفـق 17 ملـيار 
يورو لبناء درع صاروخي

خالل كلمة                                                                         وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١2١7٩/ ٠5٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
5٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-٤٤٨٦٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-٤٤٨5٤٠٠ فاكــس: 

٠٣ -7٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -7٦55٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩57١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩57٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠2 -٤٤٨5٤5٠ ٠2  فاكس:   -٤٤٨5٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠2 -٤٤٨2٤٨٦ فاكس:    ٠2 -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

فــي المقال األول تحدثت عن بعض 
ــة وقصــص شــركات  التجــارب العالمي
كانــت صغيــرة جــدا ثــم أصبحــت 

تقــود العالــم.
وإذا اتجهنا شرقًا نجد الصين سباقة 
فــي هــذا المجال، لكبــر حجمها وعدد 
الســكان ودعــم الحكومــة وســهولة 
التمويــل وتوفــر الخبــرات وانخفــاض 
األســعار وغيرهــا، مثــل شــركة ديــدي 
ــى  ــر حت ــي نافســت أوب ــل الت للتوصي
أزاحتهــا مــن أســواق الصيــن ووصلــت 
قيمتهــا لما يقارب ١٠ مليارات دوالر. 
ــا  ولعــل األشــهر هــو موقــع علــي باب
ــب  ــوخة أعج ــرة منس ــدأ فك ــذي ب ال
بهــا تشــيكاما عندمــا كان فــي أمريــكا، 
الحقــا تم طرحها في الســوق العالمية 
وأصبــح واحــدًا مــن أكبــر الطروحــات 

العالميــة.
مــا أوردته من قصص أعاه، الهدف 
منــه إيضــاح مــدى أهميــة المشــاريع 
متناهيــة الصغــر، فهــي مصنــع األفكار 
ونــواة المشــاريع الكبيــرة، وهنا تظهر 
أهميــة رعايتهــا واالهتمــام بهــا وعدم 
إهمالهــا، فقــد تكــون بــذرة ملياريــة، 
كمــا فــي األمثلــة التــي ذكرتهــا بهدف 
إيضــاح أال شــيء مســتحيل، فاآلخرون 
ــز  ــا يتمي ــك، كل م ــل من ــوا أفض ليس
بــه الناجحــون أنهــم يقرؤون األســواق 
ــدم  ــر وع ــم الصب ــات، ولديه والتوجه

ــأس والمتابعة. الي
أمــر آخــر هــو أن مشــكلة البعــض 
ممــن يريــد أن يبــدأ ينظــر إلــى أيــن 
يــرى  وال  فقــط،  اآلخــرون  انتهــى 
بداياتهــم، فــكل شــيء فــي الدنيــا 

ــر. ــم يكب ــرا ث ــدأ صغي يب
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة األهــم واألســهل واألحــق 
بالحديــث عنهــا، واألحــق بالرعايــة 
األســاس  المشــغل  فهــي  والدعــم، 
ــل،  ــن عم ــن ع ــر الباحثي ــر ألكث األكب
ــارب  ــا يق ــاك م ــعودية هن ــي الس فف
٩8٠ ألــف منشــأة تعــد صغيــرة أو 
متوسطة أو متناهية الصغر، 8٢% منها 
ــرة و٢%  ــر و١٦% صغي ــة الصغ متناهي
متوســطة وتســيطر الريــاض علــى ٣٦% 
من هذه المنشــآت. وتمثــل »متناهية 
وصغيــرة ومتوســطة« حوالي ٩8% من 

ــدرة  ــة المص ــجات التجاري ــدد الس ع
فــي الســعودية.

وقبــل الدخــول إلــى عالــم األرقــام 
وخافــه البــد من إيضــاح أن )مصطلح 
المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة( محــل خــاف بين الدول 
ويختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، 
فمنشآت األعمال هي )تنظيم ذو طبع 
تجــاري تؤســس مــن قبل فــرد أو عدة 
أفــراد غايتهــا تقديــم خدمــة أو منتــج 
بشــكل مميز ومختلف، يهدف لتحقيق 

الربــح وتعظيــم القيمــة للمنشــأة(.
ولكل بلد تعريفه الخاص بالمنشآت 
ــي  ــف ف ــث تختل ــا، حي ــا فيه وحجمه
البلدان المتقدمــة عن البلدان النامية. 
ففي أوروبا تعرف المنشــآت الصغيرة 
بأنهــا ذات دخــل ســنوي ال يتجاوز ١٠ 
ماييــن يــورو، وعــدد العامليــن فيهــا 
ال يتجــاوز 5٠ عامــًا. وفــي الواليــات 
ــركة  ــر الش ــة تعتب ــدة األمريكي المتح
صغيــرة، إذا كان دخلهــا الســنوي ال 
ــي  ــا ف ــن دوالر. أم ــاوز ١٠ مايي يتج
ــرة، إذا  ــآت صغي ــر المنش ــر تعتب مص
كان دخلهــا الســنوي بيــن ١-5 ماييــن 
جنيــه، ومتوســطة إذا كان بيــن 5٠ - 

٢٠٠ مليــون جنيــه.
وتهتم الدول بالمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة لعــدة اعتبــارات »عندمــا 
أذكــر الصغيــرة هنــا فإننــي أقصــد 
ــا،  ــر« منه ــة الصغ ــرة ومتناهي الصغي
للعمالــة،  الرئيــس  المشــغل  أنهــا 
ــر  ــن ذك ــد م ــا ال ب ــاح أهميته وإليض
أنها تســاهم بـ٤٦% مــن الناتج المحلي 
العالمــي، وهــذا يتجــاوز ٤٠ تريليــون 
دوالر وهــو رقــم ضخــم جــدا، وتمثل 
حوالــي ٧١%من عدد الشــركات عالميًا 
وتهتــم دول )كالواليــات المتحــدة، 
أوروبــا، الصيــن، اليابــان، كوريــا( بهــا 
ورعايتهــا، ألنهم يقــدرون دورها ألنها 
ــة االقتصــاد. ــزة مهمــة فــي حرك ركي

عــن »الوطن الســعودية«

بدأ الكفاح ضد التضخم يؤتي ثماره، ولكن 
يجب على البنوك المركزية أن تواصل جهودها.

ومن المتوقع أن يتباطأ االقتصاد العالمي 
هذا العام، قبل أن يعاود مسيرة التعافي العام 
القادم. وسيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، 
بينما الكفاح ضد التضخم والحرب في أوكرانيا 

يؤثران سلبا على النشاط االقتصادي.
وبرغم هذه الرياح غير المواتية، فاآلفاق 
أقل قتامة مما ورد في تنبؤاتنا في أكتوبر، 
وقد تكون هذه نقطة تحول، مع انتهاء المسار 

التنازلي للنمو وتراجع التضخم.
وقد أبدى النمو االقتصادي صابة مفاجئة 
في الربع الثالث من العام الماضي، في ظل قوة 
أسواق العمل، وقوة استهاك األسر المعيشية 
واستثمارات األعمال، والتكيف مع أزمة الطاقة 
على نحو أفضل من المتوقع في أوروبا. وكذلك 
أبدت معدالت التضخم بعض االنخفاض، مع 
تراجع التدابير الكلية في معظم البلدان اآلن 
– حتى وإن لم يكن التضخم األساسي، الذي 
يستبعد أسعار الطاقة والغذاء األكثر تقلبا، قد 

بلغ ذروته بعد في كثير من البلدان.
وفي مناطق أخرى، نجد أن انفتاح الصين 
مجددا أمام العالم بشكل مفاجئ مهد الطريق 
لسرعة انتعاش النشاط االقتصادي. وقد تحسنت 
األوضاع المالية العالمية مع بدء تراجع الضغوط 
التضخمية. وساهم ذلك، إلى جانب ضعف 
الدوالر األمريكي مقارنة بارتفاع مستواه في 
للبلدان  بسيط  متنفس  إعطاء  في  نوفمبر، 

الصاعدة والنامية.
وبناء على ذلك، رفعنا تنبؤاتنا للنمو بصورة 
طفيفة في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وسوف يتباطأ 
النمو العالمي من ٣.٤% في ٢٠٢٢ إلى ٢.٩% 
في ٢٠٢٣ ثم يعود إلى االرتفاع ويبلغ ٣.١% 

في ٢٠٢٤.
وفي االقتصادات المتقدمة، سيكون تباطؤ 
النشاط االقتصادي أوضح، حيث يتراجع من 
٢.٧% العام الماضي إلى ١.٢% و١.٤% هذا العام 
والعام القادم. وُيرجح تباطؤ النشاط في تسعة 

من االقتصادات المتقدمة العشرة.
وسوف يتباطأ النمو في الواليات المتحدة 
إلى ١.٤% في ٢٠٢٣ مع زيادات أسعار الفائدة 
التي يجريها االحتياطي الفيدرالي وانتقال آثارها 
إلى االقتصاد. وتنطوي األوضاع في منطقة 

اليورو على مزيد من التحديات برغم بوادر 
الصابة في مواجهة أزمة الطاقة، وفصل الشتاء 
المعتدل، والدعم السخي من المالية العامة. 
ونتوقع انتهاء المسار التنازلي للنمو مع بلوغه 
٠.٧% هذا العام في ظل تشديد السياسة النقدية 
للبنك المركزي األوروبي، ومواجهة صدمة سلبية 
في معدالت التبادل التجاري، بسبب ارتفاع 

أسعار واردات الطاقة في المنطقة.
وبالفعل، استقر النمو في مجموعة اقتصادات 
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية عند أدنى 
مستوياته، وُيتوقع ارتفاعه بصورة طفيفة إلى 

٤% و٤.٢% هذا العام والعام القادم.
وكانت القيود المفروضة وموجات تفشي 
فيروس كوفيد-١٩ في الصين قد أدت إلى 
إضعاف النشاط االقتصادي العام الماضي. واآلن، 
مع إعادة فتح االقتصاد، نرى انتعاش النمو 
النشاط  تعافي  العام مع  وبلوغه 5.٢% هذا 

وحرية التنقل.
إلى  فهي،  مضيئة.  نقطة  الهند  تزال  وال 
جانب الصين، ستسهم بنصف النمو العالمي هذا 
العام، مقابل مساهمة ال تزيد عن الُعشر من 
الواليات المتحدة ومنطقة اليورو معا. وُيتوقع 
تراجع التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى 
مع حلول عام ٢٠٢٤، سيظل المتوسط السنوي 
المتوقع لمعدالت التضخم الكلي واألساسي 
أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل 

الجائحة في ما يزيد على 8٠% من البلدان.
وال تزال المخاطر المحيطة باآلفاق مائلة 
إلى الجانب السلبي، حتى مع تراجع المخاطر 
بعض  أهمية  وزيادة  أكتوبر  منذ  المعاكسة 

العوامل اإليجابية.

التطورات السلبية:
التعافي في الصين يمكن أن يتوقف وسط 
حدوث اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع 
كوفيد-١٩  بمرض  اإلصابة  لموجات  نتيجة 
الحالية أو المستقبلية أو تباطؤ النشاط في 
قطاع العقارات بدرجة أشد حدة من المتوقع.

من الممكن أن يظل التضخم مرتفعا بصورة 
مزمنة وسط استمرار نقص المعروض في سوق 
يقتضي  مما  األجور،  وزيادة ضغوط  العمل 
تشديد السياسات النقدية وما يفضي عنه من 

زيادة حدة تباطؤ النشاط االقتصادي.
ال يزال تصاعد الحرب في أوكرانيا يشكل 
مصدرا رئيسيا للمخاطر على االستقرار العالمي 
ويمكنه أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة والغذاء 

ويزيد تشرذم االقتصاد العالمي.
إعادة تسعير الفائدة على نحو مفاجئ في 
األسواق المالية، وذلك على سبيل المثال كرد 
فعل إزاء مفاجآت التضخم المعاكسة، يمكن أن 
يسفر عن ضيق األوضاع المالية، وال سيما في 
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

التطورات اإليجابية:
قوة الميزانيات العمومية لألسر المعيشية، 
إلى جانب نقص المعروض في سوق العمل 
وقوة نمو األجور، يمكن أن تساعد على دعم 
الطلب الخاص، برغم ما قد يؤدي إليه ذلك 

من تعقيد جهود مكافحة التضخم.
اإلمداد  ساسل  في  االختناقات  انفراج 
وانخفاض الضغوط في أسواق العمل بسبب 
تراجع الوظائف الشاغرة يمكن أن يسمح بحدوث 
هبوط أهدأ، وهو ما يقتضي تخفيف حدة 

التشديد النقدي.

أولويات السياسات
إن أنباء التضخم تبعث على التفاؤل، ولكن 
كسب المعركة ال يزال بعيد المنال. فقد بدأ 
التأثير الموِجع للسياسة النقدية، مع تباطؤ 
عمليات إنشاء مساكن جديدة في كثير من 
البلدان. ومع هذا، فإن أسعار الفائدة المعدلة 
الستبعاد أثر التضخم ال تزال منخفضة أو حتى 
سالبة في منطقة اليورو واقتصادات أخرى، 
وهناك أجواء كثيفة من عدم اليقين المحيط 
بسرعة تشديد السياسة النقدية وفعاليته في 

كثير من البلدان.
بالغة  التضخمية  الضغوط  تظل  وحيث 
االرتفاع، يتعين على البنوك المركزية زيادة 
أسعار الفائدة األساسية الحقيقية إلى مستويات 
تتجاوز السعر المحايد وإبقائها على هذا النحو 
إلى حين اتخاذ التضخم األساسي مسارا تنازليا 
قاطعا. أما التيسير في وقت سابق جدا ألوانه 
فينطوي على مخاطر من إضاعة كل المكاسب 

التي تحققت إلى اآلن.
وال تزال البيئة المالية هشة، وال سيما مع 
شروع البنوك المركزية في اتخاذ مسار غير 
مطروق نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون 
المخاطر ومعالجة  تراكم  المهم مراقبة  من 
مواطن الضعف، وخاصة في قطاع اإلسكان أو 
في القطاع المالي غير المصرفي األقل تنظيما. 
وينبغي أن تسمح اقتصادات األسواق الصاعدة 
بتعديل عماتها قدر اإلمكان في مواجهة ضيق 

اتخاذ  العالمية. ومن شأن  النقدية  األوضاع 
تتعلق  أو  الصرف  للتدخل في سوق  تدابير 
بتدفق رؤوس األموال، حيث يكون مائما، 
أن يساعد على تمهيد التقلب المفرط أو غير 

المرتبط باألساسيات االقتصادية.
وقد تحرك كثير من البلدان في مواجهة 
أزمة تكلفة المعيشة بدعم السكان والشركات 
من خال سياسات واسعة النطاق وغير موجهة 
ساعدت على تخفيف وطأة الصدمة. ولكن 
ثبت أن كثيرا من هذه اإلجراءات مكلف وغير 
مستدام بصورة متزايدة. وبدال من ذلك، ينبغي 
للبلدان أن تعتمد تدابير موجهة تحافظ على 
الحيز المالي، وتسمح بارتفاع أسعار الطاقة 
التنشيط  وتتجنب  عليها،  الطلب  لتخفيض 

المفرط لاقتصاد.
وللسياسات على جانب العرض دور كذلك. 
فيمكنها أن تساعد على التخلص من القيود 
الصابة،  وتحسين  النمو،  على  الرئيسية 
وتخفيف ضغوط األسعار، وتعزيز التحول 
األخضر. ومن شأنها المساعدة على تخفيف 
خسائر الناتج المتراكمة منذ بداية الجائحة، 
وخاصة في االقتصادات الصاعدة واالقتصادات 

منخفضة الدخل.
الجغرافي– التشرذم  قوى  فإن  وأخيرا، 

االقتصادي آخذة في التزايد. ويجب علينا أن 
ندعم التعاون متعدد األطراف وال سيما في 
المجاالت األساسية ذات االهتمام المشترك 
األمان  شبكة  وتوسع  الدولية،  التجارة  مثل 
المالي العالمية، واستعدادات الصحة العامة، 

والتحول المناخي.
ولم تزدد آفاق االقتصاد العالمي سوءا هذه 
المرة. وتلك أنباء طيبة وإن كانت غير كافية. 
فالسير على طريق العودة إلى التعافي الكامل، 
مع تحقيق النمو المستدام واستقرار األسعار 
والتقدم للجميع، قد بدأت لتوه.عن »شبكة النبأ«

سبق الحديث عن التوقعات المحتمل حدوثها 
على جميع األسواق ونشاطات االقتصاد، نتيجة 
االرتفاع المطرد لمعدل الفائدة، انطاقا من 
العاقة العكسية بين تغيرات معدل الفائدة من 
جهة، ومن جهة أخرى األسواق والنشاطات، 
وأنها إحدى أقوى األدوات التي تتحكم فيها 
البنوك المركزية في جميع االقتصادات بهدف 
السيطرة على مستويات األسعار، سواء عند 
اللجوء إلى خفض ذلك المعدل بهدف تحفيز 
الطلب المحلي في االقتصاد، من خال خفض 
تكلفة تدفق األموال والسيولة في االقتصاد، وفي 
الوقت ذاته مراقبة مستويات األسعار »التضخم« 
بما ال يتجاوز النسبة المقبولة ٢.٠ في المائة.

والعكس صحيح أيضا في حال لجأ البنك 
المركزي إلى رفع معدل الفائدة إذا ارتفعت 
األسعار »التضخم« إلى مستويات أعلى من ٢.٠ 
في المائة، بما سيترتب عليه رفع تكلفة التمويل 
والحصول على السيولة الازمة، وهو ما حدث 
بصورة سريعة جدا خال النصف الثاني من 
العام الماضي من أغلب البنوك المركزية في 
العالم، لمواجهة المستويات القياسية لمعدل 
التضخم األعلى في منظور أكثر من أربعة عقود 
المركزي  البنك  بالطبع  ومنها  زمنية مضت، 
السعودي الذي انتهج وتيرة االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي نفسها، برفع معدالت الفائدة بنحو 
خمسة أضعاف خال العام الماضي، ووصول 
الفوائد البنكية إلى أعلى مستوياتها خال نحو 

٢٢ عاما مضت.
المرتبطة  التفاصيل  من  كثير  وبعيدا عن 
بالتطورات والمتغيرات التي عايشها االقتصادان 
العالمي والمحلي خال العام الماضي، المعلومة 
وآثارها  والمختصين،  المتابعين  أغلبية  لدى 
العكسية على النمو االقتصادي العالمي وعلى 

عموم األسواق المالية والعقارية والطاقة والمواد 
والسلع وأسعار الصرف، التي واجهت تقلبات 
عديدة  لعوامل  الماضي  العام  خال  حادة 
والسريع  المفاجئ  التحول  أن  إال  معلومة، 
لقرارات البنوك المركزية حول العالم بقيادة 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي، انطاقا من رفع 
معدل الفائدة بوتيرة متسارعة للتصدي للتضخم 
المرتفع، كان من أهم مصادر الصدمات التي 
تعرضت لها األسواق عموما، ومن ضمنها بالطبع 
األسواق العقارية في أغلب االقتصادات حول 
العالم، فوفقا لما أظهره أحدث البيانات الصادرة 
عن »بنك التسويات الدولية BIS« بنهاية الربع 
الثالث من ٢٠٢٢، سجلت األسعار الحقيقية 
للعقارات السكنية انكماشا سنويا في نحو ٦٢.١ 
في المائة من إجمالي األسواق العقارية حول 
العالم، وتعد تلك النسبة هي األعلى منذ نهاية 
الربع الثاني من ٢٠١٢، كنتيجة مباشرة الرتفاع 
معدل الفائدة وانكماش السيولة في أغلب تلك 
األسواق واالقتصادات، وانتقال أثره السلبي إلى 
قوة الطلب على العقارات السكنية باالنكماش، 
مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت ارتفاعات 
غير مسبوقة على المساكن والعقارات طوال 
األعوام الثاثة الماضية التي سبقت منتصف ٢٠٢٢.

السوق  اعتماد  محليا، وقياسا على زيادة 
العقارية المحلية على التمويل العقاري الممنوح 
شركات  »المصارف،  التمويلي  القطاع  من 
التمويل«، ووصوله إلى مستويات قياسية خال 
٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ناهزت 5١٩.٣ مليار ريال كقروض 
عقارية جديدة ممنوحة لألفراد، أسهمت بدرجة 
كبيرة في اتخاذ األسعار السوقية مسارا صاعدا 
طوال الفترة بمعدالت قياسية، ووصولها في 
أغلب المدن والمحافظات إلى أعلى من القدرة 
الشرائية لدى أغلبية المستهلكين، إال أن استقرار 
معدالت الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية 
طوال تلك الفترة، حفز الطلب من األفراد، وحفز 
بدوره من نمو األسعار بمعدالت قياسية، إلى 

أن اصطدمت السوق بالتغيرات الكبيرة على 
معدل الفائدة، التي اتخذت وتيرة متسارعة من 
االرتفاع تحديدا خال النصف الثاني من العام 
الماضي، سرعان ما دخلت السوق العقارية في 
ركود ال يزال ممتدا لشهره الثامن تواليا، متأثرة 
بارتفاع الفائدة وما ترتب عليه من انكماش 
للتمويل العقاري لألفراد، وهو ما أكده انخفاض 
قيمة صفقات القطاع السكني خال النصف 
الثاني من ٢٠٢٢ بـ٣٤.٤ في المائة، وانخفاض 
كل من عدد صفقات القطاع ومبيعاته للفترة 
نفسها بـ٣١.٦ في المائة ونحو ٣١.٧ في المائة 

حسب الترتيب.
المركزي  البنك  بيانات  أحدث  وجاء 
السعودي لديسمبر ٢٠٢٢، ليؤكد حجم حقيقة 
تلك المتغيرات على نشاط السوق العقارية 
العقارية  القروض  حجم  بانخفاض  المحلية، 
المصارف  من  لألفراد  الممنوحة  الجديدة 
وشركات التمويل بمعدل سنوي قياسي بلغ 
٤8.٤ في المائة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، مستقرة 
عند ٦.٦ مليار ريال كأدنى مستوى شهري لها 

منذ أغسطس ٢٠١٩.
كما سجل إجمالي العقود التمويلية للفترة 
نفسها انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 
٤٧.٤ في المائة، واستقر بدوره عند نحو ٦.8 
ألف عقد تمويلي، وهو أدنى مستوى شهري 

له منذ فبراير ٢٠١٩.
على  ذاتها  البيانات  تطورات  جاءت  كما 
المستوى ربع السنوي في االتجاه نفسه، حيث 
الربع األخير من ٢٠٢٢ على انخفاض  أنهت 
سنوي لحجم القروض العقارية الجديدة للربع 
السادس تواليا بنسبة قياسية وصلت إلى ٣٦.٠ 
في المائة، وانخفض إجمالي العقود التمويلية 
للربع السابع تواليا بنسبة قياسية وصلت إلى 

٣5.٦ في المائة.
أما على مستوى العام كاما، فقد سجل حجم 
القروض العقارية الجديدة أول انخفاض سنوي 

له منذ بدأ نشر البيانات بـ٢١.١ في المائة، 
وانخفض أيضا إجمالي العقود التمويلية للعام 

الثاني تواليا ٢٣.٤ في المائة.
مما تقدم ذكره أعاه، يمكن االستنتاج من 
متغيرات عكست اتجاهاتها بدءا من النصف 
الثاني ٢٠٢٢ تحديدا حتى تاريخه، ممثلة في 
التراجع المستمر للتمويل العقاري، الناتج عن 
االرتفاع المطرد لتكلفة الرهن العقاري »الفائدة«، 
بموازاة التغيرات على واقع السوق العقارية 
المحلية من تضخم راهن لألسعار، وتراجع 
مستمر في الطلب »الركود«، إضافة إلى ارتفاع 
وتيرة ضخ األراضي والعقارات، واتساع دائرة 
والتطور  األراضي،  على  الرسوم  نظام  تنفيذ 
المستمر في التشريعات واللوائح التنظيمية 
لتعامات السوق، كل هذا يشكل إطارا إيجابيا 
متناميا للسوق في األجلين القصير والمتوسط، 
وبالتأكيد سيكون أعلى كفاءة وجاذبية واستقرارا 
في األجل الطويل، وهو األمر الذي طالما نشده 
الجميع من السوق لتكون رافدا للنمو االقتصادي، 
بعيدا عن أشكال االحتكار والمضاربة، وبما 
يلبي احتياجات التنمية والمجتمع على قدر 
عال من التنافسية والكفاءة، وعدالة األسعار، 
والجودة العالية للمنتجات، وهي المكتسبات 
التي استهدفت رؤية المملكة ٢٠٣٠ تحقيقها 
وترجمتها على أرض الواقع، ومن الجيد أن تبدأ 
بالتحقق بصورة ملموسة بدءا من العام الجاري، 
واستمرار تصاعد وتيرتها المتنامية طوال األعوام 

المقبلة بمشيئة اهلل تعالى.عن »االقتصادية«

بين  رابط  دراسة حديثة وجود  كشفت 
التنكس العصبي لدى األشخاص الذين يعانون 
من السمنة ومرضى ألزهايمر، ما يشير إلى أن 
فقدان الوزن الزائد يمكن أن يبطئ التدهور 
المعرفي في الشيخوخة ويقلل من مخاطر 

اإلصابة به.
وأظهرت أبحاث سابقة أن السمنة ترتبط 
المتعلقة بمرض ألزهايمر، مثل  بالتغيرات 
تلف األوعية الدموية الدماغية وتراُكم بروتين 
»أميلويد بيتا« في الدماغ، ومع ذلك، لم يقم 
أي بحث حتى اآلن بإجراء مقارنة مباشرة 
بين أنماط ضمور الدماغ في مرض ألزهايمر 

والسمنة، وفق فريق البحث.
وُتعرف السمنة على نحٍو متزايد بأنها مرض 
التنفسي  الجهاز  متعدد األجهزة يؤثر على 
والجهاز الهضمي والقلب واألوعية الدموية، 

من بين أمراض أخرى.
دورية  نشرتها  -التي  الدراسة  وتساعد 
 Journal( ”جورنال أوف ألزهايمر ديسيز«
of Alzheimer’s Disease(، ٣١ يناير ٢٠٢٣- 
في الكشف عن تأثير عصبي أيًضا للسمنة؛ 
إذ ُتظهر أن السمنة قد تؤدي دوًرا في تطور 

مرض ألزهايمر والخرف.

وباستخدام عينة من أكثر من ١٣٠٠ فرد، 
قارن فريق من الباحثين في معهد مونتريال 
لألعصاب بجامعة »ماكجيل« الكندية، أنماط 
ضمور المادة الرمادية في المخ المرتبط بالسمنة 
ومرض ألزهايمر، وقارنوا بيانات مرضى ألزهايمر 
واألصحاء غير المصابين بالمرض، والبدناء مع 
المرضى غير البدينين، وأنشأوا خرائط لضمور 

المادة الرمادية لكل مجموعة.
ووجد العلماء أن السمنة ومرض ألزهايمر 
في  الرمادية  المادة  ترقُّق  على  يؤثران 
القشرة الُمخّية بطرق مماثلة، وقد يكون 
ذلك عامًة على التنكس العصبي، ما يشير 
إلى أن السمنة قد تسبب النوع نفسه من 
التنكس العصبي الموجود لدى األشخاص 

المصابين بمرض ألزهايمر.
ويؤكد فيليب موريس -باحث الدكتوراة 
في معهد مونتريال لألعصاب، والمؤلف األول 
للدراسة- أن »النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
تعزز األدبيات السابقة التي تشير إلى السمنة 

ا في مرض ألزهايمر”. بوصفها عامًا مهمًّ
يقول »موريس« في تصريحات لـ«للعلم«: 
التي  السلبية  الدماغية  التغيرات  وجدنا أن 
تسببها السمنة تشبه التغيرات الدماغية الناتجة 
تغيرات  تعريف  وتم  ألزهايمر،  عن مرض 
الدماغ هنا بأنها انخفاض في ُسمك القشرة 
الُمخّية )الطبقة الخارجية من المخ(، وبذلك 
يثبت أن السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية 

لمرض ألزهايمر.

وعن أهمية النتائج، أوضح »موريس« أنها 
»تسلط الضوء على ضرورة إنقاص الوزن لدى 
األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة 
لتقليل  العمر،  منتصف  في  الوزن  وزيادة 
المخاطر الاحقة للتنكس العصبي والخرف”.

وتابع: يمكن أن تؤثر نتائج الدراسة على 
السياسات الصحية التي ينبغي اتباعها في برامج 
إنقاص الوزن والوقاية من زيادة الوزن؛ ألن هذا 
يمكن أن يقلل من اإلصابة بمرض ألزهايمر 
م في السن. وأمراض الخرف األخرى مع التقدُّ

يقول  المستقبلية،  خطواتهم  وعن 
»موريس«: سنحاول التحقيق في كيفية تأثير 
فقدان الوزن على التنكس العصبي وما إذا 
كان فقدان الوزن يمكن أن يخفف بالفعل 
من خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر، وعلى حد 
علمنا، لم يتم إجراء مثل هذه الدراسات من 

قبل.عن »ساينتيفيك أميريكان«

االقتصاد العالمي يواصل التباطؤ لكن سيعاود مسيرة التعافي العام القادم

اآلثار اإليجابية عقاريًا الرتفاع الفائدة وتراجع القروض

التنكس العصبي المرتبط بالسمنة يشبه ألزهايمر

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وجدنا أن التغيرات الدماغية 
السلبية التي تسببها السمنة 
تشبه التغيرات الدماغية الناتجة 
عن مرض ألزهايمر

السير على طريق العودة إلى 
التعافي الكامل، مع تحقيق 
النمو المستدام واستقرار 
األسعار والتقدم للجميع، قد 
بدأت لتوه

التطور المستمر في التشريعات واللوائح 
التنظيمية لتعامالت السوق، كل هذا 
يشكل إطاراً إيجابياً متنامياً للسوق 
في األجلين القصير والمتوسط

وتهتم الدول بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة لعدة 
اعتبارات منها أنها المشغل 
الرئيس للعمالة في الدول

بيير أوليفييه غورينشا

عبد الحميد العمري

محمد السيد علي

خبير اقتصادي

كاتب عربي

صحفي علمي

سليمان العساف
كاتب عربي

انطاقــًا مــن رؤيــة الوالــد القائــد المؤســس المغفــور له 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«، 
ومــن خــال مــا غرســه فــي شــعبنا مــن عزيمــة ال تليــن 
وإرادة ال تعــرف المســتحيل، وبفضل دعم ورعاية القيادة 
الرشــيدة تمضــي دولــة اإلمــارات فــي مســيرتها الملهمــة 
التــي تؤهلهــا بــكل جــدارة لتكــون ضمــن الــدول األكثــر 
ــى التأســيس لمســتقبل البشــرية مــن  ــدرة عل ــة وق فاعلي
خــال اإلنجــازات والنجاحــات االســتثنائية التــي تحققهــا 
وعبــر مــا يحملــه أبناؤها مــن علوم وتصميــم وقدرات في 
معظــم القطاعــات والتــي يشــكل الفضــاء أحــد ميادينهــا، 
ــت  ــال وق ــه خ ــم في ــود دائ ــارات لوج ــت اإلم إذ أسس
قياســي وأصبحــت ضمــن دول قليلــة قــادرة علــى خــوض 
أحــد أعظــم التحديــات التــي طالمــا واكبــت الطموحــات 
واألحــام البشــرية، ومــن خــال »طموح زايــد« المحمول 
فــي العقــول والقلــوب وشــعار أول مهمــة طويلــة األمــد 
ــن  ــد ب ــز محم ــا مرك ــن عنه ــرب أعل ــاء الع ــرواد الفض ل
راشــد للفضــاء والثانيــة لإلمارات بعــد أول مهمــة تاريخية 
قــام بهــا رائــد الفضــاء اإلماراتــي هــزاع المنصــوري إلــى 
محطــة الفضــاء الدوليــة.. تواصــل الدولــة مســيرتها مــن 
خــال اإلعــان عــن ثانــي مهمــة فــي الفضــاء تســتمر ١8٠ 
يومــًا بمشــاركة رائــد الفضــاء ســلطان النيــادي بعــد إنجــاز 
اســتعدادات مكثفــة وشــاقة بمــا فيها تدريبات على الســير 
فــي الفضــاء وســتتخلل الرحلــة التي تنطلق فــي ٢٦ فبراير 
ــة  ــديدة األهمي ــة ش ــة علمي ــة ودراس ــاري، ١٩ تجرب الج
بالتعــاون مــع الشــركاء مــن القطــاع األكاديمــي المحلــي 
خاصــة مــن حيــث تأثيــر الفضــاء فــي اإلنســان لاســتفادة 
منهــا فــي رحات قادمة وستشــكل بنــكًا غنيــًا بالمعلومات 
لصالــح المجتمــع العلمــي ومناســبة لبنــاء جيــل جديــد من 
العلمــاء، كمــا أن المهمــة ســتضع اإلمــارات فــي المركــز 
الـــ١١ عالميــًا واألولــى عربيــًا فــي مهمــة فضائيــة طويلــة 
األمــد إيذانــًا بحقبــة جديــدة وفاتحــة خيــر ألجيــال كثيــرة 
مــن أبنــاء اإلمــارات واألمــة لتكثــف اهتمامهــا وتركيزهــا 

علــى البحــث العلمــي.
بفضــل »طمــوح زايــد« تثبــت اإلمــارات فــي مناســبة 
جديــدة أن العمــر الزمنــي للدول ال يقاس بعدد الســنوات 
ــي تختصــر الزمــن وتقــرب  ــا بحجــم اإلنجــازات الت وإنم
البشــرية أكثــر مــن مســتقبلها، وســتكتب اإلمــارات بــكل 
ــر  ــانية المبش ــخ اإلنس ــن تاري ــدة م ــة جدي ــاءة صفح كف
والواعــد.. وســيواكب العالــم مرحلــة يســابق فيهــا »عيــال 
زايــد« الزمــن نحــو محطــة جديــدة مــن المجــد والرفعــة 
ــا  ــدرك بدوره ــي ت ــدة للبشــرية الت ــر والفائ ــل الخي تحم
فاعليــة ومعنــى »زمن اإلمارات« بطموحاتهــا التي تتجاوز 

عنــان الســماء.
ســلطان النيــادي نمــوذج لشــباب الوطــن المثابــر الــذي 
يتســلح بالعلــم والعزيمــة  واإليمــان برســالة الوطن األكثر 
اندفاعــًا نحــو المســتقبل، وســنواكب بــكل فخــر بطــًا مــن 
اإلمــارات وهــو يقوم بواحدة من أصعــب وأعقد المهمات 

الفضائيــة التــي قــام بهــا إنســان علــى مــر التاريخ.

بـ»طموح زايد 2« العرب نحو مجد غير مسبوق

يومية سياسية مستقلة
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اقتصاد

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي خال ٢٠٢٢ 
وللعام الثاني على التوالي ارتفاعاً ملحوظاً في 
إقبال المعنيين على استخدام خدماتها الرقمية، 
مما يؤكد تميز وريادة مسيرة التحول الرقمي 
في الهيئة، ونجاحها في تقديم خدمات مبتكرة 
ومتطورة تلبي احتياجات المعنيين في أي 
وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، وتوفر 
وقتهم وجهدهم وتعزز سعادتهم، مما يسهم 
في جعل دبي المدينة األذكى واألكثر سعادة 
في العالم، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ 

على الموارد الطبيعية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو 
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي.. “ انسجاماً مع مبادرة دبي ١٠X التي 
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، وسياسة خدمات 
٣٦٠ لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة 
واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات 
المتعاملين.. نلتزم بتسخير أحدث تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء االصطناعي، 
إلثراء تجربة المتعاملين وتقديم نموذج غير 
تقليدي من الخدمات الرقمية ذات القيمة 

المضافة”.
وأضاف » سجلت الهيئة أكثر من ١٠ مايين 
معاملة رقمية خال العام ٢٠٢٢، ووصلت 
نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى ٩٩% 

في ٢٠٢٢. وحصلت الهيئة على ختم )١٠٠% 
الورقية( من هيئة دبي الرقمية عام ٢٠٢١.

كما استكملت التكامل الرقمي ألكثر من ٧٠ 
مشروعًا مع ما يزيد عن ٣٠ جهة حكومية 

وخاصة«.
وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد 
من القنوات الرقمية وتشمل موقع الهيئة 
اإللكتروني وتطبيقها الذكي المتوفر على منصات 
آي.أو.إس وأندرويد، وهواوي كما تتيح الهيئة 
مجموعة من خدماتها عبر موظفها االفتراضي 
»رّماس« المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي 
وموقعها اإللكتروني، وحسابها على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل 
للذكاء االصطناعي، والروبوتات، وواتساب 
بزنس، إضافة إلى أنظمة “أليكسا” الذكية 

من أمازون.
وأضافت الهيئة عدداً من خدماتها على 
أجهزة أليكسا باللغة العربية، حيث تعد الهيئة 
أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى 
العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خال 
هذه التقنية المبتكرة. كذلك طورت الهيئة 
مركز رعاية المتعاملين التابع لها والذي يديره 
مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو” إحدى 
الشركات التابعة لـ مجموعة »ديوا الرقمية«، 
الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي،ليصبح 
مركزاً رقميًا تفاعليًا يتيح للمتعاملين إنجاز 
منالقنوات  سلسة  تجربة  عبر  معاماتهم 

المتعددة والمتكاملة من خال تقديم باقة 
واسعة من الخدمات والحلول الرائدة عن طريق 
تقنية الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية 
الذكاء االصطناعي والمتاحة على مدار الساعة 
طوال أيام األسبوع. وجاء المركز ضمن أفضل 
ثاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز 
نموذج دبي، التابع لألمانة العامة للمجلس 
التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وذلك 
في إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان بن 

محمد للخدمات الحكومية.
ومن الخدمات األكثر استخدامًا خال العام 
٢٠٢٢ خدمة »إدارة الكهرباء والمياه«، وتشمل 
الخدمة تشغيل “إيقاف” وتحويل الكهرباء 
والمياه عند االنتقال من عقار إلى آخر، إضافة 
إلى تحويل مبلغ ضمان التأمين من الحساب 
القديم إلى الحساب الجديد. كما شهدت خدمة 
»طلب التحقق من االستهاك الكهرباء/المياه« 
من خال الزيارات الرقمية لـ »لوحة بيانات 

الحياة الذكية« زيادة ملحوظة.
وسجلت خدمات »شهادة عدم الممانعة« الخاصة 
بالمقاولين واالستشاريين المعتمدين لدى الهيئة 
نسبة عالية من طلبات الحصول على شهادة عدم 
الممانعة للبناء، وشهادة عدم الممانعة للهدم، 
وشهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية. 
وسجلت الهيئة أيضًا زيادة الفتة في استخدام 
»خدمة إنشاء حساب للمركبات الكهربائية« ضمن 

مبادرة »الشاحن األخضر«.وام

ــوق  ــزود الموث ــوك«، الم ــت »أدن أعلن
والمســؤول للطاقــة منخفضــة االنبعاثــات، 
أمــس  عــن توقيــع اتفاقيات مع ٢٣ شــركة 
إماراتيــة وعالميــة لاســتفادة مــن فــرص 
ــن  ــعة م ــة واس ــة لمجموع ــع محلي تصني
المنتجــات الصناعيــة األساســية بقيمــة ١٧ 
مليــار درهم )٤.٦٣ مليــار دوالر أمريكي(.

وتؤكــد االتفاقيــات عزم الشــركات على 
تصنيــع هذه المنتجات في دولة اإلمارات، 
بمــا يدعــم حملــة »اصنــع في اإلمــارات«، 
وهــي تعــد جــزءًا مــن منتجــات بقيمة ٧٠ 
ــار دوالر  ــي )١٩ ملي ــم إمارات ــار دره ملي
أمريكي( ضمن خطط مشــتريات »أدنوك« 
ــًا كانــت  لمنتجــات يمكــن تصنيعهــا محلي

الشــركة قــد حددتهــا في يوليــو ٢٠٢٢.
القطــاع  دعــوة  »أدنــوك«  وتواصــل 
الخــاص لاســتفادة مــن الفــرص التجاريــة 
ــة  ــات محلي ــع منتج ــا تصني ــي يوفره الت
تســتخدم ضمــن أعمالهــا فــي مختلــف 
مجــاالت وجوانــب قطــاع النفــط والغــاز، 
وذلــك مــن خــال برنامجها لتعزيــز القيمة 
المحليــة المضافــة، وفــي إطــار ســعي 
ــن  ــد م ــا والح ــعة أعماله ــوك« لتوس »أدن

ــا. ــات عملياته انبعاث
وبهــذه المناســبة، قــال الدكتــور صالــح 
الهاشــمي، رئيــس دائرة الشــؤون التجارية 
ــي  ــة ف ــة المضاف ــة المحلي ــز القيم وتعزي
»أدنــوك«: »تماشــيًا مع توجيهــات القيادة 
الرشــيدة، توفــر ’أدنــوك’ فرصــا للتصنيــع 
ــن  ــات ضم ــد لمنتج ــل األم ــي طوي المحل
للمســاهمة  وذلــك  مشــترياتها،  خطــة 
ــة  ــة فــي دول فــي دعــم القاعــدة الصناعي
اإلمارات، وتعزيز مرونة ساســل إمدادات 
الشــركة، وفي إطار ســعي الشــركة لتوفير 
طاقــة أنظــف مــع االســتثمار فــي الطاقات 

المســتقبلية النظيفــة«.
وأضاف: »ُترســخ هــذه االتفاقيات دور 
’أدنــوك’ كمحــرك رئيســي للنمــو الصناعي 
فــي دولــة اإلمــارات، كمــا توفــر إمكانــات 
كبيــرة ُتســاهم فــي دفــع تحفيــر التنويــع 
ــرص  ــن الف ــد م ــق المزي ــادي وخل االقتص
الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات، 

ونحــن نتطلــع للعمــل مــع هذه الشــركات 
لتنفيــذ االتفاقيــات المهمــة المبرمــة معها 
وتحقيق قيمة مســتدامة لدولة اإلمارات«.

يشــار إلــى أن »أدنــوك« وقعــت خــال 
ــع  ــات لفــرص تصني العــام الماضــي اتفاقي
محليــة تزيــد قيمتهــا علــى ٢5 مليار درهم 
ــة  ــع شــركات إماراتي ــاردوالر( م )٦.8 ملي

وعالميــة.
وتواصــل »أدنــوك« اتبــاع نهــج يتســم 
بالشــفافية فــي اإلعــان عــن توقعاتهــا 
ــا  ــاج كجــزء مــن برنامجه ــة باإلنت المتعلق

ــة. ــة المضاف ــة المحلي ــز القيم لتعزي
ــوك«  ــود »أدن ــج جه ــد هــذا النه ويؤك
لتحفيــز المســتثمرين والموردين لتأســيس 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــدرات تصنيعي ق

ــم منهــا. والمســاهمة فــي توســعة القائ
وتهــدف »أدنــوك« إلــى إعــادة توجيــه 
١٧5 مليــار درهم إماراتي )٤8 مليار دوالر 
أمريكــي( إلى االقتصاد اإلماراتي من خال 
برنامجهــا لتعزيز القيمــة المحلية المضافة 
كجــزء من خطة أعمالها للســنوات الخمس 

القادمة )٢٠٢٣-٢٠٢٧(.وام

خدمات »كهرباء ومياه دبي« الرقمية تعزز سعادة المتعاملين خالل العام 2022

»أدنوك« توقع اتفاقيات مع 23 شركة لالستفادة من 
فرص تصنيع محلية بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم

عجمان  وصناعة  تجارة  غرفة  نظمت 
ملتقى الشركاء لعام ٢٠٢٢، لتكريم شركائها 
االستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية 
تقديرًا  الخاصة،  والجهات  واالتحادية 
لمساهمتهم في إنجازات ومشاريع الغرفة 

خال العام ٢٠٢٢.
حضر حفل التكريم، سعادة الدكتورة آمنة 
إدارة غرفة  علي عضو مجلس  آل  خليفة 
عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، 
وسعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو 
مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة سالم 
السويدي مدير عام غرفة عجمان ومدراء 
ومؤسسات  الحكومية  الجهات  ومسؤولي 
وذلك  الغرفة،  شركاء  من  الخاص  القطاع 

في ساحة باريستا فايبس كافيه بعجمان.
كلمة  السويدي،فى  سالم  سعادة  وأكد 
له على أهمية ملتقى شركاء غرفة عجمان 
لعام ٢٠٢٢ باعتباره فرصة لتجديد عاقات 
الرؤى  لتبادل  والتكامل،ومنصة  الشراكة 
وتميزًا  ثراًء  أكثر  لتعاون  النظر  ووجهات 

خال المرحلة المقبلة، والمشاركة في دعم 
سمعة وتنافسية اإلقتصاد في إمارة عجمان 

ودولة اإلمارات بشكل عام.
كنف  تحت  عجمان  إمارة  ان  وأوضح 
قيادتها الرشيدة عززت من تواجدها على 
خارطة جذب االستثمارات المباشرة عالميًا، 
وأرست اإلمارة دعائم بيئة اقتصادية رائدة 
ومستدامة وداعمة لنمو أعمال منشآت القطاع 
الخاص وذلك بفضل الشراكات وتكاتف الجهود 
بين الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية 

واالتحادية.
وأكد سعادة سالم السويدي، أن غرفة 
عجمان مستمرة في تنمية شراكاتها وتهيئة 
بيئة أعمال تنافسية هدفها جذب االستثمارات 
ورعاية مصالح األعضاء من المنشآت وتقديم 
خدمات استباقية وتنمية أعمال منشآت القطاع 
الخاص، مشيرا إلى حرص الغرفة على الُمضي 
بثبات وثقة نحو ريادة مستدامة، لتستمر 

مسيرة المنجزات خال العام ٢٠٢٣.
شامل  فيديو  الملتقى  أعمال  وشهدت 

يستعرض أبرز محطات مشاريع و انجازات 
غرفة عجمان ٢٠٢٢.

تنظيم جلسة  تم  التكريم  وخال حفل 
المرزوقي،  نورا  الدكتورة  أدارتها  حوارية 
وشارك فيها محمد الجناحي المدير التنفيذي 
الدولية،  والعاقات  التجارة  تنمية  لقطاع 
وشاكر زينلـ  رئيس إدارة المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في مصرف االمارات للتنمية، 
االتصال  مكتب  مدير  الظاهري  وشيخة 

الحكومي بدائرة التنمية االقتصادية.
الجناحي،  محمد  أشار  الجلسة  وخال 
إلى جهود غرفة عجمان في تنمية شراكاتها 
الخارجية وتعزيز العاقات مع دول العالم لفتح 
أسواق جديدة لصادرات اإلمارة والدولة عبر 
توقيع مجموعة واسعة من اتفاقيات التعاون، 
والدراسات  البحوث  أهمية  على  أكد  كما 
لرصد افضل األسواق الخارجية، كذلك أكد 
على أهمية المعرض العالمي اكسبو ٢٠٢٠ 
في دعم الشراكات الدولية وإتاحة الفرصة 

لالتقاء مع وفود دول العالم. وام

أعلنت غرفــة تجارة دبي، إحدى الغرف 
الثــاث العاملــة تحــت مظلــة غــرف دبــي، 
عــن إطاقها أربــع مجموعــات أعمال تمثل 
نشاطات اقتصادية ضمن قطاع البناء، وهي 
مجموعة عمل مواد البناء، ومجموعة عمل 
األســمنت والخرســانة الجاهزة، ومجموعة 
عمــل الســيراميك، ومجموعــة عمــل الطاء 

والجبس.
وتعليقًا على تأسيس مجموعات األعمال 
الجديــدة، قــال محمــد علــي راشــد لوتــاه، 
مديــر عــام غــرف دبــي: »يشــكل إطــاق 
مجموعــات األعمال الجديــدة دفعة جديدة 
ونوعية لدعم قطاع التشييد والبناء الحيوي 
في إمارة دبي، وال سيما في ضوء االنتعاش 
الــذي شــهده هــذا القطــاع منــذ عــام ٢٠٢١ 
ــد  ــاء الســكنية. وق ــًا بمشــاريع البن مدفوع
ُقــدِّرت قيمــة ســوق البنــاء والتشــييد فــي 
دولــة اإلمــارات بنحــو 8١ مليــار دوالر فــي 

عــام ٢٠٢١، ومــن المتوقــع أن ترتفــع هذه 
ــاوز ٣%  ــنوي يتج ــو س ــدل نم ــة بمع القيم

خال الفتــرة ٢٠٢٣-٢٠٢٦«.
وأضــاف لوتــاه قائًا: »نســعى في غرف 
ــاطات  ــات والنش ــم القطاع ــى دع ــي إل دب
االقتصاديــة المختلفــة لإلمــارة. وتعــد مواد 
البنــاء ومنتجــات األســمنت والخرســانة 
ــس  ــاء والجب ــيراميك والط ــزة والس الجاه
ركائــز أساســية فــي هــذا القطــاع، حيــث 
نؤمن بأن إنشاء هذه المجموعات الجديدة 
سيســهم في تشــجيع الحــوار الشــفاف بين 

أعضائهــا، وتحفيــز مســار نمــو القطــاع«.
ــر  ــي غي ــة تجــارة دب ــد بلغــت قيم وق
ــرة ٢٠١١-٢٠٢١ مــن  ــة خــال الفت النفطي
مــواد البنــاء ٢٤٧.٤ مليــار درهــم، والطاء 
والجبــس ١١.٦ مليــار درهــم خــال نفــس 
الفتــرة، والســيراميك ٣5.٤ مليــار درهــم 
فــي حيــن بلغــت قيمة تجــارة دبــي خال 

نفــس الفتــرة مــن األســمنت والخرســانة 
الجاهــزة 555 مليــون درهــم.

وســتركز مجموعــات األعمــال الجديــدة 
علــى دعــم تطور شــركات البناء، وترســيخ 
مكانــة قطــاع البنــاء المحلــي فــي مجتمــع 
األعمــال الدولــي. ومن خــال توفير منصة 
لدعــم الحــوار المتبــادل بيــن أصحــاب 
األطــراف المعنيــة فــي القطــاع والهيئــات 
الحكوميــة، ســتناقش مجموعــات األعمــال 
تحديــات القطــاع ومســائل السياســات 
والتشــريعات ذات الصلــة إلــى جانــب 

العديــد مــن الجوانــب األخــرى.
وينــدرج إطــاق مجموعــة األعمــال 
الجديــدة ضمن خطط الغرفــة لزيادة عدد 
مجموعــات األعمــال التــي تمثــل مختلــف 
القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة في دبي 
ــن  ــارس م ــول م ــة بحل ــى ١٠٠ مجموع إل

هــذا العــام.وام

فرض مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشــغيلية 
علــى شــركة تمويــل عاملــة فــي الدولــة، 
ــن المرســوم  ــادة ١٤ م ــًا ألحــكام الم وفق
بقانــون اتحــادي رقــم ٢٠ لســنة ٢٠١8 
بشــأن مواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة 
تمويــل اإلرهــاب وتمويــل التنظيمات غير 
المشــروعة، والمــادة ١٣٧ مــن المرســوم 
بقانون اتحادي رقم ١٤ لســنة ٢٠١8 بشأن 
المصــرف المركــزي وتنظيــم المنشــآت 

واألنشــطة الماليــة.
وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 
تراوحــت  فيمــا  درهــم،   ١،8٠٠،٠٠٠
المتطلبــات التشــغيلية بيــن إلــزام شــركة 
وبيــن  المخالفــات،  بمعالجــة  التمويــل 
مطالبــة مجلس إدارتهــا لاجتماع بتصحيح 

التجــاوزات المتعلقــة بتشــكيله.
وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش 
التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة 
االستشــارية التــي قــام بهــا طــرف ثالــث، 
والتــي كشــفت عــن وجــود مخاطــر عاليــة 
وتجــاوزات متكــررة فــي شــركة التمويــل 
ــل  ــوال وتموي ــة غســل األم بشــأن مواجه
إلــى قصــور فــي  اإلرهــاب، باإلضافــة 

ــس  ــل مجل ــن قب ــغيلية م ــات التش العملي
اإلدارة.

كما أوضحت النتائج أن شــركة التمويل 
متورطــة بإنتهاكات متكــررة وذات مخاطر 
بالغــة، باإلضافــة الى القصور فــي االمتثال 
للسياســات واإلجــراءات المصممــة لمنــع 
حــدوث أي جرائــم متصلــة بغســل األموال 

وتمويــل اإلرهاب.
ويعمــل مصــرف اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة المركــزي مــن خــال مهامــه 
الرقابيــة واالشــرافية، علــى ضمــان التــزام 
جميــع شــركات التمويــل العاملــة فــي 
ــن  ــا بالقواني ــا وموظفيه ــة، ومالكيه الدول
الســارية فــي الدولــة واألنظمــة والمعاييــر 
المعتمــدة مــن قبــل المصــرف المركــزي، 
ــة  ــفافية ونزاه ــى ش ــاظ عل ــدف الحف به
أعمــال شــركات التمويــل وحمايــة النظــام 

ــة.وام ــي للدول المال

البحث  مجمع  مصدر،  مدينة  وضعت 
في  لابتكار  الرائدة  والوجهة  والتطوير 
أبوظبي، حجر األساس لمشروعها الجديد 
»ذا لينك«، وهو مشروع تطوير مبتكر تصل 
مساحته إلى ٣٠ ألف متر مربع ويضم أول 
مبنى مشترك صفري الطاقة للعيش والعمل 

في المنطقة.
ويعتبر المبنى صفري الطاقة عندما ينتج 
طاقة من مصادر مستدامة تعادل مقدار الطاقة 
.net-zero energy المطلوبة لتشغيل المبنى

ويشمل مشروع »ذا لينك« تطوير مختبر 
مشترك للطاقة الصفرية، ويتضمن العديد 
من المساحات المكتبية والسكنية، باإلضافة 
الكربون  منخفضة  أخرى  مباٍن  أربعة  إلى 
مع مساحة مخصصة الستضافة الفعاليات، 
وساحات عامة، ومساحات خارجية مظللة، 
االستجمام  مرافق  من  متنوعة  ومجموعة 
واللياقة البدنية والمتاجر ..ويتوقع أن يسهم 
المشروع في خلق أكثر من ٢٠٠٠ فرصة 

عمل في الدولة.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي 

باإلنابة لمدينة مصدر: »يرسي ’ذا لينك’ 
المستدامة  للمجتمعات  جديدًا  نموذجًا 
من خال تطوير مساحة مشتركة للعيش 
مشتركة  مساحات  مع  وربطها  والعمل، 
للتسوق واللعب واالسترخاء والتنقل. ويعد 
المشروع تجسيدًا رئيسيًا للبصمة الخضراء 
لمدينة مصدر في مجال التنمية الحضرية 
المستدامة، ويشكل كذلك وسيلة للتعبير 
عن تقديرنا إلعان ٢٠٢٣ عامًا لاستدامة 
في دولة اإلمارات، تمهيدًا الستضافة مؤتمر 
الدول األطراف COP٢8«. وخال مراسم 
وضع حجر األساس، تم اإلعان عن اختيار 

شركة »دتكو« مقاواًل للمشروع.
وقال زايد باقر، المدير التنفيذي لقطاع 
المقوالت لشركة »دتكو«: »تملك مدينة 
مصدر إرثًا غنيًا من البناء المستدام واالبتكار، 
بالنسبة  مثاليًا  شريكًا  يجعلها  الذي  األمر 
تنفيذ  في  بالمشاركة  حقًا  ..ونتشرف  لنا 

هذا المشروع«.
اختيار شركة  وراء  العوامل  أهم  ومن 
على  حصولها  المشروع،  لتنفيذ  »دتكو« 

المحلية  القيمة  شهادة  في  عالية  درجة 
المضافة )ICV(، الذي يمثل مقدار الفائدة 
اقتصاد  إلى  الشركة  أعمال  تضيفها  التي 

دولة اإلمارات.
من جانبه، قال مارتن بيرشميدت المدير 
صممت  التي  »إيدج«  لشركة  التنفيذي 
المشروع: »تمثلت أولويتنا الرئيسية في 
دمج مبادئ االستدامة الدولية التي تشتهر 
بها مدينة مصدر مع أماكن عالمية المستوى 
للعيش والعمل والترفيه إلنشاء معلم معماري 

مميز وتجربة مجتمعية رائدة«.
وسيتم إنشاء مشروع »ذا لينك« وفقًا 
ليد  لنظام  الباتيني  التصنيف  لمعايير 
»LEED« )الريادة في تصميمات الطاقة 
نظام  وفق  الذهبي  والتصنيف  والبيئة(، 
الصحة  جودة  لقياس   )WELL( »ويل« 
داخل المباني، وتصنيف »أربع آللئ« لنظام 
التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج 
»استدامة«، والتصنيف الفضي لنظام ليد 
“LEED SmartPark” مع تحقيق خفض 

سنوي للطاقة يصل إلى ١١٧%. وام

غرفة عجمان تنظم ملتقى شركاء عام 2022

غرفة تجارة دبي تطلق أربع مجموعات أعمال لنشاطات 
اقتصادية ضمن قطاع التشييد والبناء

المصرف المركزي يفرض عقوبات على شركة تمويل عاملة في الدولة

مدينة مصدر تضع حجر األساس لمشروع »ذا لينك«

تصنيع المنتجات محليًا يدعم حملة »اصنع في 
اإلمارات« ويساهم في تحفيز النمو الصناعي 

»أدنوك« ُتشجع القطاع الخاص على االستفادة من الفرص 
التجارية التي توفرها أعمالها في مختلف مجاالت
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اقتصاد

أطلقت غرفة تجــارة وصناعة أبوظبي، 
ــدة للســنوات  ــتراتيجيتها الجدي ــوم اس الي
الثــاث المقبلــة ٢٠٢٣ - ٢٠٢5، والتــي 
تركــز مــن خالهــا علــى ترســيخ مكانتهــا 
بوصفهــا »صــوت القطــاع الخاص«ودعــم 
اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، عبــر تمكيــن 
القطــاع وتعزيز تنافســيته لتكــون أبوظبي 
الخيــار األول في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس 
وممارســة األعمــال بحلــول العــام ٢٠٢5.

إطــاق  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 
نظمتــه  الــذي  الجديــدة  االســتراتيجية 
غرفــة أبوظبــي، بحضــور معالــي الدكتــور 
ــة  ــر دول ثانــي بــن أحمــد الزيــودي، وزي
أحمــد  ومعالــي  الخارجيــة،  للتجــارة 
ــة  ــرة التنمي ــس دائ ــي رئي ــم الزعاب جاس
االقتصاديــة - أبوظبــي، وســعادة عبــداهلل 
محمــد المزروعــي رئيــس مجلــس إدارة 
غرفة أبوظبي، وســعادة راشــد عبدالكريم 
البلوشــي وكيل دائــرة التنمية االقتصادية، 
والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، 
النائب األول لرئيس غرفة أبوظبي، والسيد 
يوســف علي النائب الثاني لرئيس الغرفة، 
وأعضــاء مجلــس إدارة الغرفة، إلى جانب 
عــدد مــن الدبلوماســيين وشــركاء الغرفــة 
االســتراتيجيين، وممثلي مجالس األعمال، 

والقطــاع الخــاص ووســائل األعــام.
ويأتــي إطــاق االســتراتيجية الجديــدة 
لغرفــة أبوظبي بعد مرحلــة من التخطيط 
والدراســات المكثفة بقيــادة مجلس إدارة 
الغرفــة أبوظبــي بعــد إعــادة تشــكيله من 
قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل«، فــي يوليــو ٢٠٢١، وذلك بعد تحديد 

الحاجة إلحداث تحول 
جذري لتمكين الغرفة 
ــات  ــر خدم ــن توفي م
لدعــم  اســتثنائية 
الخــاص  القطــاع 
وتعزيــز نمــو اقتصــاد 
ــي. كمــا  ــارة أبوظب إم
ــتراتيجية  ــدف االس ته
لتعزيــز مكانــة الغرفة 
شــريكُا  باعتبارهــا 
موثوقــًا بــه للقطاعيــن 
العام والخاص وإضافة 
قيمــة لجميــع الجهات 
ــز  ــا ترك ــة. كم المعني

االستراتيجية على تلبية احتياجات القطاع 
الخــاص وتعزيــز التعــاون مع الشــركاء من 
الجهــات المحليــة واالتحاديــة لتحقيــق 

االزدهــار فــي إلمــارة أبوظبــي.

األهداف االستراتيجية
تتبنــى غرفــة أبوظبــي فــي اســتراتيجية 
٢٠٢٣-٢٠٢5 ستة أهداف استراتيجية، ُتركز 
علــى جعــل الغرفــة الداعــم األول للقطاع 
الخــاص في المشــاورات الحكومية، وقناة 
االتصــال الرئيســية بيــن حكومــة أبوظبــي 
والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل 
ــم  ــون الداع ــى أن تك ــي، وعل ــي أبوظب ف
ــة  ــد الشــراكات المحتمل الرئيســي لتحدي
ــى  ــاص عل ــاع الخ ــال للقط ــرص األعم وف
المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، 

وأن تكون الجهة الداعمة المفضلة لتسهيل 
منظومــة األعمــال، ومركز بيانــات ثري ذا 
صلــة للقطــاع الخــاص، إلى جانــب تقديم 
خدمــات رقميــة تلبــي تطلعــات مجتمــع 
األعمــال وتواكــب التطور المتســارع الذي 

يشــهده االقتصــاد العالمي.

استراتيجية تنموية
اســتراتيجية  إطــاق  علــى  وتعليقــًا 
ــداهلل  ــال ســعادة عب ــدة، ق ــة الجدي الغرف
محمــد المزروعــي، رئيــس مجلــس إدارة 
الغرفــة: »إن تطويــر اســتراتيجية تنمويــة 
ومتكاملــة  شــاملة 
لغرفــة  وطموحــة 
أبوظبي يعتبر خطوة 
وجــادة  حقيقيــة 
توجيهــات  لدعــم 
الرشــيدة  القيــادة 
مــن خــال تعزيــز 
التكامــل  مســيرة 
القطاعيــن  بيــن 
والخــاص،  العــام 
وهــو ما لمســناه في 
التغييرات االستثنائية 
التــي جــرى إقرارهــا 
على مســتوى الهيكل 
التنظيمي والعمليات التشغيلية، في خطوة 
تمكننــا مــن العمــل وفــق منظومــة عمــل 
رياديــة وبيئــة منتجــة قــادرة علــى تحمل 
مســؤولياتها تجــاه المرحلــة المقبلــة«.

وأضــاف المزروعــي: »إن اســتراتيجية 
غرفــة أبوظبــي الجديــدة وضعــت نصــب 
أعينهــا أولويــة تمكين القطــاع الخاص في 
إمــارة أبوظبــي إلطــاق طاقاتــه الكامنــة 
وصــواًل بــه نحــو تحقيــق أقصــى درجــات 
األداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، 
مــن خال تســهيل فــرص التبــادل التجاري 
ودفــع عجلــة نمــو اقتصاد إمــارة أبوظبي. 
ومن خال دعم السياســات وتبني االبتكار 
والتحــوالت الرقميــة، سُتســهم الغرفة في 
ــار األول فــي  ــي الخي جعــل إمــارة أبوظب
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
حيــث ممارســة األعمال فــي غضون ثاث 

ســنوات، وترســيخ ســمعة الغرفــة كإحدى 
أفضــل غــرف التجــارة فــي المنطقة«.

وفي كلمة له خال الحفل، أكد سعادة 
راشــد عبدالكريــم البلوشــي وكيــل دائــرة 
التنميــة االقتصاديــة علــى أن اســتراتيجية 
غرفة أبوظبي الجديدة سُتسهم في تمهيد 
الطريــق لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 
االقتصادية والتجارية والتي ستعود بالنفع 

علــى أبوظبي ودولــة اإلمارات.
غرفــة  »تســعى  ســعادته:  وأضــاف 
ــر أقــوى  ــة تأثي ــي أن تكــون صاحب أبوظب
فــي صياغــة السياســات االقتصاديــة، وأن 
تكــون حلقــة الوصل بيــن القطــاع الخاص 
والحكومــة والجهــات المعنيــة، وهــو مــا 
نــراه خطــوة كبيــرة في هــذا اإلطــار كون 
الغرفــة علــى اطــاع أكبــر بوضــع القطــاع 

الخــاص واحتياجاتــه«.
كمــا أشــار ســعادته إلى أهميــة »منصة 
ــة  ــا غرف ــي أطلقته ــادل التجــاري« الت التب
أبوظبــي ودورهــا فــي ازدهــار حركــة 

التجــارة فــي اإلمــارة.
وفــي الختام، أكد ســعادته التزام دائرة 
ــة  ــي بمواصل ــة- أبوظب ــة االقتصادي التنمي
لتطبيــق  الدعــم  تقديــم  فــي  دورهــا 
اســتراتيجية غرفة أبوظبــي خال المرحلة 
المقبلــة، بمــا يعــود بالنفــع علــى اقتصــاد 
اإلمــارة ورفعتها وازدهارها وخلق المزيد 

مــن الفــرص األجيــال القادمــة.
وبهــذا الصــدد، قــال الدكتــور علــي 
ســعيد بن حرمل الظاهــري، النائب األول 
لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: »منذ 
تأسيســها، حققــت غرفــة أبوظبــي الكثيــر 
مــن اإلنجازات تحت رعايــة ودعم قيادتنا 
الرشــيدة، ليصــل عــدد األعضــاء فيهــا إلى 
أكثــر مــن ١٣٣.٠٠٠ عضــو. ويعكــس هــذا 
النمــو الملحوظ مكانة أبوظبــي المرموقة 
كوجهة رائدة لممارســة األعمال التجارية، 
كما يدعــم أهداف االســتراتيجية الجديدة 
لغرفــة أبوظبــي والتــي تتمثــل فــي تعزيز 
تنافســية القطــاع الخــاص وتســريع نمــوه 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  ومســاهمته 

الوطنية«.
وأشــار يوســف علــي موســليام، النائب 

الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، 
إلــى التــزام االســتراتيجية الجديــدة لغرفة 
أبوظبــي فــي إحــداث تغييــر ملمــوس في 
المنظومــة االقتصادية في إمــارة أبوظبي، 
ــات  ــة متطلب ــملت كاف ــا ش ــيما وأنه الس
واحتياجــات القطاع الخــاص ليكون محركًا 
رئيسيًا وداعمًا لاقتصاد الوطني، وبالشكل 
الــذي يرتقــي بمكانــة إمــارة أبوظبــي في 

مؤشرات التنافســية العالمية.  

تدشين مرحلة جديدة
وقــال كارل ماغنــوس أولســون، عضــو 
مجلــس إدارة غرفــة أبوظبــي: »تنســجم 
االســتراتيجية الجديــدة لغرفة أبوظبي مع 
التزامنــا تجــاه اإلمــارة ومجتمــع األعمال، 
بما يهدف لتحقيق أعلى مستويات النجاح 
واالزدهــار. وســنعمل معــًا علــى تجســيد 
ــدة  ــتراتيجية الجدي ــة االس ــداف ورؤي أه
حقيقــة علــى أرض الواقــع بحلــول العــام 
٢٠٢5، ومواصلــة رحلتنــا نحــو التميــز 

والكفــاءة.«
من جهته، قال عامر فايز قاقيش، عضو 
مجلــس إدارة غرفــة أبوظبي: »نهدف من 
خــال اســتراتيجيتنا الجديــدة إلى تســليط 
الضــوء على قيمــة استشــراف األعمال في 
اإلمــارة، وذلــك بالنظــر إلــى مــا تتمتع به 
إمــارة أبوظبــي مــن بنيــة تحتيــة متطــورة 
ــوة  ــز لوجســتي إقليمــي، عــاوة ق ومرك
نظامهــا المالــي الــذي يدعــم ممارســة 
األعمــال التجاريــة. نحــن علــى يقيــن بــأن 
االستراتيجية الجديدة ستحقق نتائج بارزة 
للقطــاع الخــاص فــي إمارة أبوظبــي، وإننا 
حريصون في المرحلة المقبلة على تنظيم 
فعاليــات تزيــد مــن الوعــي عــن المزايــا 

االقتصاديــة فــي اإلمارة«.
وأكــد ســعادة محمــد هــال المهيــري، 
مديــر عــام الغرفــة علــى أن غرفــة تجــارة 
وصناعــة أبوظبــي نجحت طوال مســيرتها 
الممتــدة منــذ العــام ١٩٦٩ بتمثيل مصالح 
أبوظبــي  الشــركات والمؤسســات فــي 
ــة  ــر بيئ ــا، وتوفي ــج له ــا والتروي وحمايته
أعمال داعمة ومرنة وشــاملة، مشــيرًا إلى 
أن الغرفــة تتطلــع من خال اســتراتيجيتها 

ــدة  ــة جدي ــين مرحل ــى تدش ــدة إل الجدي
واعــدة وطموحــة، أساســها تقديــم فــرص 
ــارة  ــي إم ــال ف اســتثنائية لمجتمــع األعم
أبوظبي، عبــر خدمات ومزايا تحقق قيمة 
ــدًا مــن االزدهــار لإلمــارة،  ُمضافــة ومزي
ــال  ــات األعم ــل وجه ــن أفض ــا م وتجعله
فــي العالــم وأكثرهــا ديناميكيــة للعيــش 

والعمــل وتأســيس األعمــال.
وأضــاف المهيــري: لقــد شــهد القطــاع 
الخاص في أبوظبي خال السنوات الثاث 
ــة  ــل الرؤي ــارعًا بفض ــوًا متس ــرة نم األخي
ــا  ــيدة وتوجيهاته ــادة الرش ــة للقي الحكيم

الســديدة، مدفوعــًا 
بالدعــم القــوي الذي 
ُتقّدمه غرفة أبوظبي 
األعمــال  لمجتمــع 
فــي اإلمــارة. واليــوم 
ــن  ــة م ــع الغرف تتطل
ــتراتيجيتها  ــال اس خ
الثــاث  لألعــوام 
ــة  ــى كتاب ــة إل المقبل
قصــة نجــاح جديــدة 
تجمــع بين القطاعين 
الخــاص والعــام، فــي 
خطــوة مــن شــأنها 
تفعيــل دور مجتمــع 

األعمــال وشــراكاته بمختلــف أنواعهــا 
وأحجامهــا التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقرًا 
لهــا، وإتاحة الفــرص أمامهــا وتمكينها من 
أن يكــون لهــا أثــر فاعــل ومســاهمة بارزة 
ــي  ــاد المحل ــي االقتص ــط ف ــور نش وحض
ــي  ــزز ســمعة أبوظب ــا ُيع ــي، وبم والوطن
ومكانتها الرائدة على الســاحتين اإلقليمية 

ــة. والعالمي

مركز أبوظبي للتوفيق   
والتحكيم التجاري بحلة جديدة

وتماشــيًا مــع أهــداف اســتراتيجيتها 
ــًا  ــي قريب ــة أبوظب ــل غرف ــدة، تعم الجدي
علــى إطــاق مركــز التحكيــم بشــكله 
الجديــد بعد سلســلة مــن التحديثات التي 
ُأجريــت تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة لتمكيــن الشــركات فــي المنطقــة 
مــن االســتفادة الكاملــة مــن خدمــات حل 
النزاعــات البديلــة لدعم بيئــة األعمال في 
أبوظبــي وتعزيــز مكانــة اإلمــارة كوجهــة 
مفضلــة لتســوية المنازعات في الســنوات 

القادمــة. 

خدمات الغرفة
الجديــدة،  االســتراتيجية  وبموجــب 
ســتقوم الغرفــة بثاثــة أدوار رئيســية: 
دعم السياســات التجاريــة، وبناء العاقات 

ــات لألعضــاء. ــم الخدم ــة وتقدي التجاري
وســتعمل الغرفــة على دعم السياســات 
التجاريــة مــن خــال تفعيل دورهــا كحلقة 
وصــل بيــن القطــاع الخــاص وشــركائها 
ــل  ــات العم ــادة مجموع ــن، وقي الحكوميي
القطاعيــة مــن خــال قيــادة لجنــة التعاون 
شــركائها  مــع  والتنســيق  االقتصــادي، 
الحكومييــن لتوفيــر منصة للقطــاع الخاص 
لمناقشة أفضل الســبل لمواجهة التحديات 
واقتــراح األفــكار ورفــع التوصيــات بشــأن 
السياسات والتشريعات. كما ستواصل الغرفة 
إطاق حمات التوعية بالمنظومة التشريعية 
لتمكيــن القطــاع الخاص من فهــم القوانين 
ذات الصلــة واإلســهام بلــورة وتحديــث 
ــتعمل  ــا س ــا. كم ــل صدوره ــن قب القواني
الغرفــة علــى تنظيــم مؤتمــرات الشــراكة 
ــر  ــن العــام والخــاص، وتوفي ــن القطاعي بي
البيانــات واألبحــاث الموثوقة للشــركاء من 

القطاعيــن العــام والخــاص.
أما على صعيد دورها في بناء العاقات 
ــة، ســتعمل الغرفــة مــع مختلــف  التجاري
الجهــات المعنيــة الستكشــاف الفــرص 
ــة األعمــال. وســتواصل  ــي توفرهــا بيئ الت
الغرفــة تنظيــم فعاليات ربــط األعمال بين 
الشــركات المحليــة والعالميــة الستكشــاف 
فــرص التعاون وتعزيز 
النمــو االقتصادي. كما 
ستســتضيف الغرفــة 
المتخصصة  الفعاليات 
التواصــل  لدعــم 
القضايــا  ومناقشــة 
األكثــر إلحاحــًا فــي 
بيئة األعمال، وستدعم 
الغرفة الوفود الدولية 
لتسهيل فرص التجارة، 
واالستثمارات والتعاون 

للقطــاع الخــاص.
مــزودًا  وبدورهــا 
األعضــاء،  لخدمــات 
ــة لتســهيل  ــة منصــة موثوق ــتوفر الغرف س
المرور في بيئة األعمال وباقة من الخدمات 
الرقميــة المتميــزة والخدمــات االستشــارية 
المتخصصة بما في ذلك المشورة القانونية، 
والوســاطة بين الشركات، وخدمات التوثيق 
مثل شهادة المنشأ وغيرها، ومنصة موثوقة 
لتســهيل منظومــة األعمــال االقتصاديــة في 
إمــارة أبوظبــي. كمــا تفخــر غرفــة أبوظبي 
بتحويــل جميع خدماتها إلى رقمية بالكامل 

وتوفيرهــا عبــر منظومــة »تم«.
كمــا أكــدت غرفــة أبوظبــي دورهــا 
فــي دعــم الجهــود الحكوميــة مــن خــال 
التواصــل مــع القطــاع الخــاص، والخدمــات 
ــس اإلدارة  ــزام مجل ــتقدمها، والت ــي س الت
ــداف  ــق أه ــي تحقي ــة ف ــي الغرف وموظف

ــدة. ــتراتيجيتها الجدي اس

٦ محاور تركز على تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص في اإلمارة
»غرفة أبوظبي« ُتطلق استراتيجيتها الجديدة لألعوام 2023 - 202٥
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عززت أســواق األســهم المحلية مكاســبها 
فــي ختــام تعامات أمــس ، وربح رأســمالها 
الســوقي ما يربو علــى ٣.٦ مليار درهم، مع 
ســيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين 
بدعــم إعان الشــركات المدرجة عــن أرباح 

وتوزيعــات قوية للعام ٢٠٢٢.
ــهم  ــوقي لألس ــال الس ــع رأس الم وارتف
المدرجــة مــن ٣.١١١ تريليــون درهــم فــي 
نهاية جلسة أمس األول  إلى ٣.١١5 تريليون 
درهــم بنهايــة جلســة أمــس، موزعــة بواقع 
٢.5٣١ تريليــون درهــم لألســهم المدرجــة 
في ســوق أبوظبــي لألوراق الماليــة و8.58٣ 
مليــار درهــم لألســهم المدرجــة فــي ســوق 

ــي المالي. دب
ونجــح ســوق دبــي المالــي فــي الصعــود 
ألعلــى مســتوياته فــي شــهرين ونصف بعد 
ارتفــاع مؤشــره العــام بنســبة ٠.5١% أو مــا 
يعــادل ١٧.٣٣ نقطــة ليغلــق عنــد مســتوي 
٣٣٦5.٢5 نقطة وهو أعلى مســتوي للمؤشر 

منــذ منتصــف نوفمبــر الماضي.
وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق 
ــي  ــوق أبوظب ــر س ــو مؤش ــع نم ــة م المالي
ــد  »فادكــس ١5« بنســبة ٠.٠٣% ليغلــق عن
٩٧٧٦.٤٤ نقطــة، فيمــا زاد مؤشــر فوتســي 
سوق أبوظبي العام »فادجي« بنسبة ٠.١٤% 

ليبلــغ مســتوى ٩858.٤٢ نقطــة.
وتعــزز أداء ســوق أبوظبــي بارتفــاع 
ــي« بنســبة  ــي الوطن ــارات دب ــهم »اإلم أس

٠.٣8% و«إعمــار للتطوير« ٠.8٦% و«العربية 
للطيران« ٢.٢٢% و«أرامكس« ٠.٢8% و«دبي 
لاستثمار« ١.8١% و«تيكوم« ٠.٤٤% و«إمباور« 

٢% و«دو« ٠.٩٦%.
وتصــدر »إعمــار العقاريــة« النشــاط 
مستقطباً سيولة بنحو ١٠٤.٠5 مليون درهم 
تــاه »اإلمــارات دبــي الوطنــي« جاذبــاً نحو 
٤٦.١ مليــون درهــم، ثــم »دبي اإلســامي« 

بســيولة ١٩.٦ مليــون درهــم.
ــوك  ــع »أدن ــي، ارتف ــى ســوق أبوظب وف
للتوزيع« ١.5٩% و«ملتيباي« ٠.٩٩% و«طاقة« 
٠.٩5% و«أغذيــة« ٠.٧٣% و«أي آنــد« 55.٠% 

و«أبوظبي األول« ٠.١٤% و«أبوظبي التجاري« 
٠.١٢%. وتصدر »العالمية القابضة« النشــاط 
جاذبــاً نحو ٤٣٣.٣ مليــون درهم، تاه »الفا 
ظبــي« بنحــو ١٣٠.١٩ مليــون درهــم، ثــم 
»أبوظبي األول« مستقطباً اكثر من ٩٠ مليون 
درهم. وزاد سهم »الدار العقارية« ٠.٩٢% مع 
إعان الشــركة دخولها ســوق دبــي العقاري 
عبــر شــراكة اســتراتيجية مع دبــي القابضة، 
كما ارتفع ســهم »الجرافــات البحرية« بأكثر 
من ٣% مع إعان الشــركة تحقيقها نمواً في 
صافــي أرباحهــا بنســبة ٣٠% إلــى ١.٣ مليــار 

درهــم خال العــام الماضي.وام

األسهم المحلية تربح 3.6 مليار درهم وسوق دبي ألعلى مستوياته في شهرين ونصف

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
األراضــي واألمــاك بدبــي أمــس أكثــر مــن 
٢.٤ مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة 
تســجيل ٤5٦ مبايعــة بقيمــة ١.8٢ مليــار 
درهــم منهــا ٦٣ مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٣5٩.٩ مليون درهم و٣٩٣ مبايعة للشــقق 

والفلــل بقيمــة ١.٤٦ مليــار درهــم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
ــق  ــة حدائ ــي منطق ــم ف ــون دره ٢٣ ملي
ــة  ــا مبايع ــن راشــد تليه ــد ب الشــيخ محم
بقيمــة ١٩ مليــون درهــم فــي منطقــة نــد 
ــون  ــة ١٩ ملي ــة بقيم ــا مبايع ــر تليه الحم

درهــم فــي منطقــة الســطوه.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
ــن  ــة ١٠5 مايي ــة بقيم ــجلت ٢8 مبايع س

درهــم وتلتهــا منطقــة اليفرة ١ بتســجيلها 
٩ مبايعــات بقيمــة 55 مليون درهم وثالثة 
فــي نخلــة جميــرا بتســجيلها 5 مبايعــات 

بقيمــة مليــون درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة بقيمــة ٤١٠ 
ماييــن درهــم بمنطقــة جزيــرة ٢ كأهــم 
المبايعــات تلتهــا مبايعة بقيمة ١١٩ مليون 
درهــم فــي منطقــة الوصل وأخيــرا مبايعة 
ــة  ــي منطق ــم ف ــون دره ــة ١١٧ ملي بقيم

الوصل.
وتصــدرت منطقــة الخليــج التجــاري 
مبايعــات  عــدد  حيــث  مــن  المناطــق 
الشــقق والفلــل إذ ســجلت ٤8 مبايعــة 
بقيمــة ٩٢ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة 
البرشــاء جنــوب الرابعــة بتســجيلها ٤٦ 

مبايعــة بقيمــة ٣8 مليــون درهــم وثالثــة 
فــي المــركاض بتســجيلها ٤٣ مبايعة بقيمة 

ــم. ــون دره ٦5 ملي
وســجلت الرهون قيمــة قدرها ٣5١.٠٦ 
مليــون درهــم منها ٢5 رهــن أراض بقيمة 
ــل  ــن فل ــم و5٣ ره ــون دره ٢٦١.٣١ ملي
وشــقق بقيمــة 8٩.٧٦ مليــون درهم وكان 
أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ١٧٢ مليون 
درهــم وأخــرى فــي منطقــة مرســى دبــي 

بقيمــة 5٧ مليــون درهم.

أمــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ١8 
ــون درهــم كان  ــة بقيمــة ٣٠١.٠8 ملي هب
أهمهــا بمنطقــة مرســى دبــي بقيمــة ١٧٦ 
مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة نخلــة 

جميــرا بقيمــة ٦٣ مليــون درهــم.وام

أعلنــت االتحاد للطيــران، الناقل الوطني 
للدولــة، عــن زيــادة رحاتهــا إلــى مدينــة 
فرانكفورت األلمانية تلبية للطلب المتزايد 
علــى الســفر، اعتبــاًرا مــن األول مــن شــهر 

ــو القادم. ماي
وستضيف الشركة أربع رحات أسبوعية 
إلــى رحاتها اليومية القائمة، ليرتفع بذلك 
ــي  ــن أبوظب عــدد الرحــات األســبوعية بي

وفرانكفــورت إلى ١١ رحلة.
ومــن المقــرر خدمــة الرحــات األربــع 
اإلضافيــة عبر طائرة االتحاد الحديثة بوينغ 
٧8٧ دريماينــر، المصممــة خصيًصــا لراحة 
الضيــوف والمرتبــة وفــق نظــام الدرجتين، 
لتحمــل ٢8 مقعــًدا علــى درجــة األعمــال، 

و٢٦٢ مقعــًدا فــي الدرجة الســياحية.
وتأتــي زيادة الرحات إلــى فرانكفورت 
ــران  ــى إعــان االتحــاد للطي ــام عل بعــد أي
اســتئناف رحاتهــا إلى دوســلدورف اعتباًرا 
مــن األول مــن شــهر أكتوبــر، ممــا يؤكــد 
علــى التزام الشــركة تجاه الســوق األلمانية 

الهامة.
وقــال آريــك دي، الرئيــس التنفيــذي 
لشــؤون اإليــرادات فــي االتحــاد للطيــران: 
»يســّرنا توفيــر المزيــد مــن الرحــات إلــى 

فرانكفورت التي ُتعّد واحدة من الوجهات 
ــة.  ــارة األوروبي ــى مســتوى الق ــة عل الهام
فمــن شــأن هذه الزيــادة أن تعــزز خيارات 
الربط والمتابعة على امتداد شبكة وجهاتنا 
المتناميــة، فضــًا عــن فرص اســتقبال مزيد 
ــث  ــي حي ــارة أبوظب ــى إم ــزوار إل ــن ال م
يمكنهــم االســتمتاع بخدمــات الضيافــة 
عالميــة المســتوى، والتعــّرف إلــى الثقافــة 
الغنيــة للبــاد، واختبــار مختلــف األنشــطة 

المأكــوالت  أشــهى  االترفيهيــة وتجربــة 
واألطباق المتنوعة من كافة بلدان العالم.«

ويمكــن للضيــوف الراغبيــن بالســفر مع 
االتحــاد للطيــران إلــى أو مــن فرانكفــورت 
االســتفادة مــن خدمــة القطــارات للوصول 
ــن  ــر أي محطــة م ــه عب ــى المطــار ومن إل
 Deutsche Bahn /محطــات دويتشــه بــان
أو شــبكة الخطــوط الوطنيــة الفرنســية 

للقطــارات )SNCF(.وام

أكد سعادة ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي 
للعمليات في مؤسسة مطارات دبي أن برنامج 
إعداد الكوادر المواطنة ضمن خط الدفاع األول 
في المطار لمكافحة الحرائق يأتي بهدف تدريب 
وإعداد الشباب اإلماراتي وتأهيلهم لانضمام 
لفريق مكافحة الحرائق في كل من مطار دبي 
الدولي ودبي ورلد سنترال وهو الفريق الذي 
يعد واحدا من أكبر إدارات خدمات اإلطفاء في 

المطارات عالميا.
وقال سعادته أن البرنامج التدريبي الخاص 
بمكافحة الحرائق يهدف إلى تمكين الكفاءات 
اإلماراتية الشابة من االندماج في الحياة العملية 
وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم المهنية في قطاع 
القطاعات  أكثر  من  واحدا  باعتباره  الطيران 

الحيوية في الدولة.
وأضاف« نسعى في نهاية المطاف إلى تشجيع 
شبابنا من خريجي المدارس على االنخراط في 

مهنة إنسانية بالدرجة األولى وصقل مهاراتهم 
ورفع لياقتهم البدنية والصحية باإلضافة إلى رفع 
قيمة رجل اإلطفاء في المجتمع تتيح لهم إحداث 
تأثير ملموس في تحقيق األهداف التنموية لدبي 
على المدى الطويل مع التأكيد على أن هذه 
المهنة من الوظائف الحيوية التي ستوفر لهم 
العديد من فرص التطور على الصعيد المهني«.

وأوضح أن البرنامج يجسد خطوة إضافية في 
إطار حملة التوظيف التي أطلقتها مطارات دبي 
الستقطاب الدفعة الجديدة من الشباب اإلماراتي 
لانضمام إلى برنامجنا التدريبي المكثف وبما 
يتماشى مع جهودنا المتواصلة لدعــم جهــود 
التوطيــن في الدولة وإعداد جيل المستقبل 
وتعزيز  الشابة  المواطنة  الكفاءات  وتمكين 
قدراتهم ومهاراتهم العملية من خال االنضمام 
إلى فريق العمل في أكثر المطارات الدولية 

ازدحاما في العالم.

وقال » ندعو أبنائنا وشبابنا اإلماراتي لانضمام 
إلى فريقنا عالمي المستوى ليكونوا جزءا من خط 
الدفاع األول لبوابة الدخول إلى دبي ويساهموا 
في ضمان سامة وأمن مايين المسافرين القادمين 
والمغادرين عبر مطاراتنا وأقول لهم المسؤولية 

كبيرة وإنني على قناعة بأنكم أهل لها.
من جانبه قال عبداهلل علي شمس الدين قاسم 
البلوشي رجل إطفاء في مطارات دبي لـ«وام« 
أنه خضع لتدريبات مكثفة ساهمت في اكتساب 
المعرفة والخبرات التي تعزز كفاءتهم في التعامل 
مع حوادث الحريق وأيضا تمكين المتدربين من 
التدخل السريع مع الحرائق تساهم في حماية 
ممتلكات الدولة..معربا عن فخره بكونه واحدا 
من الفريق الذي يضمن سامة المسافرين على 
هذه األرض الطيبة ناصحا شباب الوطن باالنضمام 
للعمل في هذا المجال كونه مهمنه إنسانية بالدرجة 

األولى ووسام شرف لكل شاب إماراتي.وام

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

»االتحاد للطيران« تعزز خدماتها إلى فرانكفورت اعتبارًا من مايو 

»مطارات دبي« : البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الحرائق 
يهدف إلى تمكين الكفاءات اإلماراتية الشابة

أبوظبي - الوطن
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تبدأ هيئة البيئة - أبوظبي في قياس انبعاثات 
المركبات عن ُبعد على طرق أبوظبي باستخدام 
أحدث التقنيات المبتكرة والتي ُتستخدم ألول 
مرة في المنطقة بالشراكة مع شركة إيرث 
إنتليجنس لاستشارات البيئية »٤EI« وشركة 
هيجر لتقنيات البيئة والغاف الجوي »هيت« 
HEAT”« ومقرها الواليات المتحدة األمريكية.

وستقوم الهيئة باستخدام تكنولوجيا متطورة 
لقياس االنبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات 
والتي طورتها شركة هيجر لتقنيات البيئة 
والغاف الجوي »HEAT« والحاصلة على 
براءة اختراع من وكالة الفضاء األمريكية ناسا 
 ”EDAR“ وتقنية كشف االنبعاثات واإلباغ عنها
التي تقيس االنبعاثات على الطرقات باستخدام 

أجهزة الكشف اآلنية القائمة على الليزر.
وسيتم قياس االنبعاثات من المركبات لمدة 
ثاثة أسابيع، وذلك في ستة مواقع مختلفة 

في إمارة أبوظبي.
الهيئة  التقنية ستكون  ومن خال هذه 
المنبعثة من  االنبعاثات  قياس  على  قادرة 
عوادم المركبات المتحركة بدقة وفي الوقت 
الفعلي ..كما يمكن تحديد رقم لوحة ترخيص 
السيارة والذي يستخدم فقط للحصول على 
المعلومات الفنية للمركبة مثل العامة التجارية 
والطراز ونوع الوقود ومعيار االنبعاث ووزن 
السيارة ولن يتم استخدام أي بيانات شخصية 

في هذه الدراسة.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من برنامج 
اإلدارة المتكاملة لجودة الهواء الذي وضعته 
الهيئة حيث ستساهم في وضع أساسًا علميًا 
للسياسات واللوائح المستقبلية لمراقبة جودة 
الهواء وتطوير أدوات تشريعية مناسبة لتقليل 
االنبعاثات من المركبات وتحديد أنواع وأصناف 
المركبات األكثر تلويثاً حسب فئتها والتكنولوجيا 
المستخدمة فيها وإنشاء المدخات الخاصة 
ببيانات جودة الهواء لنظام النمذجة الرياضية 
وتطوير عوامل انبعاث الهواء المحلي وغازات 
الدفيئة فضًا عن تعزيز جهود البحث األكاديمي 

ومشاريع االبتكار.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري 
األمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: »تتمثل 
مهمتنا األساسية في الهيئة تعزيز صحة البيئة 

لسكان  أفضل  حياة  توفير  في  للمساهمة 
إمارة أبوظبي وأن تكون جودة الهواء لدينا 
مطابقة ألعلى المعايير وُيعد هذا المشروع 
خطوة رئيسية في االتجاه الصحيح بالنسبة لنا 
للمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 
لتكون مدينة أبوظبي األكثر ماءمة للعيش 

في العالم«.
يؤثر  النقل  قطاع  أن  »نعلم  وأضافت: 
بشكل كبير على جودة الهواء والصحة العامة 
حيث إن مصدر االنبعاثات الرئيسي في المدن 
هو المركبات والذي يؤثر سلبًا على جودة 
الهواء المحيط ونحن نسعى لجمع البيانات 
الدراسات  خال  من  الدقيقة  والمعلومات 
اتخاذ  من  نتمكن  حتى  العلمية  واألبحاث 
قرارات صحيحة ومدروسة كما سيساهم في 
تعزيز قدرتنا على تنفيذ السياسات بفعالية 
أكبر لارتقاء بمستويات جودة الهواء وحماية 

المجتمع.
وقال ديفيد كريتشلي الرئيس التنفيذي 
لشركة »٤EI«: »تلتزم شركة ٤EI باستخدام 
خدمات االستشعار عن بعد لحماية كوكب 

األرض وتحسين رفاهية اإلنسان وهذا مثال على 
أهمية تكامل المبادرات الحكومية واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة لتعزيز المعرفة وتحسين 

وحماية بيئتنا«.
 :»HEAT« وقالت يوال هيجر مدير شركة
»ُيعد هذا المشروع المشترك ذا أهمية بالغة 
في سعى أبوظبي لتحقيق إنجاز جديد في 
مجال حماية البيئة وعلينا أن نعمل معاً لتحقيق 
االستدامة فمع تضافر جهود القطاعين العام 
والخاص سنتمكن من تحسين جودة الهواء 
التي  المركبات  انبعاثات  تقليل  خال  من 

تلوث البيئة«.
وستشارك الهيئة البيانات التي سيتم جمعها 
من خال هذا المشروع مع ثاثة من شركائها 
أبوظبي وهم شرطة  إمارة  الرئيسيين في 
أبوظبي ودائرة البلديات والنقل ومركز النقل 

المتكامل ومركز المتابعة والتحكم.
ويقدم المشروع صورة شاملة ودقيقة عن 
االنبعاثات من عوادم المركبات أثناء سيرها 
في الطرقات باستخدام تكنولوجيا متقدمة 

لرصد االنبعاثات وتحليلها.وام

أعلنت »طلبات اإلمارات«، منصة توصيل 
الطعام والتجارة اإللكترونية السريعة الرائدة 
في اإلمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
مركز أبوظبي للصحة العامة خال حفل توقيع 
أقيم على هامش معرض ومؤتمر الصحة 
العربي ٢٠٢٣. وتهدف الشراكة إلى التعاون 
في  الصحية  الغذائية  العادات  تعزيز  في 
أبوظبي باالستفادة من البيانات واألبحاث.

وتدعم »طلبات« بموجب هذه الشراكة 
مركز أبوظبي للصحة العامة في تحقيق رؤيته 
نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسامة، وجهوده 
تزويده  الوعي من خال  لزيادة  الدؤوبة 
بتحاليل البيانات ذات الصلة حول عادات 
ويسمح  مستخدميها،  لدى  الطعام  طلب 
وضع تصور شامل حول أنماط طلب الطعام 
للمركز بتحديد العادات واألخطاء السائدة، 
باإلضافة إلى إطاق حمات توعية هادفة 

في المجتمع.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي المدير 
العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: » نحن 
في مركز أبوظبي للصحة العامة ملتزمون 
بإنجاز مهمتنا األساسية وهي تحقيق سامة 
وصحة أفراد مجتمع أبوظبي، وألهمية الدور 

الكبير الذي تلعبه األغذية ومكوناتها في 
التأثير على مستويات الصحة العامة، ومن 
المرتبطة  انتشار األمراض  الحد من  أجل 
بأنماط الحياة، جاءت خطوة التعاون مع 
دليفري هيرو طلبات دي بي ذ.م.م من 
أجل تطوير ورسم خرائط لعادات األكل 
على  التعرف  بهدف  اإلمارة  في  الصحي 
حيث  لسكانها،  الغذائية  الديموغرافية 
ستكمل هذه الشراكة مساعي المركز في 
رفع وعي أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة 
المغذية  األطعمة  على  حصولهم  لضمان 
وتحفيزهم للتوجه نحو الخيارات الغذائية 

الصحية بأسلوب تثقيفي.”
ومن جانبها، قالت تاتيانا رحال، المديرة 
اإلمارات«: »يسرنا  لدى »طلبات  العامة 
التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة 
والمشاركة في الجهود الرامية لزيادة الوعي 
بأهمية اعتماد عادات غذائية أكثر توازنًا. 
ونفخر بقدرتنا على المساهمة في إحداث 
تغيير إيجابي في المجتمعات التي ننشط بها، 
من خال تزويد المركز بالبيانات الازمة لفهم 
أنماط طلب الطعام لدى العماء وتعديل 
جهوده بما يتاءم معها. وتتيح الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص إمكانية توحيد 

الجهود والخبرات إلحداث تأثير أكبر”.

وأضافت رحال: »نعتقد في »طلبات« 
بأهمية اعتماد نهج غذائي معتدل، لذا نحرص 
على تزويد عمائنا بمجموعة كبيرة ومتنوعة 
من المأكوالت من جميع أنحاء العالم. كما 
تركز حماتنا في قطاع البقالة على الفواكه 
والخضروات الطازجة كما أضفنا مجموعة 
من المطاعم التي تقدم قوائم صحية على 
التطبيق ضمن مجموعة »عروض صحية« 
لدعم عمائنا في اتخاذ خيارات صحية”.

وتعكس هذه الشراكة التعاون المتواصل 
بين مركز أبوظبي للصحة العامة و«طلبات 
اإلمارات« لتعزيز جودة حياة مجتمع اإلمارة، 
وتمثل التعاون األول بين الطرفين في مجال 
تحليل البيانات. وتعزز الشراكة مكانة مركز 
أبوظبي للصحة العامة بصفته مركزًا رئيسيًا 
لألبحاث العلمية في المنطقة، وتسلط الضوء 
على الخبرات التي تمتلكها »طلبات« في 
مجال البيانات كونها منصة رائدة في مجال 

التكنولوجيا.
وأطلقت دولة اإلمارات في عام ٢٠١٩ 
االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ٢٠٣١، 
التي تضمن خطة شاملة تهدف إلى االرتقاء 
بجودة الحياة من خال عدد من السياسات 
والمبادرات المخصصة لتعزيز عافية وسعادة 

المجتمع.

المؤتمر  فعاليات  األربعاء  مساء  بدأت 
األول لمركز تريندز للبحوث واالستشارات 
للتعليم تحت شعار »وضع رؤية لمستقبل 
التعليم: محركات التغيير واالبتكار«، ويستمر 
يومين بمشاركة أكثر من ٢٠ خبيًرا وأكاديمًيا 
متخصًصا من عدة دول، وذلك ضمن االحتفاء 

باليوم العالمي للتعليم.
وأكد الدكتور محمد عبد اهلل العلي الرئيس 
التنفيذي لمركز تريندز، في كلمة افتتح بها 
أعمال المؤتمر  األهمية الكبيرة، التي يحظى 
تسعى  التي  الدول  كافة  في  التعليم،  بها 
لتحقيق التنمية والريادة، وقال إن التعليم 
يعتبر األساس المتين، النطاق عمليات التنمية 
الشاملة، وتحقيق الرفاهية، وما يتبعها من 
تقدم وتطور، وارتقاء مكانة مرموقة، بين 
مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة، فبالتعليم 

تنهض األمم وتتطور المجتمعات.
وأضاف أنه في ظل محورية دور التعليم 
وأهميته، ال تدخر دول العالم وْسًعا، وال تألو 
جهًدا، من أجل تطوير منظوماتها التعليمية، 
خاصة في ظل التغيرات والتحوالت الهائلة، 
القليلة  العقود  العالم خال  التي شهدها 
الماضية، واليزال يشهدها، وبالتحديد ما 
يتعلق منها، بالثورة التكنولوجية والمعرفية 
المتسارعة التي يشهدها، والتحوالت الحادثة 
وتطبيقاته  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في 

المتعددة. 
وأشار الدكتور العلي إلى أن هذه التحوالت، 
التي تساعد في  الفرص،  العديد من  تتيح 
التعليم، بمختلف مكوناته، ولكنها  تطوير 
تفرض في المقابل تحديات كبيرة، من أجل 
التطوير المستمر لعملية التعليم والتعلم، 
بما يساعد في تخريج أجيال قادرة، ليس 
فقط على مواكبة هذه الثورة التكنولوجية 
والمعرفية، والتغيرات التي فرضتها في سوق 
العمل، وإنما قادرة على المنافسة وتطوير 
الدول  تحتاجها  التي  والقدرات،  المهارات 
والريادة،  التفوق  لتحقيق  والمجتمعات، 
والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة  في عصر 

االصطناعي. 
أفضل  على  االطاع  أهمية  وأوضح 
الممارسات الدولية، في مجال تطوير التعليم، 
والوقوف عند بعض التجارب الناجحة من 
أجل االستفادة منها، إضافة إلى معرفة آراء 
الطاب أنفسهم، المستهدفين بجهود تطوير 
في  األساس  باعتبارهم  التعليمية،  العملية 
المنشود  اإلصاح  لتحقيق  جاد  تحرك  أي 
في مجال التعليم، الفًتا إلى تنظيم تريندز 
عدًدا من المناظرات العلمية، بين مجموعات 
المرموقة،  الجامعات  من  عدد  من طاب 
آرائهم  إلى  لاستماع  تريندز،  مقر  داخل 
ومشاركة رؤاهم في مستقبل التعليم. وكانت 
بالفعل تجربة مثمرة ورائعة، وغنية باألفكار 

المبتكرة والمهمة.
وقال الرئيس التنفيذي لتريندز إنه إيماًنا 
من المركز بأهمية التعليم وضرورة تطوير 
المنظومة التعليمية، جاءت فكرة تنظيم هذا 
تريندز  لمركز  مبادرة  معلًنا عن  المؤتمر، 
للبحوث واالستشارات بتوزيع 5٠٠٠ كتاب من 
إصداراته المتنوعة على مكتبات الجامعات 
والمؤسسات األكاديمية المختلفة، تأكيدًا منه 
على دعمه لنشر المعرفة ودعم المؤسسات 

التعليمية باإلصدارات الوازنة والموضوعية 
التي تعزز الوعي العلمي والمعرفي للطاب 

والباحثين الشباب.
عقب ذلك تم عرض فيديو لمبادرة مناظرات 
طابية نظمها تريندز تمهيًدا للمؤتمر، ناقش 
خالها طاب جامعيون من جامعات مرموقة 
تطرقت إلى التعليم وضرورة التركيز على 
مناهج التفكير النقدي والبحثي التي تنمي 
قدرات المتعلمين وتفتح لهم طرق االبتكار 
التعليم  آفاق  استعراض  تم  كما  واإلبداع، 
وطموحات الشباب بمشاركة جامعات ذات 
سمعة دولية وقيمة معرفية، وأكد المتحاورون 
ضرورة التركيز على التفكير اإلبداعي ومواكبة 
التعليم للعصر ومتطلباته، وأن يعمل على 
على  الحصول  في  الشباب  فرص  تحسين 

وظائف الئقة والتمتع بحياة أفضل.
وبعد ذلك جاءت فقرة »ماحظات الباحث 
محمد  نوف  الطالبة  قدمتها  المستقبلي« 
بدايتها عن شكرها  وأعربت في  الفضلي، 
لمركز تريندز على إتاحته الفرصة للطلبة 
الجامعيين لمناقشة بعضهم بعًضا حول األمور 
التعليمية، مشيرة إلى أن المناظرات تفيد 
في القدرة على التفكير النقدي والعفوية في 
إجاباتهم، بما يعزز التفكير اإلبداعي ومهارات 
أنها تساعد في ربط  المشكات. كما  حل 
الكلمات باألفكار لتشكيل مفاهيم صحيحة 
أثناء المناقشة، إضافة إلى اكتساب الخبرة.

وقد اسُتهلت أعمال المؤتمر بالجلسة األولى 
تحت عنوان » تطوير المعرفة ومقتضيات 
العصر العالمي: مواءمة التعليم مع األهداف 
المنشودة في القرن الحادي والعشرين«، وقال 
مدير الجلسة الدكتور سعيد الظاهري، مدير 
مركز دراسات المستقبل بجامعة دبي، إنها 
ستتطرق إلى مخرجات التعليم المطلوبة، 
ومستقبل التعليم في عصر الذكاء االصطناعي، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها 
في مسار العملية التعليمية، وتوظيف التعليم 
البيئي لخدمة األهداف العالمية في مجال 
المرونة في  أهمية  المناخي. وأكد  التغير 
أنظمة التعلم ومواكبة التطورات التكنولوجية 

والتركيز على التعليم اإلبداعي.
وذكرت مهرة المطيوعي، مدير المركز 
التعليم  أن  التربوي،  للتخطيط  اإلقليمي 

المستدامة والتطور،  التنمية  يشكل محور 
بالتعليم  العالمي  االهتمام  أن  إلى  مشيرة 
وهو  العاَلم،  لتقدم  المحرك  أنه  من  ينبع 
قاطرة المستقبل، مؤكدة ضرورة أن تكون 
المدارس حاضنة لإلبداع واالبتكار، وقالت إن 
توجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية التعليمية تؤكد على اإلبداع واستشراف 
المستقبل وتوفير نظام تعليمي بجودة عالية 
ويسعى  المستقبل  مع  التكيف  على  قادر 

للريادة، وكذلك الشراكة المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية وجود نظام تعليمي 
متكامل دافع للبحث العلمي واالبتكار، وممّكن 
للقدرات البشرية ومتكامل وقادر على المنافسة 
في سوق المهارات التي تقود للمستقبل، 
ويرقى إلى مستوى األنظمة التعليمية واألداء 

القوي والمتوائم مع العصر.
وقالت المطيوعي إن القمة العالمية للتعليم 
التي انعقدت مؤخًرا أكدت مجدًدا محورية 
التعليم وجودته، وقدمت مبادرات تعيد له 

أولوياته، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الدراسات تؤكد على االهتمام 
بوجود معلمين مؤهلين، ومخرجات تعليم 
تركز على المهارات بكافة أنواعها وداعمة 
لها، وإحداث تغيير في المنظومة التعليمية 
تواكب العصر وتتماشى معه، موضحة أن ذلك 
يمكن من خال عدة أمور، هي: نظم تقييم 
جديدة، وتكنولوجيا متطورة، وتمكين الموارد 
البشرية وفق منهجيات جديدة تعزز التوجه 
نحو المهارات وتتميز بالمرونة والتكيف مع 
المتغيرات، إضافة إلى التركيز على التعلم 

الذاتي ومهارات التفاعل واحترام اآلخر.
وذكرت مدير المركز اإلقليمي للتخطيط 
التربوي، أهمية االستخدام المناسب لتكنولوجيا 
التعليم واستثمار التطورات الحاصلة فيه لدعم 
العملية التعليمية بحيث تكون شاملة للجميع 
المنصات  أهمية  إلى  وأكثر متعة، مشيرة 
المتاحة وضرورة االستفادة منها لدعم الكادر 
البشري المتمثل في المعلم واإلدارة، مؤكدة 
أن المعلم هو القلب النابض للتعليم. وطالبت 
المطيوعي بضرورة االستمرار في التأهيل 
والتدريب ومواكبة كل جديد والتخطيط وفق 
معايير جديدة ورؤية تركز على جودة التعليم 

بمرونة ونظرة بعيدة.

أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، 
مقّدم خدمات الرعاية الصحية المتميزة ومقره 
المملكة المتحدة، عن إبرام اتفاقية شراكة 
 ،)WLSA( »مع »ويت لوس سلوشنز أستراليا
بهدف تزويد المرضى في دبي بإمكانية الوصول 
إلى أحدث ما توصلت إليه عاجات وتقنيات 
إنقاص الوزن التي طورتها المؤسسة األسترالية. 
وسوف تتيح الشراكة للمرضى االستفادة من 
الخبرات الرفيعة التي تتمتع بها المؤسستان.

ويهدف التعاون إلى التخفيف من التحديات 
الصحية المرتبطة بالبدانة. حيث يقدر الخبراء 
أن المعدالت المرتفعة للبدانة يمكن أن ُتعزى 
إلى عوامل مثل العادات الغذائية غير الصحية، 
واالفتقار إلى النشاط البدني، ونمط الحياة 
المتسم بقلة الحركة. إضافة إلى ذلك، فقد 
اإلصابة  خطر  زيادة  في  األمر  هذا  تسبب 
بمشكات صحية أخرى ذات صلة مثل السكري 

وأمراض القلب والجلطة. 
سوف تركز الشراكة بين مستشفى كينغز 
وشركة WLSA على مساعدة المرضى في 
إنقاص وزنهم بشكل مستدام عبر إجراء مجموعة 
من التغييرات في نمط الحياة، والتدخات 
الطبية، والدعم النفسي. باإلضافة إلى ذلك، 
تستهدف الشراكة تحقيق أثر إيجابي عام في 
المجتمع المحلي بدبي على نطاق أوسع وذلك 
عبر معالجة العوامل التي تتسبب بزيادة في 

معدالت البدانة في اإلمارات. 
آن  »كيمبرلي  قالت  المناسبة،  وبهذه 

مستشفى  لدى  التنفيذي  الرئيس  بيرس«، 
»كينغز كوليدج لندن – دبي«: »يسعدنا 
االنضمام إلى شركة »ويت لوس سلوشنز 
أستراليا« في جهود مكافحة البدانة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومساعدة المرضى 
على عيش حياة صحية وُمرضية أكثر. إننا على 
قناعة بأن WLSA تعد الشريك المناسب لنا 
نظرًا ألنها تشاركنا القيم والمهمة ذاتها التي 
تتمثل في وضع رعاية المرضى على رأس 
أولوياتنا. وكانا أيضًا يلتزم باتباع الممارسات 
المثلى في مجال الرعاية بهدف تحقيق أفضل 

النتائج الصحية لمرضانا«. 
وأضافت: » البدانة من المشكات الصحية 
الصعبة التي تؤثر في األشخاص عبر مختلف 
أنحاء العالم. وبالتالي، من األهمية بمكان 
الذي يحتاجونه من  الدعم  للناس  أن نوفر 
خال عاجات واستراتيجيات فعالة إلنقاص 
الوزن، لكي يتمكنوا ليس فقط من إنقاص 
وزنهم بشكل مستدام وإنما المحافظة عليه 

بنجاح على المدى الطويل«. 
وبدوره، قال »فيليسيتي كوهن« الرئيس 
التنفيذي لشركة »ويت لوس سلوشنز أستراليا«: 
»تقدم WLSA حلواًل ابتكارية إلنقاص الوزن 
تحتل مكانة ريادية على صعيد االبتكار والعاج 
في مجال فقدان الوزن. ومن خال شراكتنا 
مع مستشفى كينغز في دبي، سنكون قادرين 
على توفير خدماتنا الجديدة إلنقاص الوزن 

للمرضى في دولة اإلمارات«.  
واستطرد قائًا: »نسعى إلى تسهيل وصول 
الجميع إلى عاجات متطورة وعصرية للبدانة 

عبر توفير تجربة سريرية استثنائية وفق أعلى 
مستويات الكفاءة للمرضى. ومن خال دمج 
حلولنا المثبتة والشاملة إلنقاص الوزن مع 
البنية التحتية عالمية المستوى للرعاية الصحية 
والخبرة المتنوعة الرائدة للخبراء الطبيين في 
مستشفى كينغز، يمكننا مساعدة المرضى 
على التعامل مع البدانة وعيش حياة أطول 

وأكثر سعادة وصحة«. 
جدير بالذكر أن مستشفى كينغز كوليدج 
لديه أربع منشآت في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بما في ذلك مستشفى بسعة ١٠٠ 
سرير في قلب »دبي هيلز« بكلفة ٢٠٠ مليون 
درهم، إلى جانب مراكز طبية في كل من 
الجميرا ودبي مارينا، إضافة إلى مركز طبي 
وجراحي في أبوظبي. وتتسم كل منشأة بأنها 
متصلة بالكامل على مدار ٣٦5 يومًا في السنة 

مع نظام مستشفى كينغز في لندن. 
من  متنوعة  باقة   WSLA شركة  وتوفر 
خدمات إنقاص الوزن، تشتمل على التوجيه 
والدعم واألدوات لمساعدة األفراد في إجراء 
تغييرات مستدامة طويلة المدى تتيح لهم 
اتباع نمط حياة أكثر صحة لفترة زمنية أطول. 
وسوف تدمج المؤسسة األسترالية خبرتها 
التقنية والطبية مع الخبرات الرفيعة التي يتمتع 
بها مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي. 
حيث يقدم مستشفى كينغز في دبي رعاية 
طبية استثنائية ونهجًا شامًا متعدد التخصصات 
لعاج البدانة واألمراض األخرى مثل السكري 
وارتفاع الكوليسترول، مع ضمان أعلى معايير 

السامة للمرضى.

اعلن صندوق الزكاة عن صرف حوالي 
١٦٩.8 مليون درهم خال عام ٢٠٢٢ 
 ١8 ضمن  لها  مستحقون  منها  استفاد 
مشروعا تندرج جميعها تحت المصارف 

الشرعية لفريضة الزكاة.
وأوضح الدكتور محمد سليمان البلوشي 
مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة أن 
لجنة الصرف عقدت بنهاية العام ٢٠٢٢ 
العام، كان  اجتماًعا طيلة  حوالي ١8١ 
منها ١٢١مرئيًا )عن ُبعد(، و55 اجتماًعا 
بالتمرير، أقرت خالها تقديم ١٦٧ مليونا 
و٧5٢ ألفا و٢١٤ درهما لمستحقيها من 
ألفا   ١١ عددها  بلغ  المحتاجة،  اأُلسر 
و5٩١ عائلة ممن تنطبق عليهم شروط 

استحقاق الزكاة.
وحول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح البلوشي 
أن مشروع »مودة« الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن يقع 
ضمن أعلى المشاريع صرًفا خال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 
٣8 مليونا و٤٣٩ ألفا و5٠٠ درهم استفاد منها نحو ١١٤٣ عائلة 
مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة 
من مشروع »ضعف الدخل« ، حيث بلغت إجمالي مصروفاته ٢٢ 
مليونا و8٦٧ ألفا و٧٦٤ درهما استفاد منها ١8١5 عائلة مستحقة 
بمبالغ شهرية أيًضا، ومن ثم المستفيدون من أموال الزكاة من 
مصروفات  إجمالي  بلغت  حيث  »المطلقات«  تاحم  مشروع 

ألفا و5٠٠  و١٣5  مليونا   ٢١ المشروع 
درهم استفاد منها 8٠١ عائلة مستحقة، 
وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي 

المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد الدكتور البلوشي بأن صندوق 
من  المستفيدة  الشرائح  يدعم  الزكاة 
الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة 
طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون 
الدائم  االرتقاء  على  الصندوق  على 
بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة 
الشرعية، إضافة إلى سرعة االستجابة 
للصرف عن طريق االجتماعات األسبوعية 
للجنة الصرف، لإلسراع بإنجاز أكبر قدر 
من المعامات وفي أقل وقت ممكن.

وتقدم الدكتور محمد البلوشي بالشكر 
للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى 
اتحادية،  حكومية  مؤسسة  الصندوق  أن  مؤكدًا  زكاتهم،  ألداء 
وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار 
مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب اهلل عز وجل، 
لهم  إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود  إضافة 
بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية، 
فضًا عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة 
والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق 

الخارجي.وام

169.8 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خالل عام 2022

هيئة البيئة تراقب انبعاثات ملوثات الهواء من عوادم المركبات

على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2٠2٣
»أبوظبي للصحة العامة« و»طلبات اإلمارات« يوقعان مذكرة 

تفاهم لتعزيز نمط الحياة الصحي في أبوظبي 

في اليوم األول لمؤتمر »تريندز« حول التعليم واالبتكار
خبراء دوليون يستعرضون مواءمة التعليم مع األهداف 

المنشودة ودور تكنولوجيات التعليم

»مستشفى كينغز كوليدج« يتعاون مع »ويت لوس سلوشنز أستراليا« 
لمكافحة البدانة في اإلمارات

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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تشهد ماعب نادي غنتوت في الخامسة 
والنصف من مساء اليوم الجمعة لقاء فريقي 
ابوظبي و ساريسا في الدور نصف النهائي لبطولة 
كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي 
غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو 
الشيخ فاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي 

بمشاركة 8 فرق.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في تلك المباراة 
مع فريق انكورا في نهائي البطولة المقرر له 

االحد المقبل.
انكورا  فريقي  بين  أمس  مباراة  وجاءت 
بنتيجة  انكورا  لصالح  انتهت  التي  وبنسلي 
٤/٧ قوية وحماسية من بدايتها، حيث تقدم 
أنكورا في الشوط األول ١/٢، ثم ٢/٤، مع نهاية 

الشوط الثاني، ثم ٣/5 في الشوط الثالث، و٧ 
/ ٤ في الشوط الرابع.

وسوف تقام اليوم الجمعة اعتبارا من الثانية 
و٤5 دقيقة مباراتي ترتيب المراكز للفرق التي 
لم تتأهل للمربع الذهبي، حيث يلتقي فريق 
أنينغسلي بارك مع فريق المار، وتعقبها في 
الرابعة عصرا مباراة فريقي بن دري وغنتوت.وام

تجرى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم 
الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، مراسم 
قرعة بطولة )باريس جراند سام للجودو لعام 
٢٠٢٣(، والتي تقام منافساتها يومي ٤ و5 فبراير 
الجاري ، بعد أن تقدم حتى اآلن 5٣5 العبًا 
والعبة من 85 دولة للمشاركة في المنافسات.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى حيث أنها 
النقاط  لتجميع  الاعبين  أمام  كبيرة  فرصة 

التأهيلية ألولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأكمل منتخبنا األول للجودو إعداده البدني 
والفني للمنافسات التي ستنطلق يوم السبت 
المقبل في قاعة أكوور. وتلقت البعثة اتصاال 
هاتفيا من سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
لاطمئنان  للجودو  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
على سير األمور ودخول المنتخب في أجواء 
المنافسات، وطالب ابن ثعلوب المنتخب ببذل 
أقصى جهد لبلوغ منصة التتويج في ظل منافسة 
قوية متوقعة على ضوء مشاركة أبطال العالم 

المصنفين دوليا في مختلف الفئات.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ ٤ 
العبين هم، جورام أرام في وزن تحت ٦٦ 
كجم، وتال شفيلي في وزن تحت 8١ كجم، 
أرام في وزن تحت ٩٠ كجم،  وجريجوري 
وظفار كوسوف في وزن تحت ١٠٠ كجم، 
باإلضافة إلى العبتين هما ميثاء النيادي في 
وزن تحت 5٢ كجم، وباتسو ألتان في منافسات 

تحت 5٧ كجم.وام

ألعــاب  فريــق  حقــق 
القوى فــي نادي اإلمارات 
المراكــز األولــى بحصولــه 
فــي  ميداليــة   ٢٠ علــى 
صاحــب  كأس  بطولــة 
الدولــة  رئيــس  الســمو 

للجــري.
فريــق  حصــد  فقــد 
المركــز  بنــات  األشــبال 
مســتوى  علــى  الثانــي 
الفــرق والمركــز الثانــي 
ــتوى  ــى مس ــئات عل للناش
الفــرق ، كمــا نــال أشــبال 
المركــز  بنيــن  الصقــور 
مســتوى  علــى  الثانــي 
فــردي  والثانــي  الفــرق 
عــن طريق ســلمى أشــرف 
والثالــث فردي عن طريق 

منــى عمــر بخيــت .
ــعادة يوســف  ــأ س وهن
ــد اهلل البطــران رئيــس  عب
النــادي  إدارة  مجلــس 
تحقيقــه  علــى  الفريــق 
هــذه الميداليــات علــى 
الدولــة  أنديــة  مســتوى 
العمــل  تعكــس  والتــي 
الكبيــر والمجهــود المميــز 
لاعبيــن والاعبات بقيادة 
مشــرف األلعــاب الفرديــة 
والجماعيــة جمــال أحمــد 
القرصــي وإداريــة اللعبــة 
علــي  جبــار  فاطمــة 
والمــدرب هــادي محمــد 

كريــم.وام

أنكورا يتأهل لنهائي كأس سلطان بن زايد للبولو

منتخبنا للجودو يترقب اليوم قرعة باريس جراند سالم بمشاركة 8٥ دولة

20 ميدالية ألشبال وناشئات القوى بنادي اإلمارات 
في بطولة كأس رئيس الدولة للجري

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة اليوم 
الجمعة مع فريق بيروت اللبناني بالدور 
في  الدولية،  دبي  لبطولة  النهائي  ربع 
نسختها الـ٣٢، والمقامة حاليًا على صالة 
راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي. كما 
لبنان  دينامو  فريق  الجمعة  اليوم  يلتقي 

مع سا المغربي بنفس الدور.
تأهله  ضمن  اإلمارات  منتخب  وكان 
لربع النهائي بفوزه على الوحدة السوري 
8٢-٤٩، في ختام منافسات الدور األول 
للمجموعة األولى بالبطولة. وإلى جانب 

منتخبنا، تأهل من المجموعة األولى لربع 
النهائي كل من دينامو اللبناني، وسترونج 
ومن  الليبي،  والنصر  الفلبيني،  جروب 
المجموعة الثانية كل من بيروت اللبناني 
اللبناني  والرياضي  التونسي  واألفريقي 

المغربي. وسا 
وأكد اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس 
االتحادين اإلماراتي والعربي لكرة السلة 
تاريخها  اكتسبت، على مدار  البطولة  أن 
المشرف، شهرة واسعة وسمعة طيبة في 
مختلف األوساط العربية والقارية والدولية.

وقال: »تساهم البطولة في توفير فرصة 
المشاركة  الفرق  لجميع  مناسبة  احتكاك 
تفيدهم في مشاركاتهم الرسمية المقبلة، 
في  الكبيرة  والمنافسة  الندية  أن  كما 
لكرة  المحبة  الجماهير  تسعد  البطولة 
السلة، فالجميع فائز في هذه البطولة”.

وأوضح: »منتخب اإلمارات، الذي يستعد 
من خال هذه البطولة لخوض منافسات بطولة 
غرب آسيا، يعتمد على عناصر شابة إلكسابهم 
الخبرة، في ظل غياب مجموعة من العبيه 

األساسيين لظروف اإلصابة”. وام

 أعلــن مجلــس أبوظبــي الرياضي، الجهة 
المنظمة لطواف اإلمارات ٢٠٢٣ - الســباق 
العالمي الوحيد في منطقة الشرق األوسط 
– عــن مشــاركة ٢٠ فريقــًا )١٦ عالميــًا – ٤ 
محترفــة( فــي النســخة الخامســة التي تقام 
فــي الفتــرة مــن ٢٠ إلــى ٢٦ فبرايــر، والتي 
تنطلــق وتنتهي فــي أبوظبي، عبر ٧ مراحل 

١٠٢8كم. لمسافة 
وتضــم الفــرق العالميــة كا مــن فريــق 
AG٢R “ ستروين« / و« ألبيسين ديسيونينك« 
ــن –  ــتان« / و«البحري ــتانا كازاخس / و«أس
فكتوريــوس« / » وبــورا – هانزجروهــه« / 
و« إي إف إديوكيشن – إيزي بوست« / و« 
جروباما “ FDJ/ “ ، و« إنيوس جريناديرز« 
/ و« إنترمــارش – ســيركس – وانتــي« / » 
ــو- فيســما« / و« موفيســتار« / و«  وجامب
 “ DSM سودال – كويك ستيب« / و« فريق
/ و« جايكو الُعا« / و« تريك – سغافريدو« 

/ وفريــق » اإلمارات”.
و تشــمل فــرق المحترفيــن كا مــن، 
»لوتو-ديســتني« / و« إســرائيل – بريميــر 
تــك« / و« جريــن بروجكــت« – بارديانــي 

ــرو ســايكلنج.” ــودور ب » / و« تي
ــة مــن  ــع الماضي وشــهدت النســخ األرب

طــواف اإلمــارات تحقيــق فريــق اإلمــارات 
ــادي  ــاز الســلوفيني ت ــث ف ــن، حي انتصاري
بوجاتشــار بلقبــي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، بينما فاز 
البريطانــي آدم يايتــس فــي النســخة الثانية 
ــوج الســلوفيني  ٢٠٢٠. وفــي عــام ٢٠١٩ ت
بريمــوز روجليتش من فريق جامبو فيســما 
بطــًا للنســخة األولى من طــواف اإلمارات.

ــة، حــاز  ــع الماضي وخــال النســخ األرب
ــدارة  ــص الص ــى قمي ــارات عل ــق اإلم فري

األحمــر ألطــول فتــرة، حيــث ارتــداه تادي 
بوجاتشــار ١٠مــرات، بينمــا ارتــداه بريموز 
روجليتــش ٧ مــرات، فيمــا يأتــي البريطاني 
آدم يايتــس ثالًثــا بارتــداء القميص ٣ مرات.

ويمثل طواف اإلمارات الجولة الثانية في 
أجنــدة االتحــاد الدولي للدراجــات الهوائية 
للعــام ٢٠٢٣، بعــد طــواف ســانتوس داون 
أنــدر الــذي فــاز بــه جــاي فايــن مــن فريــق 

اإلمارات.وام

بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان ماراثون 
دبــي العالمــي ٢٠٢٣ فــي نســخته الـــ ٢٢ 
بوضــع اللمســات األخيــرة علــى تفاصيــل 
الحــدث التكاملي األبــرز بالمنطقة والعالم 
هــذا العــام، وذلــك بالتــوازي مــع اكتمــال 
اســتعدادات مختلــف اللجــان بمســرح 
الســباقات الثاث، الرئيسي )سباق النخبة( 
مــن أبطــال العالم ومســافته ٤٢.١٩5 مترا، 
و)الجماهيــري( الــذي يجمــع بيــن الهــواة 
كيلومتــرات،   ١٠ لمســافة  والمحترفيــن 
و)العائلي الترفيهي( ومسافته ٤ كيلومترات.

وأوشــك العمــل على االنتهــاء من إعداد 
خيمة كبار الشخصيات والضيوف، والمركز 
اإلعامي، وخيمة اإلسعاف واألمن، وغيرها 
مــن لجــان الدعــم اللوجســتي ومقصــورة 

المشــجعين الرئيســية، كما تم االنتهاء من 
قيــاس خــط الســير للمــرة الثالثــة والــذي 
روعــي فيــه أن يمــر بعــدد مــن األماكــن 
ــة  ــة والحضاري ــم األثري ــياحية والمعال الس

ــي دبي. ف
و يســتمر اســتقبال رغبــات المشــاركين 
مــن الجنســين ومــن مختلف األعمــار على 
موقــع اللجنة المنظمــة اإللكتروني وهو - 
dubaimarathon.org وذلك حتى التاسعة 
مــن مســاء يــوم الســبت الحادي عشــر من 
شــهر فبراير الجاري »ليلة الســباق«، بينما 
يبــدأ صــرف قمصــان المشــاركة لمــن تــم 
قبــول تســجيلهم اعتبــارا مــن التاســعة من 
صبــاح يــوم الخميــس التاســع مــن فبرايــر، 
وحتــى التاســعة مســاء الســبت ١١ فبرايــر 

بمراكــز أديــداس ب »مــول دبي “.
ــون  ــة للماراث ــة المنظم ــت اللجن وأعلن
أنهــا تعتــزم إقامــة مؤتمــرا صحفيــا صبــاح 
ــق التاســع  ــل المواف ــس المقب ــوم الخمي ي
مــن شــهر فبرايــر الجــاري بفنــدق كويــن 
اليزابيــث حيــث ســيتم خالــه اإلعــان عن 
تفاصيــل الســباقات الثــاث بحضــور ممثل 
اللجنــة المنظمــة، ومجلس دبــي الرياضي، 
وعــدد مــن أبرز المشــاركين والمشــاركات 

فــي الماراثــون.
ــة  ــارك مجموع ــر أن تش ــن المنتظ وم
جميــرا العالميــة بعدد ٢٠٠٠ متســابق من 
الجنســين، كما أن شــركة أديــداس الراعية 
ــم  ــة لحــذاء جــري ت ــة فعلي قامــت بتجرب
تصنيعه حديثا بمناســبة إقامة السباق .وام

الشيخ حمدان بن   برعاية سمو 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
الظفرة، اعتمد نادي أبوظبي للرياضات 
البحرية موعد سباق مهرجان الشيخ 
زايد للمحامل الشراعية فئة ٦٠ قدمًا، 
ليوافق األحد المقبل 5 فبراير ، بعد 
أن تم تأجيله منذ يناير الماضي بسبب 

تقلبات األحوال الجوية.
السباق،  يشهد  أن  المقرر  ومن 
والذي سيمتد لمسافة ٢5 ميًا بحريًا 
تحديا قويا وإثارة كبيرة، ويتوقع أن 
يصل عدد المحامل المشاركة ألكثر 

من ١٠٠ محمل.
ويأتي تنظيم السباق ضمن مشاركات 
نادي أبوظبي للرياضات البحرية في 
زايد  مهرجان  وفعاليات  أنشطة 
المتعددة، والتي تقدم التراث اإلماراتي 
في أبهى صوره، وتعرف بمفرداته 
القيمة، ومن بينها سباقات المحامل 

الشراعية التي تحمل اسم المهرجان، حيث يولي النادي أهمية كبيرة 
للجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث البحري من خال السباقات 

المتنوعة التي ينظمها في كل موسم.
ويأتي سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة ٦٠ قدمًا 
ليكون أحد المنافسات المهمة للرياضات التراثية ضمن السباقات 
الكثيرة والمتنوعة، والتي ينظمها النادي وبنجاح طوال الموسم البحري 

للسباقات في أبوظبي، وهي الفئة األكبر بين السباقات.
وأشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي 

أبوظبي للرياضات البحرية، باهتمام 
ودعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية 
بكل فئاتها، وثّمن رعاية سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن سباق 
مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 
فئة ٦٠ قدمًا يعد أحد المحطات التي 
يرسم خالها المشاركون لوحة تراثية 
مليئة بمعاني التحدي والقوة والشجاعة 
في ارتياد البحر، وهو من األحداث 
التراثية الكبرى التي ينظمها النادي، 
وتجد اإلقبال من قبل ماك المحامل 
والنواخذة والبحارة، كونه الفئة األكبر 

من بين سباقات الفئات األخرى.
وقال يشكل السباق منصة مميزة 
في مسيرة الحفاظ على التراث البحري 
اإلماراتي بأنشطته وفعالياته في مياه 
العميقة،  لها دالالتها  والتي  البحر، 
المعاني والقيم  الكثير من  وتحمل 
النبيلة، حيث يولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباقات التراثية 
اهتمامًا كبيراً خال كل موسم، بإقامة العديد منها في الفئات المختلفة، 
والتي تسجل نجاحات مميزة، وتنقل إرث األجداد واآلباء إلى األجيال 

بكل تفاصيله، وتشهد تفاعًا إيجابيًا من المشاركين.
وأشاد خليفة الرميثي بتعاون والتزام البحارة والنوخذة مع اللجنة 
المنظمة للسباقات بالنادي خال الفترة الماضية، والتي سجلت النجاح 
المنشود، معرًبا عن أمله بأن يتواصل التعاون بالروح نفسها في كل 

السباقات المقبلة.وام

منتخبنا يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي »دولية دبي للسلة« اليوم

»أبوظبي الرياضي« يعلن الفرق المشاركة في النسخة الخامسة من طواف اإلمارات

اللجنة المنظمة تضع لمساتها األخيرة النطالقة ماراثون دبي العالمي

تحت رعاية حمدان بن زايد 
انطالق سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 60 قدما األحد المقبل

28  هدفًا و24 بطاقة صفراء في دور     
الـ 16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم

ــرة  ــوك لك ــة دوري أدن ــت أندي أحكم
القــدم للمحترفيــن قبضتهــا علــى مقاعــد 
دور الثمانيــة لبطولة كأس صاحب الســمو 
رئيــس الدولــة بعدمــا أكدت تفوقهــا التام 
على األندية المشــاركة من دوري الدرجة 
األولــى، وذلــك خــال مواجهــات دور 
الـــ١٦، التــي أقيمــت علــى مــدار اليوميــن 

الماضييــن.
وأقيمــت مباريــات دور الـ١٦ بمشــاركة 
١٢ فريقا من أندية دوري المحترفين، و٤ 
مــن دوري الدرجــة األولــى، وكان التأهل 
مــن نصيب 8 فرق من دوري المحترفين، 
فيمــا ودعــت جميــع فــرق دوري الدرجــة 

األولــى البطولــة من دور الـ١٦.
ــارات،  ــى اإلم ــي عل ــباب األهل ــاز ش وف
وعجمــان علــى الحمريــة، والجزيــرة علــى 
جلف، والوصل على الفجيرة، فيما ودعت 
ــة  ــن البطول ــن دوري المحترفي ــرق م ٤ ف
)الظفرة، والنصر، وخورفكان واتحاد كلباء( 
بعــد خســارتها أمــام منافســين مــن دوري 

أدنــوك للمحترفيــن أيضا.
وحقــق فريق البطائح المفاجأة، وتأهل 
للمــرة األولى فــي تاريخه إلــى ربع نهائي 
كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، بعد 
مبــاراة مثيــرة أمــام اتحــاد كلبــاء انتهــت 

ــرة،  ــات األخي ــي اللحظ ــادل ٣-٣ ف بالتع
وحســمها البطائح بركات الترجيح )٦-5( 
علمــا بأنهــا المبــاراة الوحيــدة فــي هــذا 

الــدور التــي حســمت بــركات الترجيح.
ــن  ــاع ع ــة الدف واســتهل الشــارقة رحل
لقبــه فــي البطولــة بفــوز ثميــن ٢-١ علــى 
النصــر، وهــي المبــاراة الوحيــدة التي فاز 
فيهــا صاحــب األرض علــى منافســه، فيمــا 
كانــت خســارة جميع الفــرق األخرى على 
ماعبهــا مــن أبــرز المامح فــي دور الـ١٦ 

للبطولــة هذا الموســم.
وخــال مباريــات دور الـ١٦ تم تســجيل 
٢8 هدفــا، مــن بينها 5 أهداف من ركات 
جــزاء، منهــا ٣ ركات في مباراة الشــارقة 

والنصــر وحدها.
وشــهدت مبــاراة الجزيــرة وجلــف أكبر 
رصيــد مــن األهــداف مــن بيــن مباريــات 
دور الـ١٦ هذا الموســم بواقع ٧ أهداف؛ 
حيــث فــاز الجزيــرة علــى مضيفــه جلــف 
٦-١، وكانــت مبــاراة العيــن وخورفــكان 

هــي األقــل تهديفــا بفــوز العيــن ١-٠.
ــهر  ــدور، أش ــذا ال ــات ه وخــال مباري
قضــاة الماعــب ٢٤ بطاقــة صفــراء، كان 
أكثرهــا في مباراة الشــارقة والنصر بواقع 

٩ بطاقــات.وام
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قالت الرابطة األلمانية ألطباء األعصاب إن الشعور 
بوخز في الساقين ليًا يرجع إلى عدة أسباب، على 

رأسها متازمة تململ الساقين.
وأوضحت الرابطة أنه إلى جانب الشعور بوخز في 
الساقين تشمل أعراض هذه المتازمة أيضًا الحاجة 
الدائمة لشد العضات وتمددها، وهي غالبًا ما تتسبب 

في اإلصابة باضطرابات شديدة في النوم، ما يؤدي بالطبع 
إلى الشعور بإعياء شديد واضطرابات في التركيز نهاراً.

ويمكن مواجهة متازمة تململ الساقين من خال 
الحركية  الرياضة واألنشطة  المواظبة على ممارسة 
على نحو معتدل، باإلضافة إلى أخذ حمامات متناوبة 

»ساخن وبارد«.وكاالت

 المواظـبة على ممارسـة الرياضة عـالج لمتالزمة تملمـل السـاقين 

تمكــن العلمــاء مــن فــك رموز النقــش على الــدرع البرونزية العائــدة للملك 
أرغيشــتي األول ملــك أورارتــو وبذلــك كشــفوا عن اســم بلد لم يكــن معروفا.

ويشــير Arkeonews، إلــى أن البلــد المقصــود اســمه كارينــي كمــا اتضــح 
مــن الرســم الفكــري )اإليديوجــرام(.

ــره ٤٠  ــغ قط ــذي يبل ــور ال ــدرع المذك ــى ال ــروا عل ــد عث ــاء ق وكان العلم
ــا. ــرق تركي ــة ش ــوس الواقع ــة باتن ــي مدين ــنتمترا ف س

ــدرع  ــى ال ــدة عــن التوســع، توجــد عل ــى المعلومــات الجدي وباإلضافــة إل
معلومــات عــن الســمات اللغوية ألورارتو، حيث تم تكييف الكتابة المســمارية 

ــورية فيها. اآلش
و الملــك أرغيشــتي األول هــو ســادس ملــوك أورارتــو خــال أعــوام ٧8٦-

٧٦٤ قبــل الميــاد وقــد جعلهــا دولــة قويــة فــي آســيا الصغــرى بعــد انتهــاء 
عهــد الحيثييــن.

يذكــر أن دولــة أورارتــو ظهــرت فــي القــرن التاســع قبــل الميــاد وانهــارت 
فــي القــرن الســادس قبــل الميــاد، وكانــت تقــع علــى المرتفعــات األرمنيــة 

)أرمينيــا حاليــا( وجــزء مــن تركيــا وإيــران وأذربيجــان.وكاالت

درع ملك أورارتو تكشف عن اسم بلد مجهول

شوهد آخر طائر »دودو« حي في جزيرة موريشيوس 
عام ١٦٦٢ وسرعان ما انقرض غالبا بسبب الكائنات 
الحية األخرى التي جلبها البشر لتغزو الجزيرة. لكن 
طائر »الدودو« قد يعود إلى الحياة مرة أخرى، وذلك 
باستخدام جين مستخلص من أقرب أقربائه األحياء. 
وتعتزم شركة »Colossal« العاملة بمجال الجينات، 
استخدام أدوات التعديل الجيني إلعادة الطائر من 

الموت إلى الحياة.
وفي هذا الصدد، قالت بيث شابيرو، عالمة الوراثة 
 Colossal« لشركة  العلمية  والمستشارة  القديمة 
Biosciences« التي تتبنى تكنولوجيا إلحياء الحيوانات 
المنقرضة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي واستعادة 
النظم البيئية والمناخات التي تدهورت من دونها، 
إن »طائر الدودو هو مثال رئيسي على األنواع التي 
انقرضت ألننا كبشر جعلنا من المستحيل لها البقاء 

على قيد الحياة في موطنها األصلي«.
وأعلنت الشركة الناشئة التي تتخذ من داالس مقرا 
لها منذ عامين عن خطط إلحياء »فيل صوفي« يتحمل 
البرد يمكنه الحفاظ على الشجيرات واألشجار في القطب 
الشمالي تحت السيطرة وتخصيب األعشاب بسمادها، 

إلى جانب »نمر تسمانيا« الذي جرى الحفاظ عليه من 
االنقراض، مما ساعد في الحفاظ على النظم البيئية في 
أستراليا في حالة توازن حتى أوائل القرن العشرين.

وفي هذا الصدد، تلقت جهود إحياء طائر »الدودو«، 
 ،»Avian Genomics Group« التي تقودها جمعية
أو مجموعة جينات الطيور، التي تأسست حديثا، تمويا 
بقيمة ١5٠ مليون دوالر أميركي في إطار المرحلة 
الثانية من التمويل. آخر طائر »دودو« شوهد في 
موريشيوس عام ١٦٦٢ )تريبيون ميديا( وتهدف الجهود 
الحالية في مجال الهندسة الوراثية وتقنيات اإلنجاب 
المساعدة إلى العمل مع حكومة موريشيوس على 

إعادة أحياء الطائر في موطنه السابق.
وبحسب تقديرات بن الم، الرئيس التنفيذي لشركة 
»Colossal«، فإن أول »طائر دودو« سيولد قبل والدة 
عجل الماموث الضخم، المستهدف والدته في عام 

٢٠٢8 باستخدام رحم اصطناعي.
واختتم بن الم قائا: »بالنظر إلى مدة فقس البيض 
األقصر بكثير والتي تبلغ ٣٠ يوما مقابل ٢٢ شهرا مدة 
حمل األفيال، أعتقد أنه من المحتمل جدا أن نرى 
طائر الدودو قبل أن نرى الماموث« مرة أخرى.وكاالت

انتصــر أصحــاب شــقق ذات واجهــات زجاجيــة 
يمكــن رؤيــة داخلهــا بوضــوح مــن منصــة مراقبــة 
تابعــة لمتحــف تايــت، الوجهــة الســياحية الشــهيرة 
فــي لنــدن، فــي معركتهــم القضائيــة ضــد المتحــف 
بتهمــة انتهــاك الخصوصية. وكانــت المحكمة العليا 
قــد أيــدت مّدعيــن يملكــون خمــس شــقق تقع في 
حــي ســكني راق علــى بعد بضعة أمتــار من متحف 
الفــن المعاصر، حســب وكالــة الصحافة الفرنســية.

وتقــدم الصالــة الخارجيــة الواقعــة فــي الطبقــة 
العاشرة من متحف »تايت مودرن« والتي افُتتحت 
ســنة ٢٠١٦ وتســتقطب مئات آالف الزائرين سنويا، 
إطالــة بانوراميــة شــاملة علــى لنــدن. كمــا تتيــح 
ــي المدعيــن ذات  ــع بمنظــر ال ُيحجــب لمبان التمت
الواجهــات الزجاجيــة، مــا يجعلهم »تحــت المراقبة 
المســتمرة )مــن الزوار( خال جــزء كبير من النهار، 
طــوال أيــام األســبوع«، وفــق مــا اعتبــره القاضــي 
جــورج ليغات خال تاوتــه قرار المحكمة. وأضاف 
القاضــي »ليــس مــن الصعــب أن نتصــور إلــى أي 
درجــة يشــعر باالضطهاد كل شــخص طبيعي يعيش 
فــي مثــل هــذه الظــروف«، مشــّبها وضــع المدعين 

بحيوانــات »معروضــة فــي حديقــة حيوانات«.
وشــدد ليغــات علــى أن الصالــة الخارجيــة فــي 
المتحــف تشــكل »إزعاجًا« لهؤالء األشــخاص الذين 
كانــوا ُيصــّورون باســتمرار مــن الزوار وُتنشــر بعض 
صورهم على الشــبكات االجتماعية. ولفت القاضي 
ــن  ــا يمك ــى كل م ــاج »يتخط ــذا اإلزع ــى أن ه إل
اعتبــاره الزمــا أو نتيجــة طبيعيــة الســتخدام عــادي 

وشــائع« لمتحــف مثــل »تايــت مــودرن«.
وكانت شكاوى المّدعين ُردت مرتين من القضاء 
قبــل هــذا الطلــب المقــدم أمــام المحكمــة العليــا، 
والذي ســتتيح نتيجته لهم االســتمرار في شــكواهم 
التــي ســُتدرس مجــددا بغية تحديد التدابيــر الرامية 
للتخلــص مــن هــذا اإلزعــاج. وهــم يقترحــون علــى 
ســبيل المثــال منــع الدخــول إلــى جــزء مــن الصالــة 
أو وضــع عــوازل تحجــب الرؤيــة عن شــققهم. ولم 
يــرد متحــف »تايــت مــودرن« علــى أســئلة وكالــة 
الصحافــة الفرنســية في هــذه القضية. هــذه الصالة 
ــك شــأن  ــي ذل ــا، شــأنها ف ــة حالي ــورة مغلق المذك
مســاحات أخــرى فــي المتحــف لــم تفتــح أبوابهــا 

منــذ اإلغاق بســبب جائحــة كوفيــد - ١٩.وكاالت

تم  التي  النصوص  أداة جديدة الكتشاف  ُأطلقت 
إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي - فيما يمكن أن يمثل 
نكسة كبيرة للطاب الذين يتطلعون إلى استخدام هذه 

التكنولوجيا في بحوثهم ودراستهم.
وفي انتصار للمعلمين وأصحاب العمل، تقدم الشركة 
 OpenAI واسمها - ChatGPT الناشئة التي أنشأت
اآلن طريقة لتحديد المحتوى المنتج باستخدام الذكاء 

الصناعي، وفقًا لشبكة »سكاي نيوز«.
وعند اإلعان عن األخبار في منشور، قالت الشركة، 
إن AI Text Classifier سيصنف النص على مقياس من 
خمس خطوات - يتراوح بين المحتمل والمستبعد جداً.

قالت OpenAI، إن األداة عبارة عن »نموذج )جي 
يتنبأ بمدى احتمالية إنشاء جزء من  بي تي( دقيق 
النص بواسطة الذكاء الصناعي من مجموعة متنوعة من 
المصادر«. وأضافت »نجعل هذه األداة متاحة للجمهور 
للحصول على تعليقات حول ما إذا كانت مفيدة. نحن 

ندرك أن تحديد النص المكتوب بالذكاء الصناعي يعّد 
نقطة مهمة للنقاش بين المعلمين، وعلى القدر نفسه 
من األهمية التعرف على حدود وتأثيرات المصنفات 
النصية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء االصطناعي 
في الفصل الدراسي«. في الوضع التجريبي العام، تقر 
OpenAI بأن أداة الكشف غير موثوقة بشكل كبير في 
النصوص المؤلفة من أقل من ألف حرف - نحو ١5٠ 
إلى ٢5٠ كلمة. وُأطلق برنامج CHATGPT - عبارة 
عن روبوت دردشة - في أواخر عام ٢٠٢٢ واكتسح 
اإلنترنت. يمكن أن يولد ردوداً واقعية باستخدام نموذج 
لغة كبير يسمح له بإنشاء نص استجابة لموضوع معين 

- بما في ذلك المقاالت والنكات وحتى الشعر.
منذ ظهور هذه التقنية ألول مرة في نوفمبر )تشرين 
الثاني(، أثيرت مخاوف بشأن حقوق النشر والسرقة 
األدبية والعلمية - حيث حشدت أكثر من مليون مستخدم 

بعد أقل من أسبوع من إطاقها.وكاالت

طور العلماء في جامعة تورونتو طاء للقماش يمكن 
أن يقلل بدرجة كبيرة من تساقط الباستيك الدقيق 
أثناء عملية الغسل، حسب خدمات )تريبيون ميديا(.

ويذكر أن اللدائن الدقيقة عبارة عن جزيئات باستيكية 
صغيرة يقل طولها عن خمسة ملليمترات تتساقط 
باستمرار من مابسنا، خاصًة عند غسلها. ويمكن لعملية 
غسل روتينية واحدة أن تطلق ٧٠٠ ألف جزيء ألياف 
باستيكية دقيقة، والتي تتسرب إلى مجارينا المائية، 
وتضر بالحياة البرية، وينتهي بها األمر في أنابيب مياه 

الشرب لتستقر في النهاية داخل أجسادنا.
الميكانيكية  الهندسة  قسم  في  الباحثون  ووجد 
والصناعية بجامعة تورونتو أنه مع احتكاك األلياف 
ببعضها البعض ومع جوانب الغسالة وأسطوانتها، تحدث 
تمزقات صغيرة، مما يؤدي إلى إطاق جزيئات باستيكية 
دقيقة، وهو ما ال يجب االستهانة به، إذ أن ما يقدر 
بنحو ٣5 في المائة من اللدائن الدقيقة في األنظمة 

المائية تأتي من غسل المابس االصطناعية.
ولمواجهة ذلك، طور العلماء مادة طاء سيليكون 
من طبقتين. وفي االختبارات، نجح الطاء في حماية 
المابس من االحتكاك، مما قلل بدرجة كبيرة من تساقط 
الباستيك من المواد االصطناعية أثناء دورات الغسل. 
ويأمل الفريق أن يجري تبني المنتج قريبا في صناعة 
األزياء، وذلك بعد أن أبدت شركات تتبنى الفكر المستدام 
اهتماما باالبتكار الجديد، منها شركات »بتاغونيا« في 
الواليات المتحدة، و»لولومون« و»أركتريكس« في كندا.

ويذكر أن الطبقة األولى للطاء هي السيليكون ذو 
الخصائص الزلقة التي تسمح لأللياف باالنزالق عبر 
بعضها البعض، بحسب كيفن غولوفين، األستاذ المساعد 
والباحث الرئيسي في المشروع. وجرت إضافة طبقة 
ثانية بحيث يلتصق طاء السيليكون فعليا بالمابس 
باستخدام نفس الطريقة التي تسمح لألصباغ بالتشبث 

بالمنسوجات.وكاالت

»سي آي إيه« تحيي طائر »الدودو« المنقرض سكان شقق مكشوفة ينتصرون على متحف »تايت« اللندني

وسط اكتساح »ChatGPT«... أداة جديدة تكشف نصوص الذكاء الصناعي طالء للقماش يمنع تساقط البالستيك أثناء الغسل

تفاعل متابعون مصريون في األيام الماضية 
مع صور التقطت من قرية الشوبك في محافظة 
القليوبية بشمال القاهرة تظهر رحلة جماعية 
إلى »معرض  زيارة  أجل  نظمت خصيصًا من 
القاهرة الدولي للكتاب« في دورته الـ5٤. وتدل 
الصور ومقاطع الفيديوهات التي تداولها نشطاء 
»إيجابية  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
الظروف  وسط  بخاصة  المصري«،  الشباب 

االقتصادية الصعبة.
الجديد  المقر  إلى  الوصول  صعوبة  وتعد 
لـ»القاهرة للكتاب« الحافز األكبر لتنظيم تلك 
الرحلة، فبعد نقل مقر »القاهرة للكتاب« منذ 
شرق  الخامس  التجمع  منطقة  إلى  سنوات   ٤
القاهرة، الحظ الطبيب كمال سالم، الذي أشرف 
على تنظيم الرحلة الجماعية للمعرض، في قرية 
الشوبك قلة اإلقبال من أصدقائه وأقاربه على 
زيارة المعرض، ويقول: »المقر القديم لمعرض 
الكتاب كان أسهل في الوصول له، ففكرت لماذا 
ال نوفر حافلة تقلنا جميعًا، فوصل األمر إلى ١٤ 

حافلة هذا العام«.
ويسعى سالم )5٣ عامًا( إلى تنظيم زيارات 
جماعية لـ»القاهرة للكتاب« منذ عامين، لكن 
الافت هذا العام هو اإلقبال الذي فاق توقعاته، 
إذ يوضح أن الزيارة العام قبل الماضي ٢٠٢١ 
كانت في ٦ حافات، أما هذا العام فقد شهد 
إقبال ما يقرب من 5٠٠ شاب وشابة وأطفال، 
في عدد ١٤ حافلة، آخرهم تم تأجيرها قبل 
الذهاب مباشرة إلى المعرض السبت الماضي.

ويحكي طبيب التخدير المصري: »كنت أرى 
أطفااًل يبكون عندما أبلغهم بغلق باب الحجز، 
الستئجار  والتنسيق  فتحه  إعادة  إلى  فنضطر 

حافات أخرى«.وكاالت

فوجئ سكان مدينة كراسنودار الروسية في شرق سيبيريا 
مساء يوم ٣١ يناير الماضي بوهج ساطع ناجم عن سقوط 
جرم سماوي. وعّلق، سيرغي فيسيلكوف، مدير مختبر في 
جامعة سيبيريا الحكومية على ظهور الجرم السماوي فوق 
كراسنودار قائا:« ال شك أن هذا شهاب ساطع، وقد غطى 
سطوعه على وهج القمر الكامل، وأبعاده يمكن أن تتراوح 

بين متر واحد و5 أمتار«.
في  تحترق  ما  غالبا  هذه  مثل  حجارة  أن  إلى  وأشار 
الغاف الجوي كليا تقريبا، لكن بعض مخلفاتها يمكن أن 

تسقط على سطح القمر.
وشدد عالم الفلك على ضرورة تحديد مسار تحليق الشهاب 
والمقارنة بينه وبين مسار شهاب آخر اقترب يوم ٢٦ يناير 
الماضي إلى مسافة قصيرة جدا من األرض. وقد يينتمي كا 

الجرمْين السماويْين إلى أسرة واحدة للكويكبات.وكاالت

أظهرت نتائج سناب شات الربعية  أمس األول الثاثاء 
جدد  مستخدمين  استقطاب  في  مستمرة  المنصة  أن 
وتسجيل خسائر في آن، في نتائج قد تكون نذير شؤم 
لمنصات إنترنت عماقة من أمثال ميتا )المالكة خصوصًا 

لفيسبوك وإنستغرام(.
وبات يستخدم الشبكة االجتماعية ٣٧5 مليون شخص 
يوميًا، في زيادة بنسبة ١٧ في المائة عن أرقام العام ٢٠٢١.

إال أن إيرادات المنصة سجلت ركوداً، مع تحقيق ١.٣ 
مليار دوالر في الربع األخير من عام ٢٠٢٢. وخسرت 
الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً ٢88 مليون دوالر 
خال هذه الفترة، بينما حققت في الفترة نفسها من 

العام السابق ربحًا صافيًا بـ٢٣ مليون دوالر.
ارتفاعًا  العام كله  وشهدت خسائر سناب شات عن 
ثاث مرات لتصل إلى ١.٤٣ مليار دوالر. وفي بيان أعلن 
فيه النتائج الربعية، قال مدير المنصة إيفان شبيغل إن 
مجموعته مستمرة في مواجهة »رياح معاكسة عاتية« 

لناحية النمو.
ورأت ياسمين إنبرغ من شركة »إنسايدر انتليجنس« 
أن هذه النتائج مؤشر على أن سوق اإلعانات في مواقع 
التواصل »تمر بوضع سيئ«. وفي نهاية أغسطس ، أعلنت 
»سناب«، الشركة األم للتطبيق، استغناءها عن نحو ٢٠ 
في المائة من العاملين فيها، أي أكثر من ١٢٠٠ موظف.

ومذاك، بدأت معظم شركات التكنولوجيا تعتمد خططًا 
اجتماعية. فقبل عشرة أيام، أعلنت شبكة »ألفابت«، 
ألف  نحو ١٢  عن  استغناءها  لـ»غوغل«،  األم  الشركة 
موظف في مختلف مكاتبها حول العالم، أي أكثر بقليل 

من ٦ في المائة من طاقم عملها.وكاالت

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا مواقع التواصل 
االجتماعي والترند في الساعات الماضية األخيرة، 
بفضل تحقيقها مليار مشاهدة على موقع يوتيوب 
خال عام، وأطلق جمهورها ومتابعوها هاشتاق 
بعنوان #Elissa١Year١Billion تصدر التريند 
في أغلب الدول العربية والخليجية، من بينها 
السعودية، ومصر، ولبنان، وسوريا، لُيضيف نجاحًا 
جديدًا وتاريخيًا في مسيرة إحدى أبرز النجمات 

على الساحة الغنائية العربية.
األرقام  صاحبة  إليسا،  تصبح  الرقم،  وبهذا 
القياسية لعام ٢٠٢٢، أول مطربة عربية تحقق 
هذا اإلنجاز غير المسبوق في عالم الموسيقى 

في العالم العربي. 
فهي  اإلحساس،  ملكة  على  جديدًا  وليس 
الفنانة العربية األكثر مبيعًا في سوق األلبومات، 
وأيضًا الفنانة اللبنانية األولى الحاصلة على جائزة 
الموسيقى العالمية والعربية الوحيدة التي حصلت 

عليها ثاث مرات عام ٢٠٠5 و٢٠٠٦ و٢٠١٠.
وبادر محبو وعشاق النجمة لتقديم التهاني 
والمباركات لها عبر منصة تويتر، ووصف أحدهم 
الزمن دائمًا«، بدورها  بـ«أسطورة هذا  إليسا 
نشرت إليسا الوسم المتداول مرفقًا بإيموجي 

يعبر عن الشكر لجمهورها.
ومن المتوقع أن تحقق ابنة المسرح ونجمة 
الثنائيات، أرقامًا إضافية جديدة هذا العام مع 
استعدادها إلصدار ألبومها الجديد، والذي تعود به 
بعد آخر ألبوماتها »صاحبة رأي« منذ ٣ سنوات.

ُيذكر أن عدد متابعي إليسا على سبوتيفاي 
وصل إلى مليوني متابع، لتصبح الفنانة اللبنانية 

األولى التي تصل إلى هذا الرقم.
وكانت إليسا خضعت منذ أسبوعين لعملية 
جراحية في كف يدها، ووجهت رسالة شكر 
لمتابعيها عقب عودتها من الواليات المتحدة 

إلى لبنان.وكاالت

»ألجل المعرفـة«... قرية مصـرية 
تنظم رحلة جماعية لمعرض الكتاب

ظهور جرم سماوي متوهج غامض 
في سماء شرق سيبيريا

سناب شـات مستمـرة في استقطـاب 
مستخدمين جدد رغم تكبدها خسائر

إليسا أول فنانة عربية تحقق مليار 
مشاهدة على يوتيوب خالل عام

مسجد الشارقة الكبير

نوع من التوابل مضاد لالتهابات ويساعد على تقليل 
الدهون  تكمن  أسابيع«  الحشوية »في غضون  الدهون 
الحشوية في تجويف البطن، وتحيط بالعديد من األعضاء 

الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس واألمعاء.
ورغم أن وجود بعض الدهون في هذه المنطقة يعد أمرا 
طبيعيا، إال أن ما يثير القلق هو أن موقع تواجدها يجعل 
دهون البطن ضارة، ويزيد من مخاطر اإلصابة بمشكات 
صحية، بدءا من مرض السكري إلى أمراض القلب.وكاالت

مسحوق الزنجبيل يقليل الدهون 
الحشوية للمصابين بالسمنة


