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يومية سياسية مستقلة

اإلمارات ترحب باالتفاق بشأن خطة 
المصالحة بين صربيا وكوسوفو  

رحبــت دولة اإلمــارات باالتفــاق الذي تم 
بيــن جمهوريــة صربيــا وجمهوريــة كوســوفو 
خــالل المحادثــات التي جرت فــي جمهورية 
مقدونيا الشــمالية بشــأن برنامج تنفيذ خطة 
المصالحــة بين البلديــن والتي يرعاها االتحاد 

األوروبي.
وأثنــت معالــي النا زكي نســيبة مســاعدة 
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي للشــؤون 

السياســية المندوبــة الدائمة لدولــة اإلمارات 
لــدى األمــم المتحــدة علــى االتفاق، مشــيرة 
إلــى أنــه يمثــل خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز 

الســالم واألمــن اإلقليمــي والدولــي.
ــارات  ــة اإلم ــم دول ــا دع ــدت معاليه وأك
للقانون الدولي، وبشكل خاص احترام سيادة 
الــدول، وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية، 

وحــل النزاعات بالطرق الســلمية. ص»١٢«

»التشّلون هم«

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم أن تطبيق سلســلة 
المنهــج المتكامل في اللغة العربية والثقافة واألخالق 
»سلســلة ســالمة« أصبــح اختياريــًا بدايــة مــن العــام 

األكاديمــي المقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
وجــاء القــرار بعــد مراجعة شــاملة للمنهــاج أجرتها 
الوزارة تضمنت دراسات تحليلية مستفيضة وتوصيات 
ــة،  ــة العربي ــج اللغ ــة مناه ــة لمراجع ــة الوطني اللجن
وهــي لجنــة وطنيــة أكاديميــة محايــدة من مؤسســات 

التعليــم الوطنية.
ــدارس  ــكان الم ــات بإم ــرار، ب وبموجــب هــذا الق
ــوزاري  ــة والخاصــة التــي تطبــق المنهــاج ال الحكومي
ــار بيــن تطبيــق »سلســلة ســالمة« المدمجــة،  االختي
أو تدريــس مــواد اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســالمية 
ــة  ــة لطلب ــة األخالقي ــة والتربي ــات االجتماعي والدراس
الحلقــة األولــى »من الصف األول إلــى الصف الرابع« 
كمــواد منفصلــة بمصادرهــا التعليميــة التــي توفرهــا 

وزارة التربيــة والتعليــم. 
وكشــفت الوزارة أن قرار إتاحة »سلســلة ســالمة« 
للمــدارس بشــكل اختيــاري جــاء بعــد إجــراء دراســة 
شــاملة ومعمقــة أجرتهــا فــرق متخصصة مــن الوزارة 
باإلضافــة إلــى مراجعة شــاملة قامت بهــا لجنة وطنية 
أكاديميــة تضــم نخبــة مــن خبــراء التعليــم لمراجعــة 
المنهــج المتكامــل والتأكد من مالئمته مــع احتياجات 
ــي  ــة ف ــتراتيجية التعليمي ــي واالس ــع التعليم المجتم
ــة  ــات العالمي ــع الممارس ــى م ــا يتماش ــة، وبم الدول
ــة باعتبارهــم  ــى الطلب ــًا عل ــى وينعكــس إيجاب الُفضل
محور العملية التعليمية واألساس في عملية تطويرها.

وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد شــكلت فــي 
شــهر ديســمبر ٢٠٢٢ لجنــة وطنيــة أكاديميــة محايــدة 
لمراجعــة المنهــج المتكامل في اللغة العربية والثقافة 
واألخــالق »سلســلة ســالمة« لطلبــة الحلقــة األولــى 

»مــن الصــف األول إلــى الرابــع«. ص»١٢«

تجتمــع لجنــة تحــري رؤيــة هــالل شــهر رمضــان 
المبــارك اليــوم الثالثــاء التاســع والعشــرين من شــهر 
ــارس ٢٠٢٣  ــق ٢١ م ــة المواف ــعبان ١٤٤٤ هجري ش
ــاء  ــرة القض ــي دائ ــك ف ــرب، وذل ــد صــالة المغ بع
فــي أبوظبــي برئاســة معالــي عبــداهلل ســلطان بــن 
عــواد النعيمــي وزير العــدل وحضور أعضــاء اللجنة.

ــة  ــي الدول ــم الشــرعية ف ــع المحاك ــوم جمي وتق

بتحــري الرؤيــة وموافــاة اللجنــة بمــا يثبــت لديهــا 
وعلــى لجنــة تحــري الشــهور القمرية بدائــرة القضاء 
بأبوظبي في »المناطق الوسطى والشرقية والغربية« 
باإلمــارة ومدينــة العيــن والظفــرة متابعــة مهمتهــا 
ــات  ــى إثب ــة إل ــة المؤدي ــع األدل ــي جم الشــهرية ف
بدايــة شــهر رمضــان لهــذه الســنة، وموافــاة اللجنــة 

بمــا توصلــت إليــه. ص»١٢«

»التربية« تعتمد عدم إلزامية تطبيق 
»سلسلة سالمة« في المدارس

اإلمارات تتحرى هالل رمضان اليوم

56% نمو »األصول تحت اإلدارة« بسوق 
أبوظبي العالمي خالل 2022

اختتــم ســوق أبوظبــي العالمــي، المركــز 
المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة اإلمارات 
ــى وقــع  ــة المتحــدة العــام ٢٠٢٢ عل العربي
المزيــد مــن اإلنجــازات التــي جعلتــه أســرع 
المراكــز الماليــة الدوليــة نموًا على مســتوى 
المنطقــة مــا عزز إســهامه في ترســيخ مكانة 
أبوظبــي مركــزًا رائــدًا للصناعــة الماليــة 

ــاد الصقر«. و»اقتص
ومــن خــالل البيئة التنظيميــة القوية التي 
يتمتع بها، يعمل المركز المالي الدولي على 
مواكبة األهداف االقتصادية ألبوظبي ورؤيتها 
القائمــة على االبتــكار والتحول والتنوع على 
مســتوى القطاعات كافة، مستندُا إلى عناصر 
القــوة لدى ســوق أبوظبــي العالمي ونجاحه 
فــي تحقيــق مســتويات نمو الفتــة في مجال 
إدارة األصــول باإلضافــة إلــى إطالقه العديد 
مــن المبــادرات التقدمية فــي مجال التمويل 

المستدام.
وقال معالي أحمد جاســم الزعابي، رئيس 
مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: »تمكن 
ســوق أبوظبــي العالمــي في العــام ٢٠٢٢ من 
أن يكون المركز المالي الدولي األســرع نموًا 
علــى مســتوى المنطقــة، وشــكلت النجاحات 
التــي حققهــا الســوق خــالل العــام الماضــي 
ــًا مــن عناصــر إســهام الســوق  عنصــرًا إضافي
فــي نمــو »اقتصــاد الصقر« ألبوظبــي وتعزيز 
موقعها الدولي عاصمة لرأس المال«. ص»٢٠«

مواكبة األهداف االقتصادية ألبوظبي ورؤيتها 
القائمة على االبتكار والتنوع بكافة القطاعات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس التونسي بذكرى استقالل بالده  
ص»8«

بحــث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
أمــس، وفخامــة كالوس يوهانيــس رئيــس 
جمهورية رومانيا الصديقة، عالقات التعاون 
بيــن البلدين ومســتوى تطورهــا في جميع 
المجــاالت، إضافــة إلــى عــدد مــن القضايــا 

والموضوعات محل االهتمام المشــترك.
ورحب سموه - خالل جلسة المحادثات 
الرســمية التــي جــرت في قصــر الوطن في 
أبوظبي - بزيارة الرئيس الضيف إلى دولة 
اإلمــارات متطلعــًا إلــى أن تشــكل زيارتــه 

دفعــة مهمة إلى مســار عالقــات البلدين.

وبحــث صاحــب الســمو رئيــس الدولة، 
ورئيــس رومانيــا، الفــرص الواعــدة لتنميــة 
آفــاق التعاون فــي القطاعات ذات األولوية 
التنمويــة لــدى البلديــن خاصــة االقتصادية 

والتجاريــة والطاقــة المتجددة واالســتدامة 
واألمــن الغذائــي وغيرها من المجاالت بما 
يســهم فــي فتح مســارات جديــدة للتعاون 
تدعم االســتثمارات المتبادلــة في البلدين.

كمــا اســتعرض الجانبــان عــددًا مــن 
القضايــا والموضوعــات اإلقليميــة والدولية 
محــل االهتمــام المشــترك وتبــادال وجهات 

النظــر بشــأنها.

وأكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــة   ــات اإلماراتي ــان، أن العالق ــد آل نهي زاي
ــنوات  ــى الس ــود إل ــة تع ــة عريق الروماني
ــيرًا  ــارات، مش ــة اإلم ــاء دول ــى إلنش األول

إلــى اســتمرار التواصــل بيــن البلديــن على 
مختلــف المســتويات.

ــة،  ــس الدول ــال صاحــب الســمو رئي وق
إن االهتمــام بقضيــة التغيــر المناخــي يمثل 
قاســمًا مشــتركًا بيــن بلدينــا حيــث تســعى 
دولــة اإلمارات ورومانيا إلــى تحقيق الحياد 
المناخــي فــي العام نفســه ٢٠5٠، وفي هذا 
الســياق نتطلــع إلى مشــاركة فاعلة من قبل 
بلدكــم الصديــق فــي مؤتمــر األطــراف فــي 
اتفاقيــة األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير 
المنــاخ »كــوب ٢8«، الذي تســتضيفه دولة 
اإلمارات نهاية العام الجاري. ص»٢ إلى ٧«
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رئيس الدولة: هدفنا 
شراكة وتعاون مع 
الجميع من أجل 
استدامة التنمية 

ومستقبل أفضل ألجيالنا

كالوس يوهانيس 
ينوه بالتعاون بين 
اإلمارات ورومانيا 

دوليًا في المسائل ذات 
االهتمام المشترك

محمد بن زايد يؤكد 
االهتمام الكبير 
لإلمارات بتطوير 

عالقاتها مع رومانيا 
الصديقة ودول العالم

سموه يؤكد البحث 
الدائم عن الفرص 
المشتركة والعمل 
معًا من أجل مصلحة 

البشرية وخيرها

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس

بحث مع الرئيس الروماني عالقات البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية

رئيس الدولة: تعزيز جسور التعاون مع 
الجميع نهج ثابت في سياسة اإلمارات

إعالن عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين اإلمارات ورومانيا

الشيخة فاطمة تكرم الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي

ــارك رئيســة  ــت مب ــة بن ــت ســمو الشــيخة فاطم كرم
االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة 
والطفولــة الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األســرية »أم 
اإلمــارات« الخريجــات المتميــزات مــن جامعــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة )الدفعــة ٤٢(، وجامعــة زايـــد )الدفعــة 
٢١(، وكليــات التقنيــة العليا )الدفعــة ٣٢(، الحاصالت على 

درجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف.
وبهذه المناسبة استلمت كل خريجة رسالة من سموها 

تحمــل عبــارات التهنئة واإلشــادة والتوجيه باالســتمرار في 
العطاء المخلص للوطن كما استلمن مكرمة مالية تشجيعية 
من ســموها، إيمانًا من ســموها بأهمية التشجيع والتحفيز 

للكوادر البشرية المبدعة صانعة المستقبل. ص»١٠«

الشيخة فاطمة: أبناء اإلمارات رهان المستقبل 
وضمان تقدمها وازدهارها

سموها: أزف التهاني لبناتي الخريجات وأتمنى 
لهن التوفيق والسداد
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بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة “حفظه 
ــس  ــة كالوس يوهاني اهلل”، أمــس، وفخام
رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، عالقات 
التعــاون بيــن البلديــن ومســتوى تطورها 
فــي جميــع المجــاالت، إضافــة إلــى عــدد 
مــن القضايــا والموضوعات محل االهتمام 

المشترك.
جلســة  خــالل   - ســموه  ورحــب 
المحادثــات الرســمية التي جرت في قصر 
ــارة الرئيــس  الوطــن فــي أبوظبــي - بزي
الضيــف إلــى دولة اإلمــارات متطلعــًا إلى 
أن تشــكل زيارتــه دفعة مهمة إلى مســار 

عالقــات البلديــن.
وبحــث صاحب الســمو رئيــس الدولة، 
ورئيــس رومانيــا، الفرص الواعــدة لتنمية 
آفاق التعاون في القطاعات ذات األولوية 
التنمويــة لــدى البلدين خاصــة االقتصادية 
والتجارية والطاقة المتجددة واالســتدامة 
واألمــن الغذائــي وغيرهــا مــن المجــاالت 
بمــا يســهم فــي فتــح مســارات جديــدة 
ــة  ــتثمارات المتبادل ــم االس ــاون تدع للتع

ــي البلدين. ف
ــن  ــددًا م ــان ع ــتعرض الجانب ــا اس كم
القضايا والموضوعــات اإلقليمية والدولية 
محــل االهتمام المشــترك وتبادال وجهات 

النظــر بشــأنها.
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، أن العالقــات اإلماراتيــة 
- الرومانيــة عريقــة تعــود إلــى الســنوات 
األولــى إلنشــاء دولــة اإلمــارات، مشــيرًا 
إلــى اســتمرار التواصــل بيــن البلدين على 

مختلف المســتويات.
وقــال صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، 
إن االهتمــام بقضية التغير المناخي يمثل 
قاســمًا مشــتركًا بيــن بلدينــا حيث تســعى 
ــق  ــى تحقي ــا إل ــارات وروماني ــة اإلم دول
الحيــاد المناخــي فــي العام نفســه ٢٠5٠، 
وفــي هــذا الســياق نتطلــع إلــى مشــاركة 
ــي  ــق ف ــم الصدي ــل بلدك ــن قب ــة م فاعل
مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم 
ــاخ  ــر المن ــة بشــأن تغي المتحــدة اإلطاري
“كوب ٢8”، الذي تستضيفه دولة اإلمارات 

نهايــة العــام الجــاري.

ــذي  ــر ال وأكــد ســموه االهتمــام الكبي
توليــه الدولة بتطويــر عالقاتها مع رومانيا 
الصديقــة ودول العالــم، مشــددًا علــى أن 
تعزيــز جســور التعــاون مــع الجميــع نهج 
ثابت في سياسة اإلمارات والبحث الدائم 
عــن الفــرص المشــتركة والعمــل معــًا من 
أجــل مصلحة البشــرية وخيرهــا بمختلف 

توجهاتهــا وثقافتها.
وقال ســموه إن هدفنا شــراكة وتعاون 
مــع الجميــع مــن أجــل اســتدامة التنميــة 
ومســتقبل أفضل ألجيالنــا جميعًا، وأتمنى 

لبلدكــم الصديــق مزيدًا مــن االزدهار.
مــن جانبــه أعــرب رئيــس رومانيــا عن 
شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة لحفاوة االســتقبال وكــرم الضيافة 
ــد المرافــق خــالل  ــن لقيهمــا والوف اللذي
ــر عــن ســعادته  ــا عب ــة، كم ــارة الدول زي

بزيــارة دولــة اإلمــارات.
ــتوى  ــي بمس ــس الرومان ــاد الرئي وأش

ــة  ــه دول ــذي حققت ــور الحضــاري ال التط
اإلمــارات، مشــيرًا إلــى أنهــا أصبحــت 
نموذجــًا في المنطقة فــي تحقيق التنمية 

ــتدامة. المس
كما أشــار إلــى زيارته والوفــد المرافق 
بعــض المعالم والمؤسســات فــي أبوظبي 
ومنهــا مدينــة “مصــدر” التــي تحظــى 
بمواصفــات عالميــة تبــرز مــا حققتــه 
الدولــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة.

وتطرق فخامتــه إلى أهمية االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي أعلنها البلدان في 
مجــاالت الطاقــة المتجــددة والتكنولوجيا 
والتعليــم وغيرها، متطلعًا إلى أن تشــكل 
زيارتــه نقطــة انطــالق لتعزيــز العالقــات 
فــي هذه المجــاالت المهمة لكال البلدين.

كمــا أكــد أهميــة اســتضافة اإلمــارات 
مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم 
ــاخ  ــر المن ــة بشــأن تغي المتحــدة اإلطاري
ــى أن المجــاالت  ــوب ٢8”، مشــيرًا إل “ك

التي سيناقشــها المؤتمر في غاية األهمية 
لمســتقبل العالــم وللعمــل علــى احتــواء 

تداعيــات التغيــر المناخــي.
ونــوه الرئيــس الروماني بالتعــاون بين 
دولــة اإلمــارات ورومانيــا علــى الصعيــد 
الدولــي فــي المســائل ذات االهتمــام 

المشــترك.
كمــا أعلــن الجانبــان خالل اللقــاء عددًا 
مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بيــن 
ــن  ــرة بي ــي : مذك ــمل التال ــن تش البلدي
وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة فــي دولــة 
اإلمارات ووزارة الطاقة الرومانية، ومذكرة 
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم فــي الدولــة 
ونظيرتهــا الرومانيــة، إضافــة إلــى مذكرة 
بين األمن السيبراني في اإلمارات والهيئة 
الوطنيــة لألمــن الســيبراني فــي رومانيــا، 
واتفاقيــة بيــن شــركة “مصــدر” وشــركة 
“هايدروإلكتريــكا”، بجانــب مذكــرة بيــن 
مؤسســة اإلمارات للطاقة النووية وشــركة 

“إس إن نوكليــر إلكتريــكا “ فــي رومانيا.
وقد أقام صاحب الســمو رئيس الدولة 
ــف  ــس الضي ــا للرئي ــداء تكريم ــة غ مأدب

ــد المرافق. والوف
حضــر اللقــاء والمأدبــة، ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان، ومعالــي الشــيخ محمــد بــن حمد 
بــن طحنــون آل نهيان مستشــار الشــؤون 
ــي  ــة، ومعال ــوان الرئاس ــي دي الخاصــة ف
علــي بــن حمــاد الشامســي األميــن العــام 
للمجلــس األعلى لألمــن الوطني، ومعالي 
الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشــار 
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، 
ــمي  ــم الهاش ــت إبراهي ــم بن ــي ري ومعال
وزيــرة دولــة لشــؤون التعــاون الدولــي، 
ومعالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس 
المزروعــي وزيــر الطاقة والبنيــة التحتية، 
ومعالــي الدكتور أحمد بــن عبداهلل حميد 
بالهــول الفالســي وزيــر التربيــة والتعليم، 
ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة 
التغيــر المناخــي والبيئــة، ومعالــي عمــر 
بــن ســلطان العلمــاء وزيــر دولــة للــذكاء 
االصطناعــي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمــل عــن بعــد، ومعالــي علــي ســعيد 
ــة إلدارة  ــة الوطني ــس الهيئ ــادي رئي الني
الطــوارئ واألزمــات والكوارث، وســعادة 
الدكتــور محمــد الكويتــي رئيــس األمــن 
الســيبراني لحكومــة دولــة اإلمــارات، 
وســعادة ســلطان محمــد آل علــي ســفير 
ــا، وســعادة محمــد  ــدى روماني ــة ل الدول

الرئيــس  المنتــدب  العضــو  الحمــادي 
التنفيــذي لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النوويــة، وعبدالعزيــز العبيدلــي الرئيــس 
التنفيــذي للعمليــات فــي شــركة مصــدر.

كمــا حضرهمــا الوفــد المرافــق لرئيس 
رومانيــا الــذي يضــم عــددا مــن الــوزراء 

وكبــار المســؤولين.
وكان صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــة “حفظــه  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي زاي
ــس  ــة كالوس يوهاني اهلل”، اســتقبل فخام
رئيــس جمهوريــة رومانيــا الصديقــة الذي 
يقوم بزيارة رســمية إلــى الدولة.. ترافقه 
حرمــه الســيدة األولى كارمــن يوهانيس.

كالوس  الرئيــس  لفخامــة  وجــرت 
رســمية  اســتقبال  مراســم  يوهانيــس 
ــه قصــر الوطــن فــي  ــدى وصــول موكب ل
العاصمــة أبوظبــي .. واصطحــب صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان 
الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف 
الســالم الوطنــي لرومانيــا ، فيمــا أطلقــت 
المدفعيــة ٢١ طلقــة واصطفــت ثلــة مــن 

حــرس الشــرف تحيــة لفخامتــه.
ــس  ــق للرئي ــد المراف ــا يضــم الوف فيم
الرومانــي معالــي سيباســتيان بــور دوجــا 
وزيــر البحث واالبتــكار والرقمنة ومعالي 
فيرجيــل بوبيســكو وزيــر الطاقــة ومعالي 
ليجيــا ديــكا وزيــرة التربيــة والتعليــم 
ــي  ــة ف ــر دول ــات وزي ــد عرف ــي رائ معال
وزارة الخارجيــة بجانــب عــدد مــن كبــار 
المســؤولين ومستشــاري الرئاســة فــي 
رومانيــا وســعادة أوكتافيــان باديكا ســفير 

ــة.وام ــا لــدى الدول روماني

بحث مع الرئيس الروماني عالقات البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية
رئيس الدولة: تعزيز جسور التعاون مع الجميع نهج ثابت في سياسة اإلمارات

محمد بن زايد يؤكد االهتمام الكبير لإلمارات بتطوير عالقاتها مع رومانيا الصديقة ودول العالم
محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس

محمد بن زايد خالل استقباله كالوس يوهانيس

رئيس الدولة: العالقات اإلماراتية الرومانية 
عريقة تعود إلى السنوات األولى إلنشاء الدولة

محمد بن زايد: اإلمارات ورومانيا تسعيان 
لتحقيق الحياد المناخي في العام نفسه 2050

منصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون علي بن حماد الشامسي وأنور قرقاش
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رئيس الدولة وكالوس يوهانيس يستعرضان الفرص 
الواعدة لتنمية آفاق التعاون في بين البلدين

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومريم المهيري

محمد بن زايد وكالوس يوهانيس خالل مراسم االستقبال الرسمية 

سهيل المزروعي وأحمد بالهول الفالسي الوفد المرافق لـ كالوس يوهانيس 
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رئيس الدولة: هدفنا شراكة وتعاون مع الجميع من أجل استدامة التنمية ومستقبل أفضل ألجيالنا

محمد بن زايد وكالوس يوهانيس خالل مراسم االستقبال الرسمية

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس 
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رئيس الدولة يؤكد البحث الدائم عن الفرص المشتركة والعمل معًا من أجل مصلحة البشرية وخيرها

بحضور محمد بن زايد .. كالوس يوهانيس يصافح منصور بن زايد وعلي بن حماد الشامسي وأنور قرقاش

محمد بن زايد يصافح الوفد المرافق لـ كالوس يوهانيس 

 كالوس يوهانيس يصافح ريم الهاشمي وسهيل المزروعي ومريم المهيري

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس  
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رئيس رومانيا يشيد بمستوى التطور الحضاري للدولة 
مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا بالمنطقة 

محمد بن زايد وكالوس يوهانيس خالل مراسم االستقبال الرسمية
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كالوس يوهانيس ينوه بالتعاون بين اإلمارات ورومانيا 
دوليًا في المسائل ذات االهتمام المشترك

محمد بن زايد وكالوس يوهانيس خالل مراسم االستقبال الرسمية 
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس التونسي بذكرى استقالل بالده  
بعث صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــة »حفظــه اهلل«  ــس الدول رئي
برقيــة تهنئة إلــى فخامة قيس 
الجمهوريــة  رئيــس  ســعيد 
وذلــك  الشــقيقة،  التونســية 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

كمــا بعــث صاحــب الســمو 
ــن راشــد آل  الشــيخ محمــد ب
ــة  مكتــوم نائــب رئيــس الدول
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعاه اهلل« برقيــة تهنئة 
ــى فخامــة الرئيــس  ــة إل مماثل

قيــس ســعيد.
وبعث صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
إلــى  مماثلــة  تهنئــة  برقيــة 
معالــي نجــالء بــودن رمضــان 
رئيســة الحكومــة التونســية 

ــقيقة. وام الش

افتتــح ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد 
النعيمــي ولي عهد عجمان رئيس المجلس 
التنفيــذي، أمــس، ســوق مشــيرف بحلتــه 
الجديدة والذي أنجزت مشروعه التطويري 
دائــرة البلديــة والتخطيــط فــي عجمــان، 
بتكلفة بلغت ٣ ماليين و١٠٠ ألف درهم، 
ــة  ــة الثاني ــاريع الحزم ــن مش ــك ضم وذل
ــد  ــادرة صاحــب الســمو الشــيخ حمي لمب
بــن راشــد النعيمــي عضو المجلــس األعلى 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــان، لتطوي ــم عجم حاك

فــي اإلمــارة.
وأكــد ســمو الشــيخ عمــار النعيمــي أن 
إمــارة عجمــان تعتــز بهويتهــا العريقــة 
وأصالتهــا وتاريخهــا وتحافــظ علــى تراثها، 
وتدعــم كل المشــاريع المرتبطــة بماضــي 
ــم  ــم تقدي ــه ت ــره، وعلي ــع وحاض المجتم
الدعــم إلنجــاز المشــروع التطويــري فــي 
ــذي يعــد مــن أهــم  ســوق مشــيرف، وال
أســواق اإلمــارة وأقدمهــا وأكثرهــا ارتباطًا 
باألهالــي، إذ قــدم خدماتــه الشــاملة منــذ 
أوائــل الثمانينــات وحتــى وقتنــا الحالــي، 
ليكــون وجهــة للســكان والــزوار ومعلمــًا 
بــارزًا وســوقًا حيويــًا يشــهد حركــة دؤوبــة 

علــى مــدار الســاعة.
وثّمن ســموه التطور اإليجابي المنسجم 
ــي  ــل ف ــتراتيجي المتمث ــدف االس ــع اله م

التطوير المســتدام لقطاع البناء والتشــييد، 
ــال  ــًى، و١١٩ مح ــة ٢5 مبن ــن صيان ليتضم
تجاريا، وتجميل الواجهات وتوفير مظالت 
وممــرات مشــاة، وجلســات خارجيــة، 
ــف  ــال توق ــعى ب ــع يس ــًا أّن الجمي موضح
لخدمــة المواطــن والمقيــم وتوفيــر أعلــى 

مقومــات الرفاهيــة والســعادة للجميــع.
 مــن جانبــه أوضــح الشــيخ راشــد بــن 
ــة  ــرة البلدي ــس دائ ــي رئي ــد النعيم حمي
والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تســعى 
ألنســنة األماكــن وعليــه تــم التركيــز علــى 
تعزيــز التواصل بين أماكن الســوق وزواره 
ــم فرصــة التســّوق وســط أجــواء  ليمنحه
ــاحات  ــرة س ــرت الدائ ــث وف ــة، حي مهيئ
للمشــي، مبينــًا أن الدائــرة تســير خططهــا 
ومشاريعها وفق توجهات الدولة وخططها 
االســتراتيجية وتؤمــن بأهميــة االســتدامة 
وتحفز كافة الوســائل التي تحقق األهداف 

المنشودة.
وأكــد أن العمــل يتواصــل علــى التطوير 
والتغييــر مــع المحافظــة علــى األصــل 
القائــم، وِحــرص المشــروع علــى الحفــاظ 
ــي  ــة ف ــة المتمثل ــوارد الطبيعي ــى الم عل
األشــجار، لتتوســط الســوق شــجرة الغــاف 
ــة  ــة طبيعي المعمــرة لتكــون مصــدر تهوي

علــى مــدار العــام.

من جانبها قدمت المهندسة مها الجراح 
مدير قسم تراخيص البناء مدير المشروع، 
لســمو ولــي عهــد عجمــان شــرحًا مفصــاًل 
ــج المحققــة،  عــن مراحــل العمــل والنتائ
موضحــًة أن التحــدي الكبيــر الــذي واجــه 
ــة المــكان  ــي خصوصي ــع تمحــور ف الجمي
وارتباطــه المتأصــل بالســكان، وكيفيــة 
التطويــر دون تغييــر الهويــة، مشــيرةً إلــى 
ثنــاء زوار الســوق وأصحــاب المحــال على 
التحســين اإليجابي بتوفير مسارات المشي 
والمرافــق المتعددة، ودعم الجمال والفن 
مــن خــالل اللوحــات التــي تزيــن الجدران 
ــادات  ــخ وع ــف التاري ــن مواق ــروي ع وت

األجــداد واآلبــاء.
بــن  راشــد  الشــيخ  االفتتــاح  حضــر 
ــة  ــرة البلدي ــس دائ ــي رئي ــد النعيم حمي
والتخطيــط، وســعادة عبدالرحمــن محمــد 
النعيمــي مديــر عــام الدائــرة وســعادة 
يوســف محمــد النعيمــي مديــر عــام دائرة 
التشــريفات والضيافــة، والدكتور المهندس 
محمــد أحمــد بــن عميــر المهيــري المديــر 
ــة  ــة التحتي ــر البني التنفيــذي لقطــاع تطوي
عبــداهلل  خليفــة  والمهنــدس  بالدائــرة، 
ــرة،  ــي بالدائ ــر إدارة المبان الفالســي مدي
وفريــق العمــل والمهندســين والمشــرفين 

ــى المشــروع. وام عل

عمار النعيمي يفتتح سوق مشيرف في عجمان بحلته الجديدة  

عمار النعيمي خالل افتتاحه السوق

قــال الشــيخ خليفــة بــن طحنــون 
بــن محمــد آل نهيــان مديــر تنفيــذي 
مكتــب شــؤون أســر الشــهداء إن 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــه  ــوم الســعادة وحولت رســخت مفه
إلــى أســلوب حيــاة ونهــج دائــم فــي 
مختلــف المجــاالت حتــى صــارت 
ــة تتميــز بــه عــن غيرهــا مــن  الدول

ــم. ــدول فــي العال ال
وأضــاف - فــي كلمــة له بمناســبة 
إن   - العالمــي  الســعادة  يــوم 
قيادتنــا الرشــيدة ممثلــة بصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــه  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي
ــق الســعادة  ــت مــن تحقي اهلل« جعل
حاضــرًا  ومطلبــًا  رئيســية  أولويــة 
فــي كافــة اســتراتيجيات المؤسســات 

الحكومية االتحادية والمحلية انســجامًا 
مــع المقولــة الخالــدة لــألب المؤســس 

المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، »طيــب اهلل ثــراه«، »ثروتي... 
ســعادة شعبي« األمر الذي وضع شعب 

اإلمارات على رأس قائمة الشعوب 
األكثــر ســعادة فــي العالــم.

وأكد الشــيخ خليفــة بن طحنون 
ســخرت  الدولــة  أن  نهيــان  آل 
ــا  ــتثماراتها وقدراته ــا واس موارده
بــل  الســعادة  بمؤشــر  لالرتقــاء 
واعتمــدت معاييــر عالميــة لقيــاس 
هــذا المؤشــر والعمــل بجــد علــى 
تحســين مســتوياته حتــى أصبحــت 
اإلمــارات حلمــًا لــكل باحــث عــن 
والتفــاؤل  واإليجابيــة  الســعادة 
ــى  ــًا إل والمســتقبل المشــرق، الفت
ــن  ــد م ــت العدي ــة أطلق أن الدول
المبــادرات التــي اســتهدفت تعزيز 
سعادة المواطنين والمقيمين، مثل 
البرنامج الوطني للســعادة وجودة 
الحياة واستحداث وزارة للسعادة، 
وتبنــي الخطــط والبرامــج والسياســات 

لتحقيــق ســعادة المجتمــع. وام

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقر 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة 
اليــوم القانــون رقــم ٢ لعام ٢٠٢٣، بشــأن تأســيس 
»واحــة رأس الخيمــة لألصــول الرقميــة« لتكــون 
أول منطقــة حــرة فــي العالــم مخصصــة لشــركات 
األصــول الرقميــة واالفتراضيــة المعنيــة باالبتــكار 

فــي قطاعــات المســتقبل الجديدة.
وينــص القانــون علــى إنشــاء ســلطة واحــة رأس 
الخيمــة لألصــول الرقميــة، لتعمــل تحــت إشــراف 
دائــرة المســتقبل، التــي تم تأسيســها أخيــرًا، على 
أن تكون جهة حكومية مســتقلة تتمتع بالشــخصية 
االعتبارية، واالســتقالل المالــي واإلداري، واألهلية 
القانونيــة لممارســة أنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا، 
ــي  ــام األساس ــون والنظ ــذا القان ــكام ه ــًا ألح وفق

والتشــريعات الســارية فــي اإلمارة.
ــة  ــول الرقمي ــة لألص ــة رأس الخيم ــد واح وتع
أول منطقــًة حــرة فــي العالــم مخصصــة لتمكيــن 
ــة ودعــم  ــي قطــاع األصــول االفتراضي ــكار ف االبت

مــزّودي خدمــات هــذا القطــاع.
وكان صاحــب الســمو حاكــم رأس الخيمــة، قــد 
أصــدر القانــون رقــم ١ لعــام ٢٠٢٣، بشــأن إنشــاء 
»دائــرة المســتقبل« فــي خطــوة جديــدة تضــاف 

ــة الهادفــة إلــى  ــة المتواصل ــى الجهــود الحكومي إل
تحســين جاذبية إمــارة رأس الخيمة لقطاع األعمال 
وتعزيز نموها االقتصادي وتنويع قطاعاتها، وترسيخ 

مكانتهــا وجهــة عالميــة لالبتكار.
ويمنــح القانــون الدائــرة الجديــدة دورًا أساســيًا 
فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل فتــح آفــاق 

االبتــكار الرقمــي لإلمــارة وتســريع جهــود التنميــة االقتصاديــة 
فيهــا لتكــون رائــدة االبتــكار فــي قطــاع تنميــة األصــول الرقمية 

واالفتراضيــة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي: 
»يأتــي تأســيس »واحة رأس الخيمة لألصــول الرقمية« في إطار 
الــدور الرائــد الــذي تؤديــه إمــارة رأس الخيمــة لرفــد الجهــود 
الوطنيــة الراميــة إلى تعزيز التنــوع االقتصادي المســتدام لدولة 
اإلمــارات.. وتتبنــى دولتنــا نهجــًا واضحًا يقوم علــى دعم وتبني 
التحــول الرقمــي وتشــجيع شــركات المســتقبل لالســتفادة مــن 
اإلمكانــات الهائلــة التي توفرهــا مجاالت الميتافيــرس، وتقنيات 
الجيــل الثالث للويب ٣.٠ والذكاء االصطناعي، وســتكون الواحة 
وجهة لشــركات األصــول الرقمية واالفتراضية العالمية لتأســيس 
عملياتهــا وتنميــة أعمالهــا.. هدفنــا توفيــر بيئــة ملهمــة تركــز 
علــى االبتــكار وتســاعد علــى تحويــل األفــكار الطموحــة لــرواد 
األعمــال إلــى مشــاريع عمليــة من شــأنها إحــداث تأثيــر وتحول 

جــذري فــي العالم”.
وأضــاف ســموه: »ستســهم المنطقــة الحــرة الجديــدة فــي 
تعزيــز ســمعة رأس الخيمــة وترســيخ مكانتهــا وجهــًة مفضلــة 
لمشــروعات األعمــال الجديــدة واقتصــاد المســتقبل.. نؤمــن أن 
مزايــا إمــارة رأس الخيمــة الفريــدة بــدءًا مــن ســهولة األعمــال 
ــى  ــكار إل ــاة، ســتدفع االبت ــة وصــواًل إلــى جــودة الحي والمرون
ــادة  ــي قي ــارات ف ــة اإلم ــادة دول ــم ري مســتويات جديدةوتدع

التحــوالت التقنيــة الناجحــة للعقــود المقبلــة«.
وقــال ســموه: »نركــز علــى تعزيــز ريــادة األعمال فــي قطاع 
األصــول الرقميــة واالفتراضيــة، وتوفيــر مقومــات النجــاح لــه، 
وفــي مقدمتهــا تنمية االبتكار والســرعة في مواكبــة المتغيرات. 
ســتكون المنطقــة الحــرة الجديــدة حافــزًا لتشــجيع المبدعيــن 
علــى تطبيــق أفكارهــم المبتكرة للعالــم الرقمــي، باإلضافة إلى 
اســتقطاب كبــرى الشــركات الرقميــة العالميــة لتوســيع أعمالهم 

مــن خــالل منطقتنــا الحــرة، بمــا يحقق قيمــة إضافيــة لالقتصاد 
المحلي ويخلق فرص عمل إضافية ويجذب استثمارات جديدة، 
األمــر الــذي يرســخ مكانة واحــة رأس الخيمة لألصــول الرقمية، 
محــركًا رئيســيًا للنمــو االقتصــادي إلمــارة رأس الخيمــة ودولــة 

اإلمــارات والمنطقة«.
وعيــن صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، 
الشــيخ محمــد بــن حميد بــن عبداهلل القاســمي، رئيســًا لمجلس 
إدارة واحــة رأس الخيمــة لألصــول الرقميــة، والدكتــور ســمير 

األنصــاري رئيســًا تنفيذيــًا لهــا.
ويشــغل الشــيخ محمــد بن حميد بــن عبداهلل القاســمي، أيضًا 
منصــب رئيــس مجلــس إدارة مركــز رأس الخيمــة الدولي.. فيما 
يشــغل الدكتور األنصــاري أيضًا منصب الرئيــس التنفيذي لمركز 
رأس الخيمــة الدولــي، وعضــو مجلــس إدارة شــركة »مرجــان«، 

المطــور الرئيس للمشــاريع العقارية فــي رأس الخيمة.
وســتمنح الخبــرة اإلداريــة والقياديــة العميقــة التــي يتمتــع 
بهــا رئيــس مجلــس إدارة واحــة رأس الخيمــة لألصــول الرقمية 
ورئيســها التنفيــذي.. الواحــة الرؤيــة القياديــة العميقــة التــي 
تمكنهــا مــن دعــم رواد األعمــال والمبتكريــن، واجتــذاب 
ــة  ــة التحتي ــيخ البني ــة، وترس ــة والعالمي ــتثمارات الوطني االس

الضروريــة للنجــاح والنمــو.
ــام  ــة باالنضم ــركات الراغب ــجيل للش ــاب التس ــيفتتح ب وس
إلــى واحــة رأس الخيمــة لألصــول الرقميــة، خــالل الربــع 
الثانــي مــن عــام ٢٠٢٣، لتصبــح بذلــك أول منطقــة حــرة فــي 
العالــم مخّصصــة لشــركات خدمــات األصــول الرقميــة المعنيــة 
ــا  ــدة والناشــئة، بم ــات المســتقبل الجدي ــي قطاع ــكار ف باالبت
ــوق  ــوز المشــفرة لحق ــرس والبلوكتشــين والرم ــا الميتافي فيه
اســتخدام الخدمــات »Utility Tokens«، ومحافــظ األصــول 
ــات  ــتبدال والمنظم ــة لالس ــر القابل ــوز غي ــة، والرم االفتراضي
الالمركزيــة المســتقلة، والتطبيقــات الالمركزيــة، وغيرهــا مــن 
األعمــال المرتبطــة بتقنيــات الجيــل الثالــث للويــب ٣.٠. وام

خليفة بن طحنون: قيادتـنا الرشيـدة جعلـت 
من السعادة أسلوب حياة  

حاكم رأس الخيمة يصدر قانونًا بتأسيس أول منطقة 
حرة لشركات األصول الرقمية واالفتراضية في العالم  

تــرأس ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الفجيــرة لتنميــة المناطق، 
لعــام ٢٠٢٣  للمجلــس  االجتمــاع األول 
بحضــور معالــي ســعيد محمــد الرقبانــي، 
نائــب رئيــس المجلــس والمهندس خميس 
ــاء  ــة، وأعض ــام المؤسس ــر ع ــون مدي الن

مجلــس اإلدارة.
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيرة خالل 
االجتمــاع علــى إنجــازات المؤسســة منــذ 
إنشــائها ومشــاريعها المنجــزة فــي مجــال 
ــام ٢٠٢٢  ــالل ع ــكانية خ ــات اإلس الخدم

واعتمد استراتيجية المؤسسة ٢٠٢٣-٢٠٣٢، 
وإنشــاء مجالــس مجتمعيــة فــي عــدد من 

مناطــق إمــارة الفجيرة.
ــا  ــي ُتوليه ــة الت ــموه األهمي ــد س وأك
حكومــة الفجيــرة للمشــاريع المجتمعيــة 
وخدماتهــا التــي تدعــم تطويــر قطــاع 
اإلســكان، مشــيرًا إلــى دعــم وتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
ــم  ــى حاك ــس األعل الشــرقي عضــو المجل
الخدمــات  توفيــر  بضــرورة  الفجيــرة، 
العاليــة،   الجــودة  ذات  المجتمعيــة 
ــي  ــة ف ــات الدول ــع توّجه ــة م والمتوائم

التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات 
والمعاييــر العالميــة.

المؤسســة  بجهــود  ســموه،  وأشــاد 
تتماشــى  التــي  الحيويــة  ومشــاريعها 
وأهدافهــا  االســتراتيجية  رؤيتهــا  مــع 
فــي دعــم ركائــز العمــل الحكومــي فــي 
إمــارة الفجيــرة، وإســهامها فــي تحســين 
جــودة حياة أفراد المجتمع واســتقرارهم 

المعيشــي.
حضــر االجتمــاع ســعادة الدكتور أحمد 
حمــدان الزيــودي مدير مكتب ســمو ولي 

عهــد الفجيرة. وام

محمد بن حمد الشرقي يترأس االجتماع األول »للفجيرة 
لتنمية المناطق« لعام 2023 ويطلع على مشاريعها

محمد بن حمد الشرقي خالل ترؤسه االجتماع 

سعود بن صقر: الواحة ستكون محركًا 
للنمو االقتصادي في اإلمارات والمنطقة
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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى 
الغذاء  مشروعات  نجاح  الشارقة،  حاكم 
المتنوعة التي اعتمدتها اإلمارة في مناطقها 
المختلفة، واستمرار تطورها ورفدها عبر 
المراحل المقبلة، مما يجعلها متكاملة في 
جوانب األمن الغذائي من المنتجات الزراعية 
والحيوانية، لتأمين احتياجات اإلمارة من القمح 
واأللبان وغيرها، مشيراً إلى أن القمح المنتج في 
الشارقة من أجود األنواع في العالم الحتوائه 
على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أية 
مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد 

الضارة على صحة اإلنسان.
جاء ذلك خالل كلمة سموه التي ألقاها 
صباح أمس بحضور سمو الشيخ عبداهلل بن 
سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل حصاد 
المرحلة األولى لمزرعة القمح »سبع سنابل« 

في منطقة مليحة.
وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة حصاد 
المزرعة في مرحلتها األولى  وتناول تاريخ 
الزراعة في المنطقة، وعودتها بكل فخر مرة 
أخرى إلى أرضها ومكانها األول وقال: »هذا 
يوم سعيد لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وللشارقة بصفة خاصة بمناسبة النجاح في 
استزراع القمح في مليحة، أرض المزرعة 
معظمها طيٌن خالٌص ليس فيه شوائب، حيث 
كانت هذه البقعة في األصل مجرى مياه، 
وكان يتجه من الجبال ناحية الفايه ومنها إلى 
البحر، والتربة فيها صالحة ليس بها أمالح وال 
حِصي، ولذلك نرى أن هذه البقعة ال تعترض 
نمو جذور النباتات ألن النبات معروٌف بأنه 
إذا اعترضت جذوره الحصى يغير مجرى 
جذره ويعيقه«.. موضحاً أن هذه األرض سهلة 
ويسيرة في التعامل معها لذا كان اإلنبات كله 
في مستوى واحد وفي مدة استغرقت ١٠٠ 
يوم.. ومساحة هذه البقعة حوالي ١٩٠٠ 
المقبلة  والسنة  ثلثها،  نزرع  اآلن  هكتار، 

سنزرع ثلثا آخر، وبهذا 
الحصاد وفتراته المقبلة 
سنحصد بإذن اهلل ١5٢٠٠ 
طن من القمح، وهذه 
الكمية  تمثل استهالك 
إمارة الشارقة في السنة 
الواحدة من منافذ البيع 
بالنسبة للقمح والدقيق 
واآلن  المستوردين، 
المنتجة  الكمية  هذه 
ستحل  الشارقة  في 
محل ما كنا نستورده«.

سموه  واستعرض 
الدقيقة  المراحل 

وعمليات التخطيط المدروسة التي مر بها 
سموه  متناواًل  سنابل«  »سبع  قمح  إنتاج 
مواصفات القمح الذي حقق مستويات قياسية 
من حيث الجودة والسالمة الغذائية وقال: 
»الدقيق المستورد الموجود باألسواق ال تصل 
نسبة البروتين فيه إلى أكثر من ١١%، وهناك 
النوع الذي تفاخر به الشركات كأجود نوع 
متوفر تصل نسبة البروتين فيه إلى ١٤%، 
بينما قمح الشارقة به ١8% من البروتين، 
واآلن جمعية الشارقة التعاونية حجزت ٩ 
آالف طن، وسيوزع باقي المنتوج من القمح 
على المؤسسات األخرى، وإن شاء اهلل بعد 
تجارب مختبرية وحقلية سنصل إلى منتج 
يسمى »الشارقة-١« وسيكون أرقى نوع من 

القمح والذي نفاخر به«.
وأضاف سموه أن هذا المنتج من قمح 
الشارقة حصلت بموجبه دائرة الزراعة والثروة 

الحيوانية على 5 شهادات معتمدة في الجودة 
ألن طريقة زراعته ونوعه خاليان من المواد 
الكيمائية.. كما أن كل السماد الذي ُغذي به هو 
سماد طبيعي، وحتى احتياج القمح إلى المواد 
المعدنية المطلوبة توفرت له من مواد طبيعية، 
وبذلك يكون هذا القمح خاليا من أية سموم 
أو مكونات كيميائية ُتغّير من طبيعته كمادة 
غذائية أو تزيد انتاجه، كما أن لونه يميل إلى 
األسمر وهذا دليل على كمية البروتين الكبيرة 
عمليات  وحتى  فيه، 
الري الخاصة به تمت 
االستعانة فيها بأحدث 
واألقمار  التقنيات 
الصناعية للتحكم في 
كمية المياه لضمان الري 
الجيد، حيث تم توفير 
نسبة ٤٠% من المياه، 
وكل هذا الجهد اكتمل 
ستة  خالل  والحمدهلل 

أشهر فقط«.
وأثنى صاحب السمو 
على  الشارقة  حاكم 
مع  المثمر  التعاون 
العديد من الجهات والمؤسسات داخل اإلمارة 
وخارجها والذي أسهم في نجاح المشروع 
في زمن قياسي.. مثمناً دور الشيخ سالم بن 
محمد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب 
سمو الحاكم الذي دعم وشّجع الفكرة وأسهم 

في تأسيس جمعية مزارعي القمح.
وأشار سموه إلى أن مشروعات التنمية 
واحتياجات المنطقة مستمرة وال تتوقف على 
زراعة القمح فقط، بل هي متواصلة في 
الكثير من الجوانب الغذائية، ومنها الخضروات 
وقال: »بدأنا مشروع زراعة الخضروات منذ 
سنتين إلى ثالث سنوات بهدف زراعة خضار 
عالي الجودة خال من السموم والمبيدات، 
حتى يتمكن أطفالنا وأبناؤنا من العيش في 
سالم، ألننا نالحظ انتشار أمراض السرطانات، 
وكلها من السموم التي تعمل على زيادة 
حجم وشكل المنتوج لكنها تتسبب في أكبر 

األضرار الصحية، ولذلك نحن نستمر في زراعة 
الخضروات لدينا ألنها خالية من كل هذا«.

وتحدث سموه عن المنتجات الحيوانية ومنها 
األلبان التي يحوي المستورد منها على مواد 
حافظة، إلى جانب قيام الشركات باستخالص 
المواد الدهنية كلها ما يفقدها قيمتها الغذائية 
الحقيقية وقال: »نعمل اآلن على مشروع 
تربية األبقار وهو برنامج مخطط له، يضم 
١٠٠٠ بقرة من نوع »الفريزيان« كلها ِعشار 
وكل ما في بطونها من اإلناث وستتضاعف 
أعدادها وسننشئ مصنع ألبان لهذا العدد 
الكبير وكذلك للصناعات التي تعتمد على 

منتجات األلبان«.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن 
مشروعات المياه هي األخرى تحظى باهتماماته 
حيث خصصت لها عدة مشروعات تعمل على 
توفيرها وتخزينها في مختلف المناطق نظرًا 
لطبيعة مناخ دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الصحراوي، وقال سموه: »نعمل على إنشاء 
بحيرات في مختلف مناطق الشارقة، منها بحيرة 
البطحاء في الذيد، والرفيصة في خورفكان، 
والحفية في كلباء، وذلك كاحتياطي لالستخدام 
في حاالت الطوارئ، وستكفي بإذن اهلل المدن 
عند الضرورة، كما نعمل على تخزين المياه 
الفائضة من استخدام الناس في فترة الشتاء 
مقارنًة بفصل الصيف وتصل إلى ٤٠%، ونعمل 
اآلن على خزان في »الِمَدّيَنة« وسط الجبال 
بسعة 5 مليارات جالون، وهو يكفي للزراعة 
وحاجة الناس، وسنخزن فيه الفائض من الماء 
ليكون احتياطيا للمنطقة الوسطى، كما أن 
لدينا بحيرة الذيد ومسافتها ٢٢٠٠ كيلومتر 
ولها مميزات قيمة جداً على المنطقة إلى 
جانب حفظها للمياه، حيث تعمل على تلطيف 
الطقس خالل فترات الصيف الحارة جداً، 
إلى جانب الرطوبة التي ستغطي المنطقة 
كلها كون نسبة التبخر منها ستكون عالية«.

ودعا سموه أبناءه وبناته إلى شكر اهلل 
سبحانه وتعالى على النعم التي ينعم بها 
علبهم والعناية بالدين اإلسالمي وعدم تضييع 
أمور الدين بالدنيا ومكاسبها وملذاتها، وقال 

سموه: »ندعو إلى المحافظة على الوطن، 
فالوطن غاٍل، وأجدادكم كان يمكن أن يرتحلوا 
من هذا المكان بسبب شظف العيش أو 
الطقس لكنهم تمكسوا بأماكنهم ووطنهم، 
وعلينا أن نتمسك بوطننا  وأن نحافظ على 

هويتنا وقيمنا ونظافة بلدنا«.
من  »الوسطى  قناة  أن  سموه  وأضاف 
الذيد« تعرض كل ما في المنطقة من قيم 
وتراث وطبيعة مما يسهم في تأصيل كل هذه 
المكونات الفريدة للبيئة وأهلها، داعياً الناس 
إلى مشاهدة القناة واستيعاب ما تقدمه وفهم 
مغزاه وأن ينقل إلى الواقع وأسلوب الحياة.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة في 
ختام كلمته الشكر والتقدير إلى كل من أسهم 

في مشروع مزرعة القمح بمليحة. 
كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح 
الستار لإلعالن عن هوية وشعار مؤسسة الشارقة 
لإلنتاج الزراعي والحيواني »سبع سنابل«، 
وأذن سموه ببدء عملية الحصاد في مزرعة 

القمح من خالل قرع جرس الحصاد.
ثم تابع سموه عملية حصد القمح التي 
المعدة  أجريت باستخدام أحدث اآلليات 
خصيصاً للحصاد بأفضل التقنيات حيث تقوم 
عملية الحصد من خالل ثالث آليات األولى 
لحصاد القمح تفصل من خاللها الحب عن 
القش، والثانية آلة تجميع القش، والثالثة 

ضغط قش القمح وتحويله إلى باالت.
وتسلم سموه عينة من أولى حبوب القمح 
التي جرى حصدها وتذوق سموه الخبز الذي 

تم إعداده من قمح المزرعة المحصود.
الفعاليات  منطقة  في  سموه  وتجول 
المصاحبة للحفل وشاهد عرضاً لعملية الحصاد 
في الِقدم وطريقة طحن المحصول بواسطة 
»الرحى« وإعداد الخبز، إضافة إلى عرض 

بعض المنتجات الغذائية.
وشاهد سموه أيضاً عرضاً مرئياً بعنوان 
»الجذور« الذي يروي قصة العودة إلى األرض، 
وأهمية المشروعات الحيوية والزراعية، خاصة 
القمح في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، 
والتي تؤثر في توافر األمن الغذائي، ويبلور 

نجاح الشارقة في مشروع زراعة القمح بأيٍد 
وطنية، والذي توج بحصاد »سبع سنابل«، 
إضافة إلى جهود اآلباء واألجداد في تنمية 
األراضي مؤمنين باهلل متسلحين بالثقة لتوفير 

مستقبل غذائي آمن لألجيال المقبلة.
وتابع سموه عرضاً مصوراً بعنوان »قمح 
مليحة« سّلط الضوء على مراحل المشروع، منذ 
اإلعالن عنه في مارس من عام ٢٠٢٢ والبدء 
بتهيئة األرض ومسحها وتجربة ٣5 صنفاً من 

القمح الختيار األنسب 
والمالئم لزراعته في 
إلى  الشارقة، وصواًل 
إنشاء خطوط ومحاور 
الري، وفي ٣٠ نوفمبر 
مرحلة  كانت   ٢٠٢٢
في  القمح  بذور  نثر 
محاورها الـ٩، وصواًل 
لليوم المنشود والذي 
تم البدء بحصد محصول 

»سبع سنابل”.
صاحب  وتسلم 
السمو حاكم الشارقة 
من  تذكارية  هدية 

دائرة الزراعة والثروة الحيوانية تمثلت في 
سنابل القمح التي بذرها سموه في المزرعة 
شكلت شعار مؤسسة الشارقة لإلنتاج الزراعي 

والحيواني.
وكرم سموه الجهات الراعية والداعمة 
تقديراً لجهودهم الكبيرة التي ساهمت في 
نجاح مشروع مزرعة القمح، مهدياً إياهم 

الدروع وملتقطاً معهم الصور التذكارية.
وكان للدكتور خليفة بن مصبح الطنيجي 
رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية كلمة 
خالل الحفل استعرض فيها الجهود التي بذلت 
إلنجاح المرحلة األولى لمزرعة القمح، والتي 
كان وراءها جنود كثر، سابقوا الزمن، وتخطوا 
الصعاب، للحاق بالموسم الزراعي، مشيرًا 
إلى االهتمام والدعم الكبيرين من صاحب 
السمّو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، وتوجيهاته بزراعة نظيفة خالية 

من أي مواد كيميائية، وغير معدلة وراثيًا، 
موضحًا حصول قمح »سبع سنابل« على 
شهادة »الهاسب« الستيفائه شروط الزراعة 
اآلمنة والنظيفة، وشهادة »عضوي« لتطبيق 
 NON“ اشتراطات الزراعة العضوية، وشهادة
GMO” وهي اعتراف بعدم استخدام البذور 
المعدلة وراثيا، وكذلك استيفاء متطلبات عالمة 
الجودة اإلماراتية وشهادة صنع في اإلمارات 
ووجه شكره وتقديره لجميع الجهات التي 

ساهمت في نجاح المرحلة األولى.
ونوه رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية 
إلى مقولة المفكر الراحل جبران خليل جبران 
»ويٌل ألمة تأكل مما ال تزرع، وتلبس مما ال 
تنسج، وتشرب مما ال تعصر« وقال: »ليته 
كان على قيد الحياة ليسمع قول )سلطان 
الخير(: »كنا نأكل مما نستورد، واآلن إن 

شاء اهلل سنأكل مما نزرع”.
يعد مشروع مزرعة القمح في منطقة 
مليحة الذي أطلقه صاحب السمو حاكم 
الشارقة في شهر مارس من العام الماضي، 
أحد المشاريع االستراتيجية في األمن الغذائي، 
والتي تنتج سالالت وأصنافا عالية النقاء من 
القمح الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة 

ويوفر االحتياجات الغذائية.
تضم المرحلة األولى زراعة القمح على 
مساحة ٤٠٠ هكتار ثم تزيد المرحلة الثانية 
في العام ٢٠٢٤، وتكتمل المرحلة الثالثة 
واألخيرة في العام ٢٠٢5، وتم تجهيز البنية 
التحتية للمزرعة التي تتضمن خطوط الري 
بما يوازي ١٣ متر طولي، وأعمال الكهرباء بما 
يوازي ١٠ آالف متر طولي، وتضم المزرعة 
محطة تجميع مياه للري بمواصفات فنية 
عالية تعمل على تغذية خطوط الري بشكل 
رئيس عبر ٦ مضخات سحب كبيرة، لتزويد 
المحاور بالمياه، بطاقة تصل إلى ٦٠ ألف 
متر مكعب من المياه على مدار ساعات 
اليوم، ويتم نقل المياه من محطة حمدة 
على خط ناقل طوله ١٣ كيلومتراً وصواًل 

إلى المزرعة.
 وتقوم عملية الري 
في المرحلة األولى على 
8 محاور، تعتمد فيها 
على الذكاء االصطناعي 
في تطوير عملية الري 
والتحكم فيه عبر بث 
معلومات حول الطقس 
المركز  إلى  والتربة 
الرئيس لعمليات الزراعة 
لضبط وتنظيم معدل 

استهالك المياه.
إلى  الحفل  شهد 
جانب صاحب السمو 
حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن محمد 
بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو 
الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي 
رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم 
بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو 
الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي 
رئيس دائرة العالقات الحكومية، والشيخ 
دائرة  رئيس  القاسمي  حميد  بن  محمد 
اإلحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد 
بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون 
الضواحي والقرى، ومعالي عبدالرحمن بن 
محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، 
ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة 
التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبداهلل بن 
مهير الكتبي وزير شؤون المجلس األعلى 
لالتحاد وعدد من كبار المسؤولين رؤساء 
ومدراء الدوائر الحكومية وأعيان المنطقة. وام

أكد نجاح مشروعات الغذاء المتنوعة التي اعتمدتها اإلمارة بمناطقها المختلفة
حاكم الشارقة يشهد حصاد المرحلة األولى لمزرعة القمح »سبع سنابل« في مليحة  

سلطان القاسمي يشهد الحصاد بحضور عبداهلل بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي ومريم المهيري

سموه يثني على التعاون 
المثمر مع العديد من 
الجهات داخل اإلمارة 

وخارجها والذي أسهم في 
نجاح المشروع بزمن قياسي

سلطان القاسمي: 
مشروعات التنمية 
واحتياجات المنطقة 
مستمرة وال تتوقف 
على زراعة القمح فقط

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح والتعايش أنه بفضل 
الشيخة فاطمة بنت مبارك  جهود سمو 
رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى 
لمؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات«، 
ستظل اإلمارات تجربة عالمية رائدة في 
تأكيد دور األم في تنمية المجتمع واإلنسان، 
واالعتزاز بدور األم في توفير الدعم المادي 
والمعنوي ألبنائها وبناتها، من خالل تربيتهم 
على اإليمان بهويتهم الوطنية، واالحتفاء 

بالقيم اإلنسانية، وتقبل الجميع.        
 وأضاف معاليه - في كلمة له بمناسبة 
»يوم األم« -  أن فكر وعطاء وإنجازات »أم 
اإلمارات« سيظل نموذجا ملهما لمختلف 
التجارب العالمية، فهو الطريق لتأكيد دور األم 
في تقدم المجتمع واإلنسان، وفي نشر قيم 
السالم والمحبة والتعايش بين الجميع، حتى 
تكون األم محركاً للتغيير الدائم نحو األفضل.

وقال: »إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن 
نحتفي في يوم األم في دولة اإلمارات، »بأم 
اإلمارات« سمو الوالدة الفاضلة الشيخة فاطمة 
بنت مبارك، أدام اهلل عليها الصحة والعافية، 
وجزاها خير الجزاء، لقاء ما قدمت وتقدم لهذا 
الوطن العزيز، بل وكذلك للمنطقة والعالم، 
من عطاء متواصل وإنجازاٍت متالحقة، وإننا 
نعتز ونفتخر بأن »أم اإلمارات« ستظل نبع 
خير ال ينضب، سواء في خدمة جهود التنمية 
االجتماعية بوجه عام، أو في الحرص على 
تعميق دور المرأة في المجتمع والعالم«.

وأكد أن جهود وإنجازات سموها تتواصل 
دون توقف في خدمة المجتمع واإلنسان، في 

المجاالت كافة والسيما رعاية األمومة والطفولة، 
وستظل الشيخة فاطمة بنت مبارك نموذجاً عالميًا 
فريداً نفخر به، في تمكين األم اإلماراتية وتوفير 

كافة صور الدعم لها وألسرتها.
وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك كل أم 
إماراتية وعربية في هذا اليوم الذي يمثل تجسيدًا 
حياً لمشاعر الوفاء واالحترام والتقدير لكل األمهات 
حول العالم، فهن سفيرات القيم األصيلة والتسامح 
والتعايش عبر الزمان من جيل إلى جيل، ولذا 
ستظل مكانة األمومة راسخة في قلوب وعقول 

الجميع جيال بعد جيل، لدورهن البارز في تكوين 
األسرة المتماسكة، وتنشئة األجيال ، فاألم هي 
المدرسة األولى في االنتماء والوالء، كما أنها عماد 
المجتمع ورمز العطاء فيه، وهي التي تقوم أواًل 
وقبل كل شيء بدورها الطبيعي في تنشئة أجيال 
المستقبل، وتزويدهم باألخالق الرفيعة ليكونوا 
دوماً قادرين على التمسك بالقيم اإلنسانية النبيلة 
واستخدام طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق 
الخير ألنفسهم والتقدم لمجتمعهم ووطنهم، 

وللعالم المحيط بهم .
وأشار معاليه إلى أن »أم اإلمارات« استحقت 

وبكل جدارة كل ما تحظى به من تقدير 
وتكريم، فهي شخصية عالمية مرموقة، نتقدم 
إليها اليوم بالتحية والتهنئة، ونؤكد على امتناننا 
الكبير، لما تمثله بالنسبة لنا جميعاً من قدوة 
حسنة ونموذج مخلص، كما نقدم لسموها 
فائق االمتنان واالحترام، لما تؤكد عليه دائمًا 
بالقول والعمل، على أهمية توفير الرعاية 
الالزمة لألمومة والطفولة، بل وكذلك على أن 
تكون المرأة في كل مكان قادرًة تماماً على 
العطاء واإلنجاز تتعلم على أعلى مستوى، 
وتطور طاقاتها وإمكاناتها إلى الحد األقصى 
كي تربي أبناءها وبناتها على حب الوطن 
واإلسهام بشكٍل كامل في مسيرة المجتمع.

ونبه إلى أن بناء الشخصية اإلنسانية 
المتسامحة يبدأ دائما مع األم، وأن نجاحها 
التمسك  أبنائها وبناتها، بأن  في تعريف 
اإلنساني  والسلوك  الحميدة،  باألخالق 
الثقة  لتعزيز  اآلمن  الطريق  هو  النبيل، 
بالنفس والثقة باألسرة، والثقة بالمجتمع 
واالنتماء والوالء ألهداف الوطن ورموزه، 
وكذلك التواصل اإليجابي مع اآلخرين عبر 

الثقافات والمسافات.
أساسي في  بدور  تقوم  األم  أن  وأكد 
تمكين أبنائها وبناتها من تحقيق أهدافهم 
في الحياة، دونما تشدد أو تعصب، كي 
يسهموا في تحقيق األمن والرخاء واالستقرار، 
والحياة الكريمة لكل فرد في المجتمع، فاألم 
مسؤولة عن تعليم أبنائها وبناتها مهارات 
الحياة، ومساعدتهم على مواجهة التحديات، 
وتنمية قدراتهم على المواطنة الصالحة، 
واالرتباط القوي بمسيرة المجتمع والعالم.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بقيادتنا الرشيدة 
ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات لما يبذلونه من 
جهود مقدرة من أجل مستقبل الوطن، هذا 
المستقبل الذي يزداد قوة وعظمة، بمقدار 
مكانة األم وقدرتها على أداء أدوارها في العمل 

واإلنتاج وتنشئة األجيال. وام

نهيان بن مبارك: »أم اإلمارات« نبع ال ينضب في تمكين 
األم اإلماراتية وتوفير كل صور الدعم لها وألسرتها  

وزير التسامح والتعايش: 
فكر وعطاء وإنجازات »أم 
اإلمارات« نموذج ملهم 
لكافة التجارب العالمية 

في دعم األمومة

كشــفت مجموعة لولــو العالمية، رائدة 
ــي  ــوق ف ــر التس ــة ومتاج ــع بالتجزئ البي
المنطقــة، عــن »برنامــج ســعادة« أفضــل 
برنامج والء للمتسوقين في دولة اإلمارات 
وقــد تــم اطالقــه تزامنًا مع اليــوم العالمي 
للســعادة في لولو هايبر ماركت المشرف 

مــول أبوظبي.
وقــد تــم تدشــين البرنامــج رســميًا 
بواســطة يوســف علــى موســليام، رئيــس 
ــة،  ــو العالمي ــة لول ــس ادارة مجموع مجل
بمشــاركة كبــار المســئولين فــي مجموعة 
لولــو، حيــث كشــف لوســائل االعــالم 
عــن مزايــا االشــتراك فــي برنامــج ســعادة 

ــوقين. للمتس
ويمكــن للمتســوقين االنضمام للبرنامج 
بــكل ســهولة عبــر التســجيل فــي كاونتــر 
خدمــة العمــالء بجميع متاجــر لولو هايبر 
ماركت أو أونالين عبر الموقع اإللكتروني 
واالســتفادة من العروض الحصرية و نقاط 
المكافآت. ويتوفر »برنامج ســعادة« اآلن 
فــي دولــة اإلمــارات فقــط و قريبــًا ســيتم 

تدشــينه فــي جميــع دول الخليــج العربــي 
لــكل ٢٤8 متجر.

متحدثــًا لوســائل االعــالم، قــال يوســف 
علــى موســليام: »هــذه مبــادرة أخرى من 
جانبنــا إلضافــة المزيــد مــن الســعادة إلى 
التســوق اليومي لعمالئنا. يسعدنا الخروج 
ببرنامج المكافآت الفريد هذا اليوم حيث 
يحتفل العالم بأســره بيوم الســعادة وشهر 

رمضــان الكريم علــى األبواب ».
وأضــاف يوســف علــي: »أنــا متأكد من 
أن برنامــج« الســعادة »ســيجلب بالتأكيــد 
المزيــد مــن القيمــة والمدخــرات والراحة 
لمتســوقين لولــو االوفيــاء الذيــن دعمونــا 

دائًمــا. هــذه طريقتنــا فــي شــكرهم ». 
رقمهــم  عبــر  للمتســوقين  ويمكــن 
المســجل اســتخدام تطبيــق لولو للتســوق 
أوعبر منافذ البيع االستفادة من المكافآت 

الحصريــة والخصومــات االســبوعية .
ــويق  ــر التس ــار، مدي ــدا كوم ــال نان وق
واالتصــال المؤسســي لمجموعــة لولــو: » 
ــا رئيســية  ــى خمــس مزاي ــا عل لقــد ركزن
ألعضــاء هــذا البرنامــج هــي: الخصومــات 
ــآت،  ــاط المكاف ــة، ونق ــة الفوري اإلضافي
وأســعار األعضــاء الحصريــة، واالمتيــازات 
التجاريــة  العالمــات  مــن  والعــروض 
والمســتأجرين اآلخريــن. باختصار، يمكن 
لمتســوقي لولــو اآلن التطلع إلى مجموعة 
مذهلــة من العروض الترويجية المضمونة 

لتحقيــق وفــورات وســعادة معــززة ».
وقــد شــهدت حفــل التدشــين كل مــن 
ــر  ــال -المدي ــر  روبي ــن طاه ــيف الدي س
ــي أي،   ــليم ف ــة، وس ــذي للمجموع التنفي
ــد -  ــد المجي ــات، شــابو عب ــر العملي مدي
ــة، محمــد  ــع بالتجزئ ــات البي ــر عملي مدي
أنيــش - رئيــس قســم تقنيــة المعلومــات 

ــو. فــي مجموعــة لول

»لولو« تطلق »برنامج السعادة للوالء« 
في اليوم العالمي للسعادة

برنامج الوالء للعمالء 
يقدم خصومات إضافية 
فورية ونقاط المكافآت 

وأسعار حصرية 
للمشتركين

أبوظبي - الوطن
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ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــت س كرم
ــام  ــائي الع ــاد النس ــة االتح ــارك رئيس مب
رئيســة المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األسرية  
»أم اإلمــارات« الخريجــات المتميزات من 
جامعــة اإلمارات العربية المتحدة )الدفعة 
٤٢( ، وجامعة زايـد )الدفعة ٢١(، وكليات 
التقنيــة العليــا )الدفعــة ٣٢ (، الحاصــالت 

علــى درجــة امتيــاز مــع مرتبة الشــرف.
وبهــذه المناســبة اســتلمت كل خريجــة 
رســالة من ســموها تحمل عبــارات التهنئة 
واإلشــادة والتوجيه باالســتمرار في العطاء 
ــة  ــتلمن مكرم ــا اس ــص للوطــن كم المخل
ماليــة تشــجيعية مــن ســموها ، إيمانــًا من 
سموها بأهمية التشجيع والتحفيز للكوادر 
البشــرية المبدعة صانعة المســتقبل والتي 
يفخربهــا الوطــن ويتطلــع الــى مشــاركتها 

فــي كافــة مجــاالت العمل.
ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــت س وقال
مبــارك بهــذه المناســبة: » إن تخريــج 
هــذه الكوكبــة من المتميــزات من جامعة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجامعة زايد 
وكليــات التقنية العليا في شــتى المجاالت 
العلميــة هــي إضافة ودعم كبيــر لالقتصاد 
الوطني، ورافد للكوادر البشرية التي نعتز 
باســتمرار تقدمها في مجال العلم والعمل 
ــات  ــع بداي ــي صن ــاركتها ف ــم مش ، وندع
الخمســين القادمــة وهــي مؤهلــة بأفضــل 
تقنيات عصر التحول الرقمي،ومنافس قوي 
فــي عمليــات االبتــكار والتطويــر والبحــث 
العلمــي ، ممــا مــن شــأنه أن يجعــل أبنــاء 
االمــارات مســاهمين فــي إيجــاد الحلــول 
ــه  ــة لمــا في ــة واالقتصادي ــة والبيئي العلمي

نفــع للبشــرية جمعاء«.
وأضافــت ســموها »بهــذه المناســبة 
أزف التهانــي لبناتــي الخريجــات واتمنــى 
لهــن التوفيــق والســداد، وأوكــد أن هــذه 
المرحلــة فــي حياتهــن هــي البدايــة، وأن 
الســنين القادمــة فــي عمــر دولتنــا الغالية 
تتطلــب جهودًا مضاعفــة وإخالصا ومثابرة 
ــي  ــدم العلم ــراز التق ــي إب ــهم ف ــا يس بم
والتقنــي الــذي تحظــى بــه دولتنــا في ظل 
قيادتنــا الرشــيدة ، وفــي ضــوء التوجيهات 
والمتابعــة المســتمرة مــن صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولة حفظــه اهلل،والمبادرات الرائدة من 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهلل، و حــرص 
أخوانهمــا أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 
المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات، علــى 
اســتدامة التنميــة بأيــدي أبنــاء اإلمــارات 
، فهــم رهــان المســتقبل وضمــان تقــدم 

اإلمــارات وازدهارهــا«.
ومــن جانبه رفع معالــي الدكتور أحمد 
بــن عبــداهلل بالهول الفالســي وزيــر التربية 
والتعليــم أســمى آيــات الشــكر والتقديــر 
لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك »أم 
اإلمــارات » علــى هــذا التكريــم المتميــز 
لطالبــات الدولة وحرصهــا الالمتناهي على 
فتــح آفــاق العلــم والمعرفــة أمــام جميــع 
ــن دور  ــح له ــى أصب ــارات حت ــات اإلم بن
رئيــس فــي دفــع عمليــة التنميــة والبنــاء 
واالزدهــار فــي الدولــة. وأعــرب معاليــه 
عــن فخــره بالنجــاح والتميز الــذي تحققه 
ــة  ــاء نتيج ــذي ج ــارات وال ــات اإلم طالب
حرصهن علــى تعزيز قدراتهــن وكفاءاتهن 
ــن  ــق تطلعاته ــة لتحقي ــة والمعرفي العلمي
وصنــع المســتحيل وخوض معتــرك العمل 
فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة للوصول 
ــح  ــة ولتصب ــى المناصــب القيادي ــى أعل إل
المرأة اإلماراتية بذلك شــريكًا أساســيًا في 
تعزيــز مســيرة التنميــة الشــاملة للدولــة.

وقــال معاليــه: »أتوجــه بالتهنئة لجميع 
الخريجــات وأتمنــى لهــن التوفيق والنجاح 

فــي مســيرتهن المهنيــة المقبلــة. وتحرص 
وزارة التربيــة والتعليــم علــى مواصلــة 
الجهود المبذولة لتطوير منظومة تعليمية 
وطنية ترتقي ألفضل الممارســات العالمية 
المعتمــدة، بمــا يلبــي احتياجــات الطلبــة 
وســوق العمــل المســتقبلية، ويتوافــق مع 
توجهــات حكومتنــا الرشــيدة إلعــداد جيل 

قــادر على قيــادة المســتقبل.«
وبدوره تقّدم معالي زكي أنور نســيبة، 
المستشــار الثقافي لصاحب الســمو رئيس 
الدولــة- الرئيس األعلــى لجامعة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بأســمى آيــات التقديــر 
والعرفــان إلــى ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك، »أم اإلمــارات«، علــى رعايتهــا 
الكريمــة لحفــل تخريــج الدفعــة )٤٢( من 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة، والدفعة 
ــد، والدفعــة )٣٢(  )٢١( مــن جامعــة زايـ
مــن كليــات التقنيــة العليــا، مــن الطالبات 
المتفوقــات الحاصــالت على تقديــر امتياز 

مــع مرتبة الشــرف.
وقال معاليه: »ُيســعدني وُيشــّرفني أن 
أشــكر ســمو الشــيخة فاطمــة علــى دعمها 
المتواصــل لبنات زايد، فقد كانت ســموها 
ــه  ــه وُتحّقق ــا حّققت ــس لم ــّرك الرئي الُمح
المــرأة فــي دولــة اإلمــارات مــن إنجازات 
علــى صعيــد التعليــم والتمّيــز فــي البحث 
العلمــي والعملــي منذ أن حملت ســموها 
رســالة المغفــور لــه الشــيخ زايــد »طّيــب 
ــكّل  ــى تنفيذهــا ب ــت عل ــراه« وعمل اهلل ث
أمانــة وعزيمــة وإخــالص للنهــوض بالمرأة 
وتحفيزها على التعّلم، لتتمّكن من ترجمة 
رؤاه الطموحــة إلى واقع حقيقي أصبحت 
فيه المرأة اإلماراتية عنصرًا تنافسيًا ُمتمّيزًا 
فــي مســيرة التنميــة الُمســتدامة لوطنهــا 
عبرمواكبــة أعلــى المعاييــر العالميــة فــي 
جميــع المجــاالت العلميــة واالبتكاريــة 

الُمبدعة«.
ــاًل :  ــي نســيبة قائ ــي زك ــم معال واختت
»بناتــي الكريمــات، لقــد حرصــت القيادة 
الرشيدة، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيــان رئيــس 

الدولــة حفظــه اهلل، وبمتابعــة حثيثــة مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ال مكت
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، على 
دعــم أحالمكــن وطموحاتكن فــي التعليم 
والعمــل واالرتقــاء بقدراتكــن ومهاراتكــن 
فــي جميع المناحــي للوصول إلــى الريادة 
وتشريف وطنكن على الصعيدين اإلقليمي 
والعالمي. إن حصولكن على تقدير االمتياز 
مــع مرتبة الشــرف خير دليــل على الرؤية 
ــة  الحكيمــة االستشــرافية لمؤســس الدول
المغفــور لــه الشــيخ زايــد »رحمــه اهلل«، 
الــذي آمــن بإمكانيات المــرأة الالمحدودة 
على اإلسهام باقتدار في المسيرة التنموية 
الُمســتدامة لدولــة اإلمــارات لُتصبــح اليوم 
وبشــهادة العالم أجمع ركيزة أساســية في 
رحلــة ريادة الوطن وازدهــاره وصواًل إلى 
مئوية اإلمــارات ٢٠٧١..وأتطّلــع ُقدمًا إلى 
رؤيــة إنجازاتكــن وإبداعاتكــن على المدى 
البعيــد، وكّلــي ثقــة بإمكاناتكــن فــي إبراز 
ريادتكــن فــي امتــالك المعرفــة والخبــرة 
لرفــع ســقف الطمــوح والتحــّدي والتمّيــز 
فــي كافــة المجاالت العلميــة والعملية بما 
ُيحّقــق طموحــات وطننــا فــي استشــراف 
المســتقبل والُمســاهمة فــي وضعخططــه 

وصناعته«.
ومــن ناحيتها أعربــت معالي نورة بنت 
ــة  ــة، رئيس ــرة دول ــي، وزي ــد الكعب محم
ــا  ــكرها وتقديره ــن ش ــد، ع ــة زاي جامع
لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك »أم 
األمــارات« ، للرعايــة الكريمــة التي توليها 
لخريجــات الدفعــة الـــ٢١ مــن جامعة زايد 
المتفوقــات الحاصــالت على تقديــر امتياز 
مع مرتبة الشــرف، وغيرهن من الطالبات 
المتميــزات في مؤسســات التعليــم العالي 
على مســتوى الدولة. وقالت: »إن احتفاء 
ســمو الشــيخة فاطمة وتحفيزها للطالبات 
المتفوقات يشــكل حافزا الستمرارهن في 
التميــز والريــادة فــي مســيرتهن مــا بعــد 
التخــرج، وهــو دليل علــى حرصها ودعمها 
المســتمر لبذل كافــة الجهود لتقدم المرأة 

وتطويرأدوارها ومسؤولياتها، وذلك لتلبية 
ــي مســيرة  ــادة الرشــيدة ف ــات القي تطلع
ــف  ــة الشــاملة والتطــور فــي مختل التنمي
المجاالت والقطاعات الحيوية في الدولة.«

ــن  ــور عبدالرحم ــي الدكت ــدم معال وتق
العــور وزيــر المــوارد البشــرية والتوطين، 
رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بأسمى 
آيات الشــكر والتقدير واالمتنان إلى ســمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« 
، لحرصهــا الدائــم علــى االحتفــاء ببناتهــا 
الخريجــات مــن الحاصــالت علــى االمتيــاز 
مع مرتبة الشــرف على مستوى مؤسسات 
التعليــم العالــي، ممــا يعكس مــدى أهمية 
هذا الحدث لدى سموها واالهتمام الخاص 
الــذي توليــه البنــة اإلمــارات ولمــا تحققه 
من تميز علمي حيث يمثل تكريم سموها 
وســام فخــر على صدور الطالبــات ومصدر 
تشــجيع والهــام لهــن على التميــز والعطاء 
وتشجيعهن على التفوق العلمي واالنطالق 

الواثــق في حياتهــن العملية.
وأضاف معاليه، أن سمو »أم اإلمارات« 
ســتبقى جهودهــا وتوجيهاتها أساســًا لتميز 
مســيرة وإنجازات المــرأة اإلماراتية محليًا 
ــرأة  ــس الم ــث تناف ــًا وعالميًا،حي وإقليمي
اإلماراتيــة اليــوم فــي المجــاالت العلميــة 
والمعرفيــة وتســاهم فــي صناعــة القــرار 

وتتقّلــد المناصــب القياديــة فــي الدولة.
وقــال معاليــه، إن كليات التقنيــة العليا 
فخــورة بخريجاتهــا المتميــزات وبتفوقهن 
العلمــي، كونهــن ســيمثلن إضافــة نوعيــة 
لســوق العمــل خاصــة وأن كثيــرات منهــن 
وأخــرى  أكاديميــة  شــهادات  يحملــن 
ــة  ــادات فني ــن قي ــة ليمثل ــة عالمي احترافي
فــي تخصصاتهــن حيــث سيســاهمن فــي 
دعــم التطورواالبتــكار في مواقــع عملهن.

ودعــا الخريجــات الــى اعتبــار هــذا 
التفــوق انطالقــة جديدة لهــن نحو تحقيق 
طموحاتهــن في بناء مســتقبل أفضل لهن، 
وأن يســعين للعمل الجاد لصناعة فرصهن 
الوظيفيــة، فلديهــن مهارات تواكب ســوق 
ــيس  ــن تأس ــن م ــدرات تمكنه ــل وق العم

شــركاتهن الناشــئة فــي ظــل الدعــم الكبير 
ــيدة  ــادة الرش ــل القي ــن قب ــجيع م والتش

للكفــاءات الوطنيــة الواعــدة.
من جانبهن عبرت الطالبات عن الشــكر 
و التقديــر لســمو »أم اإلمــارات«.. وقالت 
عتمــة بنــت محمــد بن ســلطان بن ســرور 
الظاهــري مــن كليــة الهندســة – تخصــص 
ــارات  ــة اإلم ــة بجامع ــة المعماري الهندس
العربيــة المتحــدة :إلى مــن زرعْت البهجة 
في نفوسنا، وأنارْت بالخير والعطاء دروبنا 
إلــى أمنا العظيمــة وقدوتنــا ومثلنا األعلى 
فــي الحيــاة.. إلــى ســمو الشــيخة فاطمــة 
بنــت مبارك “أم اإلمارات” نتوجه بالشــكر 
والعرفــان .. وتقــف الحــروف والكلمــات 
خجــاًل عمــا يجــول فــي نفوســنا مــن حــب 
وإجــالل لشــخصكم الكريــم ولــكل مــا 
قدمــِت ومــا زلــِت تقدميــن مــن عطائــك 
الــال محــدود ومبادراتــك الــال مســبوقة… 
كيــف ال وأنــِت دائمــًا رمز العطــاء ومنارة 
ــم ومصــدر للعزيمــة.. فــكل الشــكر  للعل
والعرفــان لــِك أمنــا الغاليــة… اســأل اهلل 
أن يحفظــك ويحفــظ قيادتنــا ووالة أمرنــا 
ودولتنا الحبيبة. و من ناحيتها قالت شــما 
هــادف جوعان الظاهري مــن كلية االدارة 
واالقتصــاد – تخصــص التمويل والمصارف 
بجامعة االمارات العربية المتحدة : ســمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم االمارات« 
أمــي الغاليــة ، اإلمــارات عامــرة بالتقدم و 
التطــور ،بفضل جهود القيادة الرشــيدة ،و 
جهودكــم الخالقــة فلــوال ســموك لــم تكن 
جامعــة اإلمــارات فــي مصــاف الجامعــات 
العالمية، و أكون أنا شما هادف الظاهري 
احــدى خريجات الدفعة الثانية و األربعين 
، و أنضــم آلالف الممتنــات لهــذا الجهــد 
العظيم ،وللثقة الغالية في قدراتنا كفتيات 
نمثــل نصــف المجتمــع ، أعــدك و أنا كلي 
ــي  ــز ف ــل التمي ــان أن أواص ــكر و امتن ش
حياتــي العلميــة و العمليــة ألحقــق بعضــا 
مــن آمالــك العظيمــة ،و أكــون ابنــة بــارة 
لــك ،و لوطنــي الغالــي شــكرا أمــي فاطمة 
علــى لفتتــك الرائعــة فــي حفــل تخرجنــا 

،ســتبقى فــي الذاكــرة نبراســا يوقــد الهمة 
ــر الدرب. و يني

ــم أحمــد محمــد ســلطان  ــت مري وقال
الظاهــري مــن كليــة االدارة واالقتصــاد 
– تخصــص التمويــل والمصــارف بجامعــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة: إلــى »أم 
اإلمارات« الغالية ، إليك يا صانعة األجيال 
و بانيــة العقــول ، إليــك يــا رمــز الحكمــة 
ــت  ــي فأن ــاء أوجــه كلمات ــراس العط و نب
مــن نســتمد مــن حكمتهــا آفــاق المحبــة 
و التميــز ؛ فــكان دربنــا مضــاء بعلمــك ، 
ــك نحــن  ــا تزهــو بعنايت و ســماء طموحن
بنــات اإلمــارات نعــدك بالوفــاء فأنــت 
لنــا القــدوة و األمــل فــي أن نحيــا بعــزة 
وشــموخ دمــت لنا منارة تنير ســماء وطن 

اإلمــارات الغاليــة.
وقالــت العنــود أحمد خليفة الســويدي 
م كليــة العلــوم االنســانية واالجتماعيــة – 
ــد:  ــة بجامعــة زاي ــات دولي تخصــص عالق
أتقدم بأســمى آيات الشــكر والعرفان إلى 
أمنــا الغاليــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك علــى مــا قدمتــه لنــا، ومــا زالــت 
تقدمه من دعم وتشجيع ومبادرات خالقة 
ــم والمعرفــة،  ــم العل ــا فــي عال تســمو بن
وتحثنــا علــى المضــي قدمــًا نحــو األمــام ، 
بخطــى واثقــة ورعايــة فائقــة من ســموها 
، وبتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة نســير إلى 
ــرى المســتقبل مزهــرًا  ــا ت ــام وعيونن األم
مبشــرًا بغــٍد مشــرٍق يحمــل معــه الرخــاء 
والعيــش الرغيــد محققــًا طموحنــا وهدفنا 
المنشــود لنكون دائمًا فــي المقدمة.. لقد 
اكملــت دراســتي بنجــاح وتفــوق بفضــل 
اهلل لتكــون لنــا مســاهمٌة فاعلــٌة فــي بنــاء 
المجتمــع وإدارة مؤسســاته فــي مختلــف 
المجاالت.. كل المشــاعر الصادقة والنبيلة 
محملــة بالشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى 
أمنا »أم االمارات » والى قيادتنا الحكيمة 

ــا الحبيبة. ودولتن
وقالــت عفــراء ضــرار بالهــول الفالســي 
مــن كليــة العلــوم الطبيعيــة والصحيــة 
ــد:  ــة زاي ــس بجامع ــم النف – تخصــص عل
ــا أقــوى مــن  بصمــات ســموك فــي حياتن
ــكر  ــات الش ــا وكل كلم ــكرك عليه أن نش
واالمتنــان تعجــز عــن أن توفيــك حقــك ، 
فدعمــك المســتمر واهتمامــك بــكل بنات 
االمــارات دفعنــا الــى أن نحقــق كل تقــدم 
ونجــاح نصبــو اليــه لخدمــة الوطــن .. لقد 
اســعدني هذا التكريم و ماجاء في رســالة 
ســموك .. مما ســيحفزني على االســتمرار 
فــي العمل بجــد واجتهــاد لتقديــم المزيد 
لوطننــا اإلمــارات، حفظــك اهلل لنــا ولــكل 

بنــات و ســيدات االمــارات.
ــن  ــد حس ــب محم ــة حبي ــت ميث وقال
الحمادي من قســم التكنولوجيا – تخصص 
الهندســة الكهربائية بكليــات التقنية العليا 
: كل الشكر والتقديرلسمو الشيخة فاطمة 
بنــت مبــارك »أم االمــارات« التــي أعطت 
نموذجــًا رائًعــا للمــرأة اإلمارتيــة والعربية 
وكانــت ســببًا فــي تطــور المــرأة اإلماراتية 
،والتــي ألهمتنا بأن ال نضع ســقفا ألحالمنا 
وغرســت فينا حب تحقيق المراكز األولى 
لخدمــة الوطن، ويكفينــا فخرًا أنها أنجبت 
شــيوخًا عظمــاء مألت إنجازاتهــم العالمين 

العربي واإلســالمي.
وقالت خولة عبداهلل سالم الشامسي من 
قســم التربيــة – تخصــص الطفولة المبكرة 
بكليات التقنية العليا : يسعدني أن أتقدم 
بالشــكر والتقديــر لســمو الشــيخة فاطمــة 
بنــت مبــارك »أم اإلمــارات« علــى رعايتها 
الكريمــة لبنات اإلمــارات عامة و الطالبات 
خاصة، فقد أبهرت ســموها العالم بأســره 
لمــا قدمتــه مــن دعــم للمــرأة اإلماراتية و 
لمواصلة تحصيلها العلمي ، ولسموها اليد 
العليــا فــي دفــع مســيرة المــرأة اإلماراتية 

علــى طريق التقــدم والرقي.وام

الشيخة فاطمة تكرم الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي
»أم اإلمارات«: أزف التهاني لبناتي الخريجات واتمنى لهن التوفيق والسداد

سموها: تخريج هذه الكوكبة من المتميزات إضافة ودعم كبير لالقتصاد الوطني

الشيخة فاطمة: أبناء اإلمارات رهان المستقبل وضمان تقدم اإلمارات وازدهارها

السنين القادمة في عمر دولتنا الغالية تتطلب جهودًا مضاعفة وإخالصا ومثابرة

أحمد الفالسي: 
تميز طالبات 

اإلمارات نتيجة 
حرصهن على 

تعزيز قدراتهن 
وكفاءاتهن 

العلمية والمعرفية

زكي أنور نسيبة: 
الشيخة فاطمة 
الُمحّرك الرئيس 

لما حّققته 
وُتحّققه المرأة 

في اإلمارات من 
إنجازات

عبدالرحمن العور: 
تكريم الشيخة 
فاطمة وسام 
فخر على صدور 
الطالبات ومصدر 
تشجيع والهام 

على التميز

نورة الكعبي: 
احتفاء الشيخة 

فاطمة وتحفيزها 
للطالبات 

المتفوقات حافزًا 
الستمرارهن في 

التميز والريادة

الشيخة فاطمة تكرم خريجات الدفعة 42 من جامعة اإلمارات والدفعة 21 من جامعة 
زايـد والدفعة 32 من كليات التقنية العليا الحاصالت على درجة امتياز مع مرتبة الشرف

لالتحــاد  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
البرلمانــي الدولــي خــالل دورتهــا الـــ١٤٦ 
التــي عقــدت فــي مملكــة البحريــن خيــرًا، 
علــى انتخــاب ســعادة ســارة فلكنــاز عضــو 
مجموعــة الشــعبة البرلمانيــة للمجلــس 
ــة  ــاد، ممثل ــي االتح ــادي ف ــي االتح الوطن
ــة فــي مكتــب منتــدى  للمجموعــة العربي

ــاد. ــباب باالتح ــن الش البرلمانيي
ــاء  ــب بن ــاء المكات ــم تشــكيل أعض ويت
علــى ترشــيحات المجموعات الجيوسياســة 
ــة  ــي االتحــاد، وتســتمر العضوي الســت ف

لمــدة أربــع ســنوات.
يذكر أن منتدى البرلمانيين الشــباب تم 
تبنيــه في عام ٢٠١٤ كأحد أنشــطة االتحاد 
البرلماني الدولي الدائمة، بناء على مقترح 
الشــعبة البرلمانية اإلماراتية بإنشاء منتدى 
ــن، وترأســت الشــعبة  للشــباب البرلمانيي
البرلمانيــة اإلماراتيــة أول دورة للمنتــدى، 

ــداف  ــن أه ــعبة ضم ــرح الش ــي مقت ويأت
الحفــاظ علــى رعايــة حقــوق الشــباب 
ــم  ــان مشــاركتهم السياســية ودمجه وضم

ــاركة  ــجيع المش ــات، ولتش ــي المجتمع ف
الفاعلــة للشــباب بمــا يمكنهم مــن التعبير 

عــن أنفســهم. وام

انتخاب سارة فلكناز ممثلة للمجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب لالتحاد البرلماني الدولي  

ــة العامــة لالتحــاد  وافقــت الجمعي
دورتهــا  خــالل  الدولــي  البرلمانــي 
ــن  ــي البحري ــدت ف ــي عق الـــ١٤٦ الت
ــرة  ــى انتخــاب ســعادة مي ــرًا، عل أخي
ــة  ــو مجموع ــويدي، عض ــلطان الس س
الشــعبة البرلمانيــة للمجلــس الوطنــي 
االتحــادي باالتحاد، ممثلــًة للمجموعة 
الجيوسياســية العربية في مكتب لجنة 

ــة المســتدامة. التنمي
ويتــم تشــكيل أعضــاء المكاتــب 
بنــاء علــى ترشــيحات المجموعــات 
الجيوسياســة الســت فــي االتحــاد، 
أربــع  لمــدة  العضويــة  وتســتمر 

وام ســنوات. 

انتخاب ميرة السويدي ممثلة للمجموعة العربية في مكتب 
لجنة التنمية المستدامة لالتحاد البرلماني الدولي  
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أعلنــت وزارة الصناعــة والتكنولوجيا 
المتقدمــة عــن تحديــث برنامــج القيمة 
الوطنيــة المضافــة ليشــمل ضمــن نقاط 
ــى %5  ــة عــالوة تصــل إل تقييمــه إضاف
ــد  ــة عن ــم تحديدهــا بصــورة منفصل يت
اســتخدام الشــركات الصناعيــة لمعاييــر 
مؤشــر التحــول التكنولوجــي الصناعــي، 
بهــدف تشــجيعها على اعتمــاد التقنيات 
المتقدمــة وحلــول الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة والحلول الصناعية المســتدامة، 
والــذي يمكــن تلك الشــركات من اتخاذ 
قــرارات مدعومــة بالبيانــات لتخصيــص 

المــوارد بشــكل أكثــر فعاليــة.
ــز  ــى تعزي ــدف هــذه الخطــوة إل ته
تنافســية واســتدامة القطــاع الصناعــي 
فــي الدولــة بمــا يتماشــى مــع أهــداف 
للصناعــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
»مشــروع  المتقدمــة،  والتكنولوجيــا 
ــة  ــهولة ممارس ــز س ــار« لتعزي ٣٠٠ ملي
ــا  ــي، بم ــاع الصناع ــي القط ــال ف األعم
دولــة  حكومــة  مســتهدفات  يدعــم 
اإلمــارات ٢٠٣١ لتحقيق االكتفاء الذاتي 
واألمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية 
التنافســية  الكفــاءة  المضافــة ورفــع 

ــة. ــات الدول لصناع
ــى  ــد عل ــث الجدي ــُيمكن التحدي وس
معايير برنامج القيمة الوطنية المضافة، 
ــا  ــاط تقييمه ــادة نق ــن زي الشــركات م
الخاصــة فــي البرنامــج بنســبة تصل إلى 
ــي  ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــة م 5 بالمائ
مؤشــر التحــول التكنولوجــي الصناعــي 
الــذي تــم إطالقــه مؤخــًرا، والــذي 
ــاد  ــتوى اعتم ــار مس ــن إظه ــا م يمّكنه
التكنولوجيــا المتقدمــة واســتدامتها في 
التصنيــع، ويعتبــر أول مؤشــر من نوعه 
يدمــج حلــول الثــورة الصناعيــة الرابعة 
مــع االســتدامة فــي إطــار عمــل واحــد 
شــامل، لمســاعدة الشــركات الصناعيــة 
علــى تعزيــز تطبيقــات وحلــول الثــورة 
ــي  ــة ٤.٠ ف ــة الصناع ــة الرابع الصناعي
عملياتهــا، وتحقيــق الريادة واالســتفادة 
مــن إمكانــات التكنولوجيــا المتقدمــة.

القيمــة  نقــاط  احتســاب  ويتــم 
ــى  ــع عل ــي التصني ــة ف ــة المضاف الوطني
هيئــة 5٠ بالمائــة مــن إجمالــي النقــاط 
لتكلفــة التصنيــع أو الخدمــات، ويمثــل 
االســتثمار نســبة ٢5 بالمائــة، والتوطيــن 
ــن ١٠  ــاهمة المقيمي ــة، ومس ١5 بالمائ
بالمائــة، وســيضاف إليها حاليًا نســبة %5 
كزيــادة منفصلــة ســيتم احتســابها بنــاء 
ــاد هــذه الشــركات لمؤشــر  ــى اعتم عل
التحول التكنولوجي الصناعي، حيث تمثل 
ميــزة إضافيــة للشــركات لجمــع المزيــد 
مــن النقــاط بمــا يؤهلهــا الكتســاب ميزة 
تنافســية فــي عمليــة الشــراء للشــركات 

الكبــرى والهيئــات الحكوميــة.
وبلغــت قيمــة اإلنفــاق المحلــي على 
المنتجــات والخدمــات ضمــن الجهــات 
الوطنيــة  القيمــة  لبرنامــج  المطبقــة 
المضافــة 5٣ مليــار درهــم خــالل العــام 
ــة عــن  ــادة قدرهــا ٢5 بالمائ ٢٠٢٢ بزي

عــام ٢٠٢١.
وقالــت معالــي ســارة بنــت يوســف 
األميــري، وزيــرة دولــة للتعليــم العــام 
والتكنولوجيــا المتقدمــة: “إن مؤشــر 
التحــول التكنولوجــي الصناعــي، الــذي 
ــادرًة  ــر مب ــه يعتب ــن نوع ــد األول م يع
ــتدامة  ــز االس ــأنها تعزي ــن ش ــرة م مؤث
الثــورة  حلــول  واعتمــاد  الصناعيــة 
الصناعيــة الرابعــة، لكونه يشــكل ركيزة 
رئيســة لالســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة 
والتكنولوجيــا المتقدمــة، كمــا يعــزز 
مســتهدفات الدولــة لتحقيق االســتدامة 
والحيــاد المناخــي، إضافــة إلــى تحفيــز 

القطــاع  فــي  االســتثمارية  الجاذبيــة 
ــًا”. ــًا ودولي ــي محلي الصناع

وأضافــت معاليها أنــه من خالل دمج 
ــة  ــج القيم ــة برنام ــي معادل ــر ف المؤش
ــز  ــتهدف تحفي ــة، نس ــة المضاف الوطني
الشــركات في دولة اإلمارات على تقييم 
قدراتها واعتمــاد حلول الثورة الصناعية 
ــتدامة  ــات االس ــج ممارس ــة ودم الرابع
ــة  ــى بمــا يدعــم تحســين اإلنتاجي المثل
وزيــادة االســتدامة، وتعزيــز القــدرة 
التنافســية ورفــع الكفــاءة التشــغيلية 
تماشــيًا مــع الجهــود الوطنيــة للتحــول 
الصناعة من خالل التكنولوجيا المتقدمة 
ــاد المناخــي  ــق الحي ــى تحقي وصــواًل إل

بحلــول عــام ٢٠5٠«.
ــًا  ــد مثالي ــت يع وأوضحــت أن التوقي
العتمــاد مؤشــر التحــول التكنولوجــي 
ــم  ــي تقيي ــة ف ــزة إضافي ــي كمي الصناع
الوطنيــة  القيمــة  ببرنامــج  الشــركات 
المضافــة بينمــا تســتعد دولــة اإلمــارات 
الســتضافة مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقية 
ــر  ــة بشــأن تغي ــم المتحــدة اإلطاري األم
ــر  ــهر نوفمب ــي ش ــاخ )COP٢8( ف المن

ــل. المقب
وقــال : » حريصــون على دعم جهود 
التحــول التكنولوجي واالبتــكار وتوطين 
سالســل التوريــد بمــا يدعــم ريــادة 
دولــة اإلمــارات فــي التنميــة الصناعيــة 
ــذب  ــى ج ــدف إل ــا نه ــتدامة كم المس
المســتثمرين إلــى دولــة اإلمــارات مــن 
خــالل تقديــم حوافــز متنوعــة تتماشــى 
مــع المبــادرات الرئيســية مثــل برنامــج 

القيمــة الوطنيــة المضافــة«.
التحــول  مؤشــر  إطــالق  وتــم 
التكنولوجــي الصناعــي في إطــار برنامج 
التحــول التكنولوجــي التابــع لــوزارة 
ــي  ــة ف ــا المتقدم الصناعــة والتكنولوجي
القمــة العالميــة للحكومــات. وهو إطار 
ــي  ــج الرقم ــاس النض ــامل لقي ــل ش عم
ــة  ــك صياغ ــتدامتها وكذل ــع واس للمصان

ــي. ــول الصناع ــق للتح ــة طري خارط
و يعــزز المؤشــر أيضا دمــج تطبيقات 
ــة الرابعــة وممارســات  ــورة الصناعي الث
االســتدامة المثلــى ويزيــد الوعي بفوائد 
ــا المتقدمــة.. وهــو مكمــل  التكنولوجي

لبرنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة، 
الــذي تــم إطالقه فــي عــام ٢٠٢١ كأحد 
»مشــاريع الخمســين« لتعزيــز األداء 
االقتصــادي ودعــم الصناعــات المحليــة 
مــن خــالل إعــادة توجيه جــزء أكبر من 
اإلنفــاق العــام إلــى االقتصــاد الوطنــي.

ــة  ــة الوطني ــج القيم و يســاهم برنام
المضافــة فــي توطيــن سالســل التوريــد 
ومرونتهــا إضافــة إلــى تطويــر صناعــات 
ــل  ــدة.. و يعم ــة جدي ــات محلي وخدم
علــى جــذب االســتثمارات األجنبية التي 
تدعــم التنويــع االقتصادي وتســاعد على 
ــن  ــة لإلماراتيي ــق فــرص عمــل نوعي خل

فــي القطــاع الخــاص.
و يعــد البرنامج مســاهمًا رئيســيًا في 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وأصبح 
البرنامــج أحــد الحوافــز الرئيســية للنمو 
والتنويــع االقتصــادي فــي الدولــة ممــا 
يجعلــه عامــاًل رئيســيًا في نجــاح مبادرة 

»اصنــع فــي اإلمارات«.
ــى  ــدف مســاعدة الشــركات عل و به
فهــم الصيغــة المحدثــة لبرنامــج القيمة 
ــا،  ــتفادة منه ــة واالس ــة المضاف الوطني
ــا  ــة والتكنولوجي ــتنظم وزارة الصناع س
المتقدمــة سلســلة مــن ورش العمــل 
والجلســات فــي األســابيع المقبلــة.. 
ويمكــن للشــركات التســجيل فــي ورش 
العمــل عــن طريــق التواصــل مــع فريق 
برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة فــي 

.icv@moiat.gov.ae ــر ــوزارة عب ال
وســتعمل وزارة الصناعــة والتكنولوجيا 
المتقدمــة أيًضــا علــى نشــر الوعي بمؤشــر 
التحــول التكنولوجــي الصناعــي في منتدى 
»اصنــع فــي اإلمــارات« المقــرر عقده في 
مايــو المقبــل، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
الجــوالت الترويجيــة.. و ســتقام جلســات 
توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 

للبتــرول “أديبــك« فــي أكتوبــر المقبل .
ويمكــن لشــركات التصنيــع المهتمــة 
بالقيمــة  الخاصــة  نقاطهــا  بمراجعــة 
ــاء مــن  ــة، بعــد االنته ــة المضاف الوطني
التكنولوجــي  التحــول  تقييــم مؤشــر 
الصناعي، االتصال بجهات منح الشــهادة 
المعتمدة لمراجعة نقاطها بدون رســوم 

إضافيــة.وام

أطلــق ســعادة محمــد جالل الريســي – 
مديــر عــام وكالــة أنبــاء اإلمــارات “وام”، 
رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة للكونغرس 
ــة  ــات الدراس ــالم – مخرج ــي لإلع العالم
ــي  ــالم ف ــتقبل اإلع ــر مس ــة لمختب البحثي
حــدث خــاص نظمتــه اللجنة فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن بمشــاركة أكثــر مــن ٦٠ 
خبيــرًا ومتخصصــًا إعالميــًا يمثلون مختلف 
الوكاالت اإلخبارية والمؤسســات اإلعالمية 
ــالل  ــد ج ــعادة محم ــد س ــة . وأك الدولي
الريســي على أهمية التعاون االســتراتيجي 
فــي مجــال الــوكاالت اإلخباريــة وقطاعات 
اإلعــالم الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة 
والمنصــات اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي وتطبيقات الــذكاء االصطناعي 
. وأشــار كذلــك إلــى أهميــة رصــد رغبات 
واحتياجــات مختلــف الجماهير الســيما ما 
ُيعــرف بالجيــل “Z” المرتبط تحديدًا بفئة 
الشــباب، والــذي يركــز فــي اســتخداماته 
علــى المحتــوى المرئــي القصيــر كمحتوى 
اســتهالكي يعتمــد علــى أســاليب مبتكــرة 
فــي الســرد القصصي والتغطيــة اإلعالمية.

التحديــات  مــن  العديــد  تناولــت 
ــالم،  ــة اإلع ــاع صناع ــي قط ــرة ف المعاص
ــل مجموعــة مــن  ــم مناقشــتها مــن قب وت
الخبراء والمتخصصين، شــاركوا في مختبر 
اإلعــالم علــى هامــش الــدورة األولــى مــن 

الكونغــرس العالمــي لإلعالمــي، والتــي 
ــى ١٧  ــن ١5 إل ــرة م ــالل الفت ــدت خ ُعق
ــة ١٤.٠٠٠  ــور قراب ــر ٢٠٢٢م بحض نوفمب

ــر. ــدث وزائ متح
وأوضح سعادة محمد جالل الريسي أن 
هذه الدراســة سيتم اإلعالن عن مخرجاتها 
بشــكل ســنوي، إيمانــًا بضــرورة التكامــل 
اإلعالمــي والعمــل ســويًا الســتدامة العمل 
اإلعالميــة  المؤسســات  بيــن  المشــترك 
والتعــاون اإلعالمــي الدولــي فــي مواجهــة 
التضليــل اإلعالمــي وتصحيــح المعلومــات 

لخاطئة. ا
ونــوه بأهمية توظيف تقنيات تطبيقات 
 )Chat GPT( مثــل  النصــوص  توليــد 
والميتافيــرس في جعل تجربة المســتخدم 
أكثر تفاعلية ومرونة، وتوفير بيئة صحفية 
مبتكرة متجددة التطوير واالبتكار، وتثري 
عالقة القراء أو المتابعين أو المشــاهدين، 
فضــاًل عــن حاجــة المؤسســات اإلعالميــة 
ــة مؤسســية  ــى وجــود أنظم باســتمرار إل
ــة  ــين اإلنتاجي ــى تحس ــل عل ــة وتعم مرن
ودقــة القصــص الخبريــة مــن جانــب، 
ــة معلومــات  مــع الحفــاظ علــى خصوصي
األفــراد وحمايــة بياناتهــم الشــخصية مــن 
جانــب آخــر، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي 
بنــاء مؤسســات إعالميــة مرنــة فــي عصــر 

التضليــل الرقمــي.

كما أشــار سعادته إلى القضايا الرئيسية 
فــي مجــال صناعــة اإلعــالم التــي ركــزت 
عليهــا الورقــة البيضــاء، مثــل أهمية زيادة 
االســتثمار فــي اإلعــالم الرقمــي، وتطويــر 
ــي  ــج إبداع ــاد نه ــد، واعتم ــوى فري محت
الصحفيــة،  التقاريــر  وإعــداد  للتحليــل 
والنظــر أيضــًا فــي توفيــر المعلومــات 
والمــواد  الصحيحــة  واألخبــار  الدقيقــة 
الترفيهيــة تلبيــًة الحتياجــات المســتهلكين 
ــدرات  ــخير ق ــن تس ــاًل ع ــددة، فض المتع
المؤسســات اإلعالميــة وأدوات وســائل 
ــذكاء  ــات ال التواصــل االجتماعــي وبرمجي
االصطناعــي فــي التصدي لظاهــرة األخبار 

ــات المغلوطــة. ــة والمعلوم الكاذب
ــى أن حــدث إطــالق  ــارة إل ــدر اإلش تج
هــذه الدراســة البحثيــة “الورقــة البيضــاء” 
ــورد بنثــل –  ــه كل مــن الســيد ل شــارك في
الوكيــل البرلماني الســابق لــوزارة الخارجية 
ــون  ــيو روبرتس ــيدة تش ــة – والس البريطاني
ــن  ــدد م ــي ع ــي ف ــاد رئيس ــرر اقتص – مح
ــيد  ــإدارة الس ــة - وب ــات اإلخباري المؤسس
مارك ســيدويل من جمعية هنري جاكســون 
ــي  ــز أبحــاث متخصــص ف ــة كمرك البريطاني
موضوعــات العلــوم االجتماعية واإلنســانية، 
مشــيدين بمحــاور ومخرجــات الكونغــرس 
العالمي لإلعالم كحدث دولي يناقش العديد 

مــن التحديــات اإلعالميــة المعاصــرة.وام

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد »مؤشر 
التحول التكنولوجي الصناعي«

الكونغرس العالمي لإلعالم يطلق مخرجات 
الدراسة البحثية لمختبر مستقبل اإلعالم

محمد جالل الريسي خالل اطالقه مخرجات الدراسة

تعزيز سهولة ممارسة األعمال في القطاع الصناعي 
بما يدعم مستهدفات حكومة دولة اإلمارات 2031 

لتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الصناعي

سارة األميري: التوقيت مثاليًا العتماد 
مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي 
كميزة إضافية في تقييم الشركات 

ببرنامج القيمة الوطنية المضافة

الخطوة تهدف لتعزيز تنافسية 
واستدامة القطاع الصناعي في الدولة 
بما يتماشى مع أهداف االستراتيجية 
الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

فقد جواز سفر باسم: ذاهد خان وزير 
علي، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
YG4120482، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: انا ليزا مانامتام 
ورقم  الفلبين،  جنسيته:  روساليجوس، 
الجواز: B5955357P، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: جوسف جان ايوجنيو 
رساريو، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
A7923119P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

سليم  هارشيتا  باسم:  سفر  جواز  فقد 
حسن فاليافيتيل عبدو، جنسيته: الهند، 
ورقم الجواز: 0830009M، فالرجاء على 
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

عمر  محمد  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
عبيداهلل، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
BK2224312، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: يسرى زكريا محمد 
الجواز:  ورقم  مصر،  جنسيته:  محرم، 
25345875A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ماري جين جاجويس 
الجواز:  ورقم  الفلبين،  جنسيته:  ياب، 
P7887162A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: مهند سالم آدم 
بشير، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
P04837802، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
فقدان جواز سفر

رفعت الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية 
واألوقاف أســمى آيات التهاني والتبريكات 
لمقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي »رعاه اهلل« وإخوانهما 
أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى 
ــارات  ــى شــعب اإلم ــارات وإل حــكام اإلم
ــان  ــهر رمض ــبة ش ــع بمناس ــم أجم والعال
ــام، وتــالوة  ــام والقي ــارك، شــهر الصي المب
القــرآن، والعطــاء واإلحســان، ســائلة اهلل 
العلــي القديــر أن يتغمــد بواســع رحمتــه 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” والقادة المؤسسين.

وأكد ســعادة الدكتور محمد مطر ســالم 
ــة للشــؤون  ــة العام ــس الهيئ ــي رئي الكعب
اإلســالمية واألوقاف أن شــهر رمضان يأتي 
هــذا العــام وقــد ســجلت دولــة اإلمــارات 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
المراكــز المرموقــة العالية في المؤشــرات 
التنافســية العالمية، لتكون من أكثر الدول 
ــة  ــدول نظاف ــا، ومــن أرقــى ال ــا وأمان أمن
وحضــارة وبنيانا، ومن أســبق الدول كفاءة 
فــي أســواقها، واســتقرارا فــي اقتصادهــا، 
واستباقية في توجهات مستقبلها، وعالمية 

فــي مهارتهــا ومبادراتها.
وقال ســعادته خالل اإلحاطة اإلعالمية، 
الهيئــة  برنامــج  عــن  اإلعــالن  حــول 
وضيــوف رئيــس الدولــة خــالل الشــهر 
الكريــم: »يأتــي شــهر رمضــان هــذا العــام 
ــاء  ــن وب ــي م ــد اهلل التعاف ــم بحم ــد ت وق
كورونــا، وعــادت المســاجد إلــى نشــاطها 
المعهــود فــي محاريبهــا، ومنابرهــا، وفــي 
هــذا الصــدد جــاءت التوجيهــات الســامية 
باستضافة أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف 
ــون  ــة ليك ــس الدول ــمو رئي ــب الس صاح

ــه  ــي في ــا ومباشــرا يلتق البرنامــج حضوري
ــتهدف  ــور المس ــاء بالجمه ــادة العلم الس
الرســمية  المســاجد والمؤسســات  فــي 

ــة«. ــة واإلعالمي والمجتمعي
وَأضــاف »مضــى علــى إطــالق برنامــج 
ضيــوف رمضــان أكثــر مــن أربعــة عقــود 
ــد المؤســس  ــد القائ ــذ عه مــن الزمــن من
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، »طيــب اهلل ثــراه«، واســتمر فــي 
عهــد المغفــور لــه الشــيخ خليفة بــن زايد 
ــان »رحمــه اهلل«، ويكتســب هــذا  آل نهي
العــام التألــق والدعــم والرعاية مــن ديوان 
الرئاســة بتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة”.
ــل  ــق العم ــرص فري ــعادته ح ــد س وأك
المكلــف بتنظيــم البرنامج وبالتنســيق مع 
مكتــب الحضــارة والقيــم اإلنســانية علــى 
اســتقطاب الكفاءات الدينيــة العالمية، من 
العلماء المعتدلين المشــهود لهم بالحكمة 
والتســامح، مــع مراعاة التنــوع في الجنس 
والجنســيات مــن مختلــف الــدول بحســب 
احتياجات المستهدفين، منوها إلى أنه تم 
اختيــار )٢٠( ضيفــا من أصحــاب المناصب 
العلميــة فــي مجــال الشــؤون اإلســالمية، 
مــن المتمتعين بالفصاحة وحســن التعبير، 
المعروفيــن باألطروحــات العلمية القيمة، 

باإلضافــة إلــى عدد مــن القــراء المتمكنين 
مــن الحفــظ وأحــكام التــالوة والتجويد.

ــة أعــدت برامــج  ــى أن الهيئ ولفــت إل
علميــة ووعظيــة تتناســب وهــذه المرحلة 
الزمنيــة، وتســتجيب للجهــات التي طلبت 
إقامــة نــدوات ومحاضرات فيهــا، باإلضافة 
ــى مــا ســيقام مــن دروس ومحاضــرات  إل
فــي المســاجد يشــارك فيهــا علمــاء الهيئة، 
مشــيرا إلــى أن لجنــة البرامــج فــي الهيئــة 
وضعــت للعلماء الضيوف فعاليات رئيســة 
بهــدف إحيــاء أيــام وليالــي الشــهر الفضيل 
بالمحاضــرات الوعظية، والــدروس الدينية 
وغيرهــا، تســتهدف تعزيــز قيــم المواطنــة 
والتالحــم المجتمعي، وتعزيز قيم ومبادئ 
التســامح والتعايش الســلمي في المجتمع، 
وتوعيــة األســرة اإلماراتيــة والحــرص على 

تماسكها.
ونــوه إلــى أن برنامــج العلمــاء الضيوف 
ــة  ــة رئيس ــن ١٣ فّعالي ــام يتضم ــذا الع له
تشمل » المحاضرات الوعظية ومحاضرات 
ــة  ــة وأمســيات رمضاني ــر اإلذاع ــث عب الب
ــة  ــة والكراســي العلمي ــدوات التوعوي والن
والــدورات العلميــة التخصصيــة ويوم زايد 
للعمل اإلنساني والبرامج اإلعالمية ومقرأة 
ضيــوف اإلمــارات وملتقــى ضيــوف رئيس 
الدولــة ولقــاءات مــع الضيــوف، وومضات 

رمضانيــة وفعاليــة حماة الوطــن«.وام

إعالن برنامج ضيوف رئيس الدولة خالل شهر رمضان المبارك
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تحتفــي دولــة اإلمــارات بيــوم الســعادة 
العالمــي الــذي يصادف ٢٠ مــن مارس من 
ــه  ــم احتفال كل عــام، حيــث تشــارك العال
بهذه المناســبة التي تعد فرصة الستعراض 
نجاح الدول في تعزيز منظومة المؤشرات 
المرتبطــة بإســعاد أفرادهــا والتــي تتضمن 

8 مؤشــرات رئيسية.
وتحافــظ اإلمارات على صدارتها لقائمة 
الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، 
ــل  ــوي كف ــوي ق ــار تنم ــى مس ــتنادًا إل اس
االستجابة والتماهي مع مؤشرات السعادة 
التــي تتضمــن: نصيب األفراد مــن الدخل، 
ــوالدة، والدعــم  ــد ال ومتوســط العمــر عن
ــاذ  ــي اتخ ــراد ف ــة األف ــي، وحري االجتماع
القــرارات المرتبطــة بحياتهــم، ومســتوى 
كــرم وســخاء األفــراد، ومســتوى الفســاد، 

واإليجابيــة، ومســتويات القلــق والكآبة.
وضمــن المســار التنمــوي للدولــة توفــر 
أكبــر قدر من المــالءة المجتمعية المؤهلة 
لتحقيــق تلك المؤشــرات، انطالقًا من عهد 
القائــد المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«، 
ــن  ــاة المواطني ــت جــودة حي حيــث تحول

ــم  ــة له ــاة الكريم ــات الحي ــر متطلب وتوفي
أولويــة ثابتة ومســتدامة.

وأطلقــت الدولة العديــد من المبادرات 
الحكوميــة والفعاليــات المتنوعــة التــي 
المجتمــع  ســعادة  تحقيــق  اســتهدفت 
ــن  ــاس م ــا الن ــن فيه ــة يتمك ــاد بيئ وإيج

ــا. ــتمتاع به ــعادتهم واالس ــق س تحقي
وفــي ٢٠ مــارس ٢٠١٦، اعتمــد  صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، البرنامج الوطني 
للسعادة وجودة الحياة، الذي يخدم ميثاقًا 
وطنيــًا للســعادة، كمــا اعتمــد ســموه عدة 
ــة عمــل  ــق بيئ ــى خل ــادرات تهــدف إل مب
ســعيدة ومنتجــة فــي المكاتــب الحكوميــة 
االتحاديــة، التزامــًا بخلــق البيئــة األســعد 
لمجتمع دولة اإلمارات، كما اعتمد مجلس 
ــوزراء برئاســة صاحــب الســمو الشــيخ  ال
ــاق  ــوم، الميث ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم
الوطنــي للســعادة واإليجابيــة، الــذي ينص 
علــى التــزام حكومــة دولــة اإلمــارات عبــر 
سياســتها العليــا وخطــــــطها ومشــروعات 
وخدمــات جميــع الجهات الحــــــــكومية، 

ــرد  ــة المناســبة لســعادة الف ــة البيئ وتهيئ
ــة  واألســرة والمجتمــع، وترســيخ اإليجابي
ــن  ــم م ــا يمكنه ــم م ــية فيه ــة أساس قيم

تحقيــق ذواتهــم وطموحاتهــم.
وأطلقت حكومة دولة اإلمارات المسح 
الوطنــي للســعادة واإليجابيــة، بهــدف 
قيــاس مســتويات الســعادة واإليجابيــة 
فــي الدولــة، وتحديــد أولويــات المجتمــع 
لشــرائحه  بالنســبة  الســعادة  ومصــادر 
المختلفــة، وتأســيس قاعــدة بيانات وطنية 
واســتخدام نتائــج المســح، لتســتفيد منهــا 
الجهــات الحكومية االتحادية والمحلية في 
تطويــر التشــريعات والسياســات والبرامــج 
ــعادة  ــة وس ــق اإليجابي ــات لتحقي والخدم

المجتمــع.
واعتمــد مجلــس الــوزراء »السياســة 
ــة« إطــار  ــاة الرقمي ــة لجــودة الحي الوطني
عمل داعمًا ضمن ممّكنات تحقيق مجتمع 
رقمــي إيجابــي وآمن، توافقــًا مع توّجهات 
االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ٢٠٣١، 
وانســجامًا مع مئوية اإلمــارات ٢٠٧١، عبر 
ــة  ــا التنموي ــق أهدافه ــى تحقي ــل عل العم

نحو المســتقبل. وام

أعلنــت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق 
سلســلة المنهــج المتكامل في اللغــة العربية 
والثقافــة واألخالق »سلســلة ســالمة« أصبح 
اختياريــًا بداية مــن العــام األكاديمي المقبل 

.٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
وجاء القرار بعد مراجعة شــاملة للمنهاج 
أجرتهــا الــوزارة تضمنــت دراســات تحليليــة 
مستفيضة وتوصيات اللجنة الوطنية لمراجعة 
مناهــج اللغــة العربيــة، وهــي لجنــة وطنيــة 
أكاديميــة محايــدة مــن مؤسســات التعليــم 

الوطنية.
  وبموجــب هــذا القــرار، بــات بإمــكان 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة التــي تطبــق 
المنهــاج الــوزاري االختيــار بيــن تطبيــق 
»سلســلة سالمة« المدمجة، أو تدريس مواد 
اللغة العربية والتربية اإلســالمية والدراسات 
االجتماعيــة والتربية األخالقية لطلبة الحلقة 
األولى »من الصف األول إلى الصف الرابع« 
كمــواد منفصلــة بمصادرهــا التعليميــة التــي 

توفرهــا وزارة التربيــة والتعليم. 
وكشــفت الوزارة أن قرار إتاحة »سلسلة 
ســالمة« للمدارس بشــكل اختيــاري جاء بعد 
إجــراء دراســة شــاملة ومعمقــة أجرتها فرق 
متخصصــة من الوزارة باإلضافة إلى مراجعة 
شــاملة قامــت بهــا لجنــة وطنيــة أكاديميــة 
تضــم نخبــة مــن خبــراء التعليــم لمراجعــة 
المنهــج المتكامــل والتأكــد مــن مالئمتــه مع 
احتياجات المجتمع التعليمي واالستراتيجية 
التعليميــة فــي الدولــة، وبمــا يتماشــى مــع 
الممارســات العالميــة الُفضلــى وينعكــس 
إيجابــًا على الطلبة باعتبارهم محور العملية 
التعليميــة واألســاس فــي عمليــة تطويرها.  

 وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد 
شــكلت في شهر ديسمبر ٢٠٢٢ لجنة وطنية 
أكاديمية محايدة لمراجعة المنهج المتكامل 
في اللغة العربية والثقافة واألخالق »سلسلة 
ســالمة« لطلبــة الحلقــة األولى »مــن الصف 

األول إلــى الرابع«.

ــراء  ــا خب ــي عضويته ــة ف ــت اللجن وضم
ــن  ــي م ــال التعليم ــي المج ــن ف ومتخصصي
جامعــة اإلمارات العربيــة المتحدة، وجامعة 
ــوم  ــد للعل ــن زاي ــد ب ــة محم ــد، وجامع زاي
الشــارقة، وجامعــة  اإلنســانية، وجامعــة 
برمنغهــام دبــي، وجائــزة خليفــة التربويــة.،

ــة عــدة   وبعــد تشــكيلها، عقــدت اللجن
اجتماعــات علــى مــدار ثالثــة أشــهر بحثــت 
خاللهــا وبشــكل تفصيلــي المنهــج المتكامــل 
وفق منهجية تســتند إلى التصورات العالمية 
فــي مجال تصميم المناهج، وتعليم القراءة، 
وضمان تحقيق المخرجات التعليمية المثلى.

ــى  ــة بشــكل أساســي عل ــزت اللجن  ورك
فلســفة المنهــج وآليــات تطبيقــه وســبل 
تطويــره ليحقــق األهــداف التــي ُوضــع مــن 
أجلهــا ومــن ثم قدمــت اللجنة تقريرًا شــاماًل 
ــره  ــم اقترحــت عب ــة والتعلي ــوزارة التربي ل
ــن  ــى المديي ــج عل ــر المنه ــات لتطوي توصي

ــد. وام المتوســط والبعي

أعلن األرشــيف والمكتبــة الوطنية عن إنجاز 
التحضيرات الالزمة الستضافة كونجرس المجلس 
الدولي ٢٠٢٣ في أبوظبي، في الفترة من ٩-١٣ 
أكتوبــر المقبــل، ويعــد هــذا اللقــاء األول الــذي 
يتــم اإلعالن فيــه عــن االســتعدادات والترتيبات 
التي يتطلبها عقد هذا الحدث األرشيفي الكبير؛ 
ــي  ــات الكونجــرس ف ــاد فعالي ــث انعق مــن حي
مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض »أدنيــك«، 
واســتضافة الوفــود القادمــة مــن مختلــف أنحاء 

العالــم والتســهيالت المقدمة لهم.
وفــي هــذا اإلطــار أكــد ســعادة الدكتــور عبد 
اهلل الريســي المستشــار الثقافي بديوان الرئاسة، 
ــة المنظمــة لكونجــرس المجلــس  رئيــس اللجن
الدولــي لألرشــيف ٢٠٢٣ أن كونجــرس المجلس 
الدولــي لألرشــيف -الذي ســينعقد تحت شــعار 
»إثــراء مجتمعــات المعرفــة«، وســتقام فعالياته 
للمــرة األولــى فــي المنطقــة العربيــة والشــرق 
األوســط - ســيكون محــّل فخــر ليس لألرشــيف 
والمكتبة الوطنية فحســب وال للمشــاركين فيه، 
وإنمــا لدولــة اإلمــارات وجميــع المقيميــن على 

ــا الطيبة. أرضه
وأشــار إلــى أن محــاور كونجــرس المجلــس 
الدولي لألرشــيف تم تطويرها؛ بما ينســجم مع 
توجهــات دولة اإلمــارات العربية المتحدة، التي 
تعــد واحــة ونموذجــًا مثاليًا للتســامح والتعايش 
اإلنســاني؛ وهــذا مــا جعل »الســالم والتســامح« 
يتصــدر قائمــة الموضوعــات المطروحــة علــى 
طاولــة البحــث، ثــم تأتــي »التقنيــات الناشــئة: 
الســجالت والحلــول اإللكترونيــة« فــي المحــور 
الثاني، ويحتل موضوع االستدامة مساحة كبيرة 
من خالل المحور الثالث: »المعرفة المســتدامة 
والكوكب المستدام: األرشيف والسجالت وتغير 

المنــاخ«، وفــي المحــور الرابع »الثقــة واألدلة« 
وهــي مــن أولويــات أّي أرشــيف عــام أو خــاص 
فــي العالــم، وفــي المحــور الخامــس: » اإلتاحة 
والذكريــات« وهــذا األخيــر يؤكــد أن الوصــول 

إلــى األرشــيف حــٌق وليس امتيــازاً.
ــي  ــاركات ف ــى أن المش ــي إل ــار الريس وأش
كونجــرس المجلــس الدولــي لألرشــيف ســتكون 
من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، وأن اللجنة 
المنظمة قد تلقت ما يقارب الـ5٠٠ ورقة عمل، 
وهــذا يــدل علــى مــدى االهتمــام بالكونجــرس، 
ويبشــر بأنــه ســيكون فريــداً وإبداعيــًا يعكــس 
صــورة اإلمــارات ومــا بلغتــه مــن تقــدم وتطــور 
وتميــز فــي جميع المجــاالت، ومــن المنتظر أن 
يشّكل هذا الكونجرس إضافة نوعية على صعيد 

التعريــف بتاريخ دولــة اإلمــارات وحضارتها.
وباســم المجلــس الدولــي لألرشــيف ألقــت 
الســيدة جوزيــه كيربس رئيســة المجلــس كلمة 
شــكرت فيهــا القائمين علــى تنظيــم الكونجرس 
ــت عــن ســعادتها  وأشــادت بجهودهــم، وأعرب
لالنضمــام إلــى الحــدث األرشــيفي الكبيــر الــذي 
تنتظــره اإلمــارات فــي أكتوبــر القادم، وســيكون 
نقطة فارقة وتجربة مهمة في مســيرة المجلس 
الدولي لألرشــيف، وتحدثت عن مكانة المجلس 
الدولي لألرشيف ودوره على الصعيد التنظيمي 
ــاء والتعــاون  ــز الحــوار البّن ــًا، وفــي تعزي عالمي

المثمــر بيــن مجتمعات األرشــيفات والمكتبات، 
وأبدت ســعادتها إذ سيتزامن كونجرس المجلس 
الدولي لألرشيف مع الذكرى ٧5 إلنشاء المجلس 

الدولي لألرشــيف.
ثم تحولت فعاليات الندوة إلى جلسة نقاشية 
أدارهــا الســيد ديفيــد فريكــر الرئيــس الســابق 
للمجلــس الدولــي لألرشــيف، وشــارك فيهــا كل 
مــن: الســيدة جوزيــه كيربس، وســعادة الدكتور 
عبــد اهلل الريســي. وقــد ناقشــت الجلســة بعــض 
القضايا المهمة التي ســتوضع على طاولة الحوار 
فــي كونجرس المجلس الدولي لألرشــيف، وفي 
مقدمتها: التحديات التي تواجهها األرشيفات في 
الحاضــر والمســتقبل، مثل: الرقمنــة والحوكمة، 
والشــفافية، حماية المعلومات، وحقوق النشر، 
والوصــول إلــى الســجالت التاريخيــة، وأهميــة 
ــيفية،  ــي البحــوث األرش ــي ف ــذكاء االصطناع ال
واالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة والمتطــورة 
جــداً فــي شــؤون األرشــفة، وتضخــم البيانــات 

وســبل حفظها لألجيــال وإتاحتهــا للباحثين.
جــاء ذلك فــي النــدوة التي نظمها األرشــيف 
والمكتبــة الوطنيــة بمقــره بعنــوان »إثــراء 
مجتمعــات المعرفــة« والتــي ســلط فيهــا الضوء 
على دور المؤسسات واألفراد في دعم استدامة 
المعرفــة في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. 

وعــن اســتضافة أبوظبي لكونجــرس المجلس 
الدولــي لألرشــيف ٢٠٢٣ أعرب ســعادة عبد اهلل 
ماجــد آل علــي مديــر عــام األرشــيف والمكتبــة 
الوطنيــة عــن أملــه فــي أن يكــون الكونجــرس 
حافــاًل باألفــكار اإلبداعيــة والمبتكــرة التي تثري 
محــاوره، وترتقي باألرشــيفات علــى الصعيدين 

ــي والعالمي. المحل
هــذا وقــد جــرى عــرض فيلــم وثائقــي عــن 
أهميــة كونجــرس المجلــس الدولــي لألرشــيف 

٢٠٢٣ الــذي ستســتضيفه أبوظبــي.

اإلمارات تشارك العالم االحتفاء بـ»يوم السعادة«  

»التربية« تعتمد عدم إلزامية تطبيق »سلسلة سالمة« 
في المدارس الحكومية والخاصة

األرشيف والمكتبة الوطنية يعلن تحضيرات كونجرس المجلس الدولي لألرشيف 2023

رحبــت دولة اإلمــارات باالتفاق الذي 
ــة  ــا وجمهوري ــة صربي ــم بيــن جمهوري ت
كوســوفو خــالل المحادثــات التــي جــرت 
فــي جمهوريــة مقدونيا الشــمالية بشــأن 
ــن  ــة بي ــة المصالح ــذ خط ــج تنفي برنام
البلديــن والتــي يرعاها االتحاد األوروبي.

وأثنــت معالــي النــا زكــي نســيبة 
والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعدة 
ــة  ــية المندوب ــؤون السياس ــي للش الدول
ــم  ــدى األم ــارات ل ــة اإلم ــة لدول الدائم

المتحــدة علــى االتفــاق، مشــيرة إلــى أنــه يمثــل خطــوة مهمــة 
نحــو تعزيــز الســالم واألمــن علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.

وأكــدت معاليهــا فــي هــذا الصدد دعــم دولة اإلمــارات للقانون 
الدولــي، وبشــكل خــاص احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخل في 

شــؤونها الداخلية، وحــل النزاعات بالطرق الســلمية.
وأوضحــت معاليهــا أنــه فــي ظــل التحديــات العالميــة الملحــة 

فــإن دولــة اإلمــارات تؤمــن بأهميــة بناء 
الجسور والتعاون والحوار لحل الخالفات 
بالطرق الســلمية لتعزيز الثقة بما يجمع 

بيــن وجهات النظــر المختلفة.
وأعربــت معاليهــا عــن تقديرهــا لدور 
ــم وتســهيل  ــي دع ــي ف ــاد األوروب االتح
تنفيــذ االتفــاق، والتأكيــد علــى اســتعداد 
دولة اإلمارات لدعم المســار الذي يرعاه 
االتحــاد األوروبي، وعلــى أهمية الجهود 
المشــتركة لتعزيز الدبلوماســية والحوار.

وأشــارت معاليها إلى أن دولة اإلمارات ترتبط بعالقات وطيدة 
مــع كل مــن جمهوريــة صربيــا وجمهوريــة كوســوفو، وتتطلــع إلى 

تعزيــز آفــاق التعاون بمــا يحقق المصالح المشــتركة.
ــاح  ــا إلنج ــد تطلعه ــارات تؤك ــة اإلم ــا أن دول ــرت معاليه وذك
هــذا االتفــاق بمــا يســهم فــي تحقيــق االســتقرار ويعــزز االزدهــار 
والتنمية لشــعبي صربيا وكوســوفو، وبقية دول غرب البلقان. وام

تجتمــع لجنــة تحــري رؤيــة هالل شــهر 
ــع  ــاء التاس ــوم الثالث ــارك الي ــان المب رمض
والعشــرين من شهر شــعبان ١٤٤٤ هجرية 
الموافــق ٢١ مــارس ٢٠٢٣ بعــد صــالة 
المغــرب، وذلــك فــي دائــرة القضــاء فــي 
أبوظبــي برئاســة معالــي عبــداهلل ســلطان 
بــن عــواد النعيمــي وزيــر العــدل وحضــور 

أعضــاء اللجنــة.
وتقــوم جميــع المحاكــم الشــرعية فــي 
الدولــة بتحــري الرؤية وموافــاة اللجنة بما 
يثبــت لديهــا وعلــى لجنــة تحــري الشــهور 
ــي  ــي ف ــاء بأبوظب ــرة القض ــة بدائ القمري
»المناطــق الوســطى والشــرقية والغربية« 
باإلمــارة ومدينــة العيــن والظفــرة متابعــة 
مهمتهــا الشــهرية في جمــع األدلة المؤدية 
إلى إثبات بداية شــهر رمضان لهذه السنة، 

وموافــاة اللجنــة بمــا توصلت إليــه. وام

اإلمارات ترحب باالتفاق بشأن خطة المصالحة بين صربيا وكوسوفو  

اإلمـارات تتحـرى هـالل رمضـان اليـوم

أكد معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس 
المعيــن لمؤتمــر األطــراف »كــوب٢8«، أن 
العالــم بحاجة إلى التوســع في إنتــاج الطاقة 
مــن جميــع المصــادر المتاحــة الخاليــة مــن 
االنبعاثــات، بالتزامــن مــع تقليــل انبعاثــات 

كافــة مصــادر الطاقــة األخرى.
جــاء ذلــك خالل كلمــة معاليــه االفتتاحية 
فــي مؤتمــر كوبنهاغــن الــوزاري بشــأن تغير 
المنــاخ، الــذي شــارك فــي ترؤســه مــع كل 
مــن معالــي ســامح شــكري، وزيــر الخارجيــة 
المصــري ورئيــس مؤتمــر »كــوب٢٧«؛ ودان 
يورغنســن، وزير التعــاون اإلنمائي وسياســة 

المنــاخ العالميــة الدنماركــي.
ويعــّد مؤتمــر كوبنهاغــن، الــذي يســتمر 
يومين ويحضــره أكثر من ٤٠ وزيراً حكوميًا، 
أول اجتمــاع سياســي رفيــع المســتوى ُيعقد 
عقب مؤتمر »كوب٢٧«، ويهدف إلى تمهيد 
الطريــق لنجــاح مؤتمــر األطراف«كــوب٢8« 
الــذي تســتضيفه دولــة اإلمــارات أواخــر 
العــام الجــاري، إضافــة إلــى متابعــة تنفيــذ 
أهــداف اتفــاق باريــس ونتائــج ومخرجــات 

مؤتمركوب٢٧«.
وخــالل فعاليــات المؤتمــر، عقــد معاليــه 
سلســلة مــن اللقــاءات الثنائيــة مع عــدد من 
ــف أنحــاء  ــوزراء مــن مختل المســؤولين وال
العالــم، مــن بينهــم ســيمون ســتيل، األميــن 
التنفيــذي التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية 
بشــأن تغير المناخ؛ ومعالــي جنيفر مورغن، 
وزيــرة الدولــة والمبعوثــة األلمانيــة الخاصة 
للعمــل المناخــي الدولــي؛ ومعالــي محمــد 
شــهاب الديــن، وزيــر البيئة والغابــات وتغير 
المنــاخ فــي بنغالديــش؛ وفرانــس تيمرمانز، 
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية األوروبية؛ 
ومعالي غريس فو، وزيرة االســتدامة والبيئة 
الســنغافورية؛ وزهــاو ينغميــن، نائــب وزيــر 
البيئــة الصينــي، ومعالــي توليسولوســولو 
ســدريك شوســتر، وزيــر المــوارد الطبيعيــة 

والبيئــة والســياحة فــي ســاموا، وآخريــن.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، 
في كلمته االفتتاحية: »تماشــيًا مع توجيهات 
القيــادة فــي دولــة اإلمــارات، نســعى للبنــاء 
علــى األســس التي وضعهــا مؤتمر كــوب٢٧، 
واالنتقــال مــن مرحلــة وضــع األهــداف إلــى 
تنفيذهــا، خاصــًة وأن العالــم ال يــزال بعيــدًا 
عــن المســار الصحيــح للحفــاظ علــى الهدف 
األهــم وهو تفادي تجاوز االرتفاع في درجة 
حــرارة كوكــب األرض مســتوى ١.5 درجــة 
مئويــة، ونحــن بحاجــة إلــى تحقيــق تقــدم 
جــذري ونقلــة نوعيــة فــي الســنوات الســبع 
القادمــة عبر موضوعــات التخفيف والتكيف 
والتمويــل المناخي والخســائر واألضرار، ألن 

الخطــوات الصغيــرة لــن تكــون كافية«.
وبخصــوص التخفيــف، دعــا معاليــه دول 

العالــم إلــى التوســع فــي إنتــاج الطاقــة مــن 
جميع المصــادر المتاحة عديمــة االنبعاثات، 
إلــى جانــب خفــض االنبعاثــات مــن جميــع 
مصــادر الطاقة األخرى؛ وقال إن التكنولوجيا 
ذات التكلفــة الضخمة ليســت مفيــدة ألحد، 
وعلى الحكومات تبني سياسات ذكية لتحفيز 
الحلــول المجدية تجاريًا مثل تحســين أنظمة 
تخزين الطاقة باســتخدام البطاريات، وتقليل 
تكلفة التقــاط الكربون، وتطوير مشــروعات 

الهيدروجين.  وتقنيات 
وبشــأن االنتقال في قطــاع الطاقة، أوضح 
معاليــه أن العالــم يحتــاج إلــى إنجــاز انتقــال 
عملــي وواقعــي فــي قطــاع الطاقــة يشــمل 
جميــع مصادرهــا، ويركــز علــى الحــد مــن 
االنبعاثــات، وعلى عــدم التخلي عن منظومة 

الطاقــة الحالية قبــل جاهزية منظومة الطاقة 
المستقبلية.

ونــوه إلى ضرورة تطويــر منظومة العمل 
المناخــي وتضميــن الذهنيــة التجاريــة فيهــا، 
واعتمــاد مؤشــرات األداء الرئيســية للمــدى 
ــوح  ــال طم ــدول أعم ــر ج ــب، وتطوي القري
وعملــي، والتركيــز علــى أن الهــدف هــو 
ــس إبطــاء معــدالت  ــات ولي خفــض االنبعاث

النمــو والتقــدم.
وفــي مــا يتعلــق بهــدف التكيــف، جــدد 
معاليــه التأكيد علــى أهمية بناء إطار للهدف 
العالمي الخاص بالتكيف بما يلبي احتياجات 
الــدول الناميــة، ويحمــي التنــوع البيولوجي، 
ــى  ــة عل ــول القائم ــة، والحل ــزز المرون ويع
الطبيعــة، مضيفــًا أنــه »ال بــد مــن مضاعفــة 

التمويل المخصص للتكّيف، وتبني سياســات 
ــا  ــة وتأهيله ــدرات كل دول ــاء ق ــة لبن وطني

للتكيــف مــع تداعيــات تغيــر المنــاخ«.
وبالنســبة للخسائر واألضرار؛ شدد معاليه 
علــى ضــرورة االســتفادة مــن التقــدم الــذي 
تحقــق فــي مؤتمــر األطراف«كوب٢٧«الــذي 
عقــد في شــرم الشــيخ، ممــا يســتلزم تفعيل 
صندوق معالجة الخســائر واألضرار، وإدارته 
بشــكل ســليم وبهيــكل تنظيمي مالئــم حتى 
يمكــن توجيــه االســتفادة منــه للمجتمعــات 

األكثــر تعرضــًا لتداعيــات تغيــر المناخ.
هــو  المناخــي  التمويــل  إن  وقــال 
أســاس التقــدم، ولدينــا فرصــة لتحديــد 
ــر  ــي مؤتم ــدة ف ــة جدي مســتهدفات تمويلي
رســم  علــى  األطراف«كوب٢8«تســاعدنا 
مســار جديــد لطمــوح مناخــي أكبــر، داعيــًا 
إلــى تطويــر عاجــل ألداء المؤسســات المالية 
الدوليــة وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف، 
ــر وتقليل  لتوفيــر المزيــد مــن التمويل الميسَّ
المخاطــر وجــذب المزيــد مــن التمويــل مــن 
القطــاع الخــاص، وأوضــح أنــه »ال غنــى عــن 

التوسع في إتاحة التمويل المناخي، وتسهيل 
الحصــول عليــه بتكلفــة مناســبة«.

لمؤتمــر  المعيــن  الرئيــس  وأكــد 
ة إلى  األطراف«كوب٢8«علــى الحاجــة الملحِّ
»التكاتف واالتفاق على األهداف المشتركة، 
وأنــه ال مجال للتفرق واالنقســام، ألن العالم 
يتقــدم من خالل الشــراكة، وليس االنغالق«.

ــع  ــي تق ــة الت ــه إن »المهم ــال معالي وق
علــى عاتقنــا هــي مــن أكبــر التحديــات التي 
واجهتهــا البشــرية علــى اإلطــالق، ولكــن إذا 
أدركنــا أهميــة القضايــا المطروحــة، وعملنــا 
معــًا، وبدأنا اآلن، ســنحول هــذا التحدي إلى 
واحــدة من أعظم الفرص للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية«.
وُتعّد هذه الزيارة إلى كوبنهاغن األحدث 
ضمن جولة االستماع العالمية التي يقوم بها 
معالي د. سلطان أحمد الجابر بصفته الرئيس 
المعيــن لمؤتمر األطــراف »كوب٢8«، والتي 
تهدف إلى لقاء واالستماع إلى آراء مجموعة 
من الشــركاء عبر الحكومات والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وام

ضمن جولته العالمية لالستماع إلى األطراف المعنية والتفاعل معها
الرئيس المعين لمؤتمر األطراف »كوب28« يلقي الكلمة 

االفتتاحية في مؤتمر كوبنهاغن الوزاري للمناخ
سلطان الجابر: نسعى للبناء على مخرجات مؤتمر »كوب27« 

واالنتقال من مرحلة وضع األهداف إلى تحقيقها

العالم يحتاج إلنجاز انتقال عملي وواقعي في قطاع الطاقة 
يشمل جميع مصادرها ويركز على الحد من االنبعاثات

علينا االستفادة من التقدم الذي تحقق في مؤتمر شرم 
الشيخ وتفعيل صندوق معالجة الخسائر واألضرار

سلطان الجابر خالل كلمته في المؤتمر

أبوظبي - الوطن
عبداهلل الريسي: 500 

ورقة بحثية تلقتها اللجنة 
المنظمة وأكثر من 100 
دولة تشارك في الحدث
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اقتصاد

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ترندي ايفنت لخدمات االفراح والمناسبات

رخصة رقم: CN-4602565 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ذا اس اس اتش للديكور

رخصة رقم: CN-4214529 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون رايت جويس للسيدات

رخصة   رقم:  CN-2267389  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 عبداهلل محمد عبداهلل طحنون اليماحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جورديب كاور جاغجيت سينغ %100

تعديل االسم التجاري من / صالون رايت جويس للسيدات
RIGHT CHOICE LADIES SALOON

إلى / صالون رايت جويس للسيدات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 RIGHT CHOICE LADIES 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: كولن للديكور - شركة الشخص الواحد ذ م م

عنوان الشركة: آل نهيان, شرق 19_2, 0 : ~, مبنى, 
السيد عبيد محمد حارب بن حاذه

CN-4374139 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / المنارة للتدقيق والمراجعة ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 13/03/2023
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2322000260
 تاريخ التعديل 20/03/2023

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

اإلعالن.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كونكورد لصيانة المعدات الطبية

رخصة رقم: CN-4400197 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ال لونا لخياطة المالبس النسائية

رخصة رقم: CN-4596715 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كيراناواال اند فلورس للتجارة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4647698  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / كيراناواال اند فلورس للتجارة العامة 

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 KIRANAWALA AND FLOWERS GENERAL TRADING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / بقالة كيراناواال - شركة الشخص الواحد ذ م م 

 BAQALA KIRANAWALA
- 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة الروافد البيطرية

رخصة   رقم:  CN-1120309  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد سالم عبيد 

خلفان الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عيسى ثانى مفتاح 

الوعيل %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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الحسام لخدمات الطباعة

رخصة رقم: CN-4315758 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الرسمة لالستشارات الفنيه المعماريه

رخصة رقم: CN-3895590 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

وادي السيندي لتصليح المكيفات

رخصة رقم: CN-4420047 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الضي لتحصيل الديون

رخصة   رقم:  CN-3816678  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على حسن على 

الشيخ الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حسين عبداهلل احمد 

الصفى المحضار %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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

النشمى لمواد البناء - فرع

رخصة رقم: CN-1041326 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
النسمة السعيدة الدارة العقارات

رخصة   رقم:  CN-4737634  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / النسمة السعيدة الدارة العقارات 

ALNISMA ALSAEDA FOR REAL
 ESTATE MANAGEMENT

إلى / طوق الياسمين للتجارة العامة 
 TOUQ ALYASMEEN GENERAL TRADING

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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بال منجل للمقاوالت الكهربائية والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-2647302  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 50000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف امنه محمد راشد البغام النقبى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ابراهيم سالمه على رزق %100
تعديل االسم التجاري من / بال منجل للمقاوالت الكهربائية والصيانة العامة 

 PAL MINJAL ELECTRICAL CONTRACTING
& GENERAL MAINTENANCE

إلى /  بال منجل للمقاوالت - شركة الشخص الواحد ذ م م 
PAL MINJAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: العمالق لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة 

- شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة : المصفح, م 11, 0 : ~, مبنى, السيد 

محمد سعيد محمد و اخرين
CN-3938748 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / المنارة للتدقيق والمراجعة ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 07/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305010444

 تاريخ التعديل 20/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مخبز الحصاد المثالي

رخصة رقم: CN-2101433 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز سبيس فوتوير

رخصة   رقم:  CN-4592125  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 50000 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على سعيد سيف عبود الكعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة على سعيد سيف عبود الكعبى %100

تعديل االسم التجاري من / مركز سبيس فوتوير
 SPACE FOOTWEAR CENTRE

إلى / مركز سبيس فوتوير - شركة الشخص الواحد ذ م م
SPACE FOOTWEAR CENTER - 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة زهرة االبداع العمال البالستر والسيراميك
رخصة   رقم:  CN-1145983  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل رأس المال  / من 0 إلى 20000
تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سلطان سعيد سيف سعيد المقبالى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد يونس احمد رقيب على %100
تعديل االسم التجاري من / مؤسسة زهرة االبداع العمال البالستر والسيراميك

 FLOWER CREATIVE PLASTERING & CERAMIC WORKS EST
الشخص  شركة   - والسيراميك  البالستر  العمال  االبداع  زهرة   / إلى 

الواحد ذ م م
 ZAHRAT AL ABDAH PLASTERING & CERAMIC WORKS

- 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة المحنا لمعالجة المياه

رخصة   رقم:  CN-3770044  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مكتوم سالم بالحاس 

مكتوم الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فاخره مهير على 

الشامسى %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.
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اقتصاد
العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

نور الشام للتكنولوجيا

رخصة رقم: CN-3901097 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم جيف اند تاكن

رخصة   رقم:  CN-4603169  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد سعد عبداهلل 

محمد العريانى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ميره خميس بخيت 

جمعه الغيثى %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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ماجيك ماستر للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-4377702  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 حسن عبداهلل حسن بامجبور الصيعرى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ياسين زعفر احمد %100
تعديل االسم التجاري من / ماجيك ماستر للصيانة العامة 
 MAGIC MASTER GENERAL MAINTENANCE

إلى / ماجيك ماستر للصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 MAGIC MASTER GENERAL 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: مايند لينك لالستثمار ذ.م.م

عنوان الشركة : مدينة ابوظبي الصناعية, م 41, 0 : ~, 
مبنى, توافق لتطوير المشاريع العقارية و اخرين
CN-1860367 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / احمد الحوسني لتدقيق الحسابات - 
شركة الشخص الواحد ذ م م ، كمصفي قانوني للشركة 

بتاريخ 23/02/2023
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305008667
 تاريخ التعديل 20/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-3879514 رقم

باالسم التجاري سمارت سكشن للطباعة والتصوير، 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان 

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العـين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2067306 رقم

باالسم التجاري جرانيتو للسيراميك واألدوات الصحية، 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان 

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سعيد للتصوير

رخصة   رقم:  CN-1017482  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 احد سعيد اجارودى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ماريا كورنيليا اونيجا %100

تعديل االسم التجاري من / سعيد للتصوير 
  SAEED PHOTOGRAPHY

إلى / سعيد للتصوير - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 SAEED PHOTOGRAPHY

- 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري : باك أب لخدمات الشحن - شركة الشخص 

الواحد ذ م م  
عنوان الشركة : تاجر أبوظبي 

CN-4426370 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين  الساده / ايه زد محاسبون قانونيون - شركة الشخص 
الواحد ذ م م ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 09/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
ADDED- 22-03-00337 الموثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل 20/03/2023
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

العدد 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

آيدلك للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-3023160 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بي أوت للوجبات الخفيفة

رخصة رقم: CN-3012739 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اس اي كتشن كافيه

رخصة رقم: CN-2978389 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

حوران للشحن البري

رخصة رقم: CN-2730733 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

دي اف هاوس كافيه

رخصة رقم: CN-4706950 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كراج عيان لصبغ السيارات

رخصة رقم: CN-2721882 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شهل للنقليات والمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4726770  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / شهل للنقليات والمقاوالت العامة - 

شركة الشخص الواحد ذ م م
 SHAHUL FOR GENERAL CONTRACTING TRANSPORTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / شهل لوجيستك للنقليات العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 SHAHUL LOGISTICS GENERAL TRANSPORTATION

- 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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة االوس كيك تجهيز الفطائر والمعجنات

رخصة   رقم:  CN-4806062  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تجهيز  كيك  االوس  مؤسسة   / من  التجاري  االسم  تعديل 

الفطائر والمعجنات
 ALOSS CAKE SANDWICHES AND

 PASTRIES PREPARING ESTABLISHMENT
إلى / اوس كيك تجهيز الفطائر والمعجنات 

 OSS CAKE SANDWICHES AND PASTRIES PREPARING
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 4006 تاريخ 2023/03/21
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ملحمة ومشاوي حوار الدار - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-3921961  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد نجيب محمد وفا ناشد
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد مجاهد على امين %100

تعديل االسم التجاري من / ملحمة ومشاوي حوار الدار - شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 HAWARR AL DAR BUTCHERY & GRILLS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / ملحمة حوار الدار - شركة الشخص الواحد ذ م م
 HAWAR AL DAR BUTCHERY

- 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.

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : وحيث ان طالب التنفيذ بصدد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٣٤٦ مدني كلي

طالب التنفيذ : سميرة أحمد عبد القادر أبو زور عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الخليج التجاري -شارع 
الخليج التجاري١-برج ون امنيات-الطابق٢٠-مكتب ٢٠٠١ ويمثله : سيف راشد سيف سويحي الزحمي

المطلوب إعالنه : مها صبرى بدن الصالحى بصفتها شقيقة المرحوم/ صميم صبرى بدن الصفة : منفذ ضده 
عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-وادي الصفا - THE VILLA AREA -الوحدة رقم RL- 002-هايسندا 

C7- - ٠5٢٣88١5٧٦
موضوع اإلعالن : المنفذ ضدهم : مها صبرى بدن الصالحى بصفتها شقيقة المرحوم/ صميم صبرى بدن

أيار صبرى بدن بصفتها شقيقة المرحوم / صميم صبرى بدن
سوسن صبرى بدن بصفتها شقيقة المرحوم / صميم صبرى بدن

صبا صميم صبرى بدن ) القاصر ( بوالية والدتهما السيدة / سميرة احمد علي القادر بصفتهما ابنتا 
المرحوم / صميم صبرى بدن

سما صميم صبرى بدن ) القاصر ( بوالية والدتهما السيدة / سميرة احمد عبد القادر بصفتهما ابنتا 
المرحوم / صميم صبرى بدن

أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٩-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠١:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى 
البيع ) شركة اإلمارات  التي أنيط بها  العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة  الحال سيجرى بيع 
للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع 
تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم 
بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة 
٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة 
أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة 
التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 

المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
وحدة عقارية-المنطقة:الثنية الخامسة-رقم االرض:8١8-رقم البلدية:٦١٤٧-٣٩٣-المساحة:٩٣.٩٦ متر 

مربع-اسم المبنى:مدينة تاور-رقم الوحدة:١٠8-التقييم:8٩١٠٢8.١٧ درهم 
حصة )صميم صبري بدن( في ارض وما عليها من بناء-المنطقة:وادي الصفا5-رقم االرض:١٤٠٠-رقم 

البلدية:٧8٣٢-٦٤8- مساحة الحصة:٣٢٩.٩٩ متر مربع- التقييم: ١٧٤٩٩٣٦.٩٧ درهم 
ارض وما عليها من بناء- المنطقة:وادي الصفا5-رقم االرض:١٧٩٣-رقم البلدية:8١8٦-٦٤8-المساحة:٣8.٩٤5 

متر مربع- التقييم:55٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 208 / 2020 / 2203 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : وحيث ان طالب التنفيذ بصدد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٣٤٦ مدني كلي

طالب التنفيذ : سميرة أحمد عبد القادر أبو زور عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الخليج التجاري -شارع 
الخليج التجاري١-برج ون امنيات-الطابق٢٠-مكتب ٢٠٠١ ويمثله : سيف راشد سيف سويحي الزحمي

المطلوب إعالنه : مها صبرى بدن الصالحى بصفتها شقيقة المرحوم/ صميم صبرى بدن الصفة : منفذ ضده 
عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-وادي الصفا - THE VILLA AREA -الوحدة رقم RL- 002-هايسندا 

C7- - ٠5٢٣88١5٧٦
موضوع اإلعالن : المنفذ ضدهم : مها صبرى بدن الصالحى بصفتها شقيقة المرحوم/ صميم صبرى بدن

أيار صبرى بدن بصفتها شقيقة المرحوم / صميم صبرى بدن
سوسن صبرى بدن بصفتها شقيقة المرحوم / صميم صبرى بدن

صبا صميم صبرى بدن ) القاصر ( بوالية والدتهما السيدة / سميرة احمد علي القادر بصفتهما ابنتا 
المرحوم / صميم صبرى بدن

سما صميم صبرى بدن ) القاصر ( بوالية والدتهما السيدة / سميرة احمد عبد القادر بصفتهما ابنتا 
المرحوم / صميم صبرى بدن

أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٩-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠١:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى 
البيع ) شركة اإلمارات  التي أنيط بها  العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة  الحال سيجرى بيع 
للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع 
تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم 
بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة 
٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة 
أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة 
التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 

المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
وحدة عقارية-المنطقة:الثنية الخامسة-رقم االرض:8١8-رقم البلدية:٦١٤٧-٣٩٣-المساحة:٩٣.٩٦ متر 

مربع-اسم المبنى:مدينة تاور-رقم الوحدة:١٠8-التقييم:8٩١٠٢8.١٧ درهم 
حصة )صميم صبري بدن( في ارض وما عليها من بناء-المنطقة:وادي الصفا5-رقم االرض:١٤٠٠-رقم 

البلدية:٧8٣٢-٦٤8- مساحة الحصة:٣٢٩.٩٩ متر مربع- التقييم: ١٧٤٩٩٣٦.٩٧ درهم 
ارض وما عليها من بناء- المنطقة:وادي الصفا5-رقم االرض:١٧٩٣-رقم البلدية:8١8٦-٦٤8-المساحة:٣8.٩٤5 

متر مربع- التقييم:55٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر )للمنفذ ضده( في التنفيذ 
رقم 208 / 2020 / 2203 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرةالمصارف االبتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى : دعوى فسخ عقد التأجير التمويلي المؤرخ ٢٠٠٧/١٢/٠5 ومالحقه وإلزام المدعى 
عليه برد حيازة العقار وتسليمه للمدعية خاليًا من الشواغل وبالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وما 
يترتب على ذلك من آثار، وشطب إشارة القيد العقاري )اإلجارة المنتهية بالتملك( - الواردة لصالح 
المدعى عليه - أو أية إشارة إلى المدعى عليه في مستندات وسجالت العقار، وجعل تسجيل العقار 
باسم المدعية وحدها خالصًا وخاليًا من أي حق أو قيد - وتكليف كل جهة رسمية أو غير رسمية مختصة 
بتنفيذ ذلك ، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 8٢.١١٠ درهم إجمالي األجرة المتأخرة 
المترصدة بذمته من تاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢١ وحتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٢ وما يستجد من أجرة من ٠١/ 
٢٠٢٢/٠٢ حتى تاريخ االخالء التام والفعلي بواقع اجرة شهرية قدرها 8.٩٩٢ درهم ،ومبلغ التعويض 
)٣٧٤5٧٦ وتسليم العقار الى المدعية وإلزام المدعى عليه بسداد رسوم استهالك الكهرباء والمياه وأية 
رسوم مترتبة ومستحقة على الوحدة عين التداعي كرسوم الخدمة حتى تاريخ اإلخالء التام وتقديم 

براءة ذمة من الجهات ذات العالقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
المدعي: تمويل مساهمة خاصة عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - شارع برج 

خليفة -مبنى اسبكت تاور - الطابق الرابع ويمثله: ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه : ١- محمد غزوان زهير الرهوان صفته: مدعى عليه

المؤرخ  التمويلي  التأجير  عقد  فسخ  دعوى  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
٢٠٠٧/١٢/٠5 ومالحقه وإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار وتسليمه للمدعية خاليًا من الشواغل 
وبالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من آثار، وشطب إشارة القيد العقاري 
في  عليه  المدعى  إلى  إشارة  أية  أو   - عليه  المدعى  لصالح  الواردة   - بالتملك(  المنتهية  )اإلجارة 
مستندات وسجالت العقار، وجعل تسجيل العقار باسم المدعية وحدها خالصًا وخاليًا من أي حق أو 
قيد - وتكليف كل جهة رسمية أو غير رسمية مختصة بتنفيذ ذلك ، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى 
للمدعية مبلغ 8٢.١١٠ درهم إجمالي األجرة المتأخرة المترصدة بذمته من تاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢١ 
وحتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٢ وما يستجد من أجرة من ٠١/ ٢٠٢٢/٠٢ حتى تاريخ االخالء التام والفعلي 
بواقع اجرة شهرية قدرها 8.٩٩٢ درهم ،ومبلغ التعويض )٣٧٤5٧٦ وتسليم العقار الى المدعية وإلزام 
المدعى عليه بسداد رسوم استهالك الكهرباء والمياه وأية رسوم مترتبة ومستحقة على الوحدة عين 
التداعي كرسوم الخدمة حتى تاريخ اإلخالء التام وتقديم براءة ذمة من الجهات ذات العالقة وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 43 / 2023 / 96 - تجاري مصارف

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١



15العدد )٤٠٠٦( الثالثاء ٢٩ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ : تنفيــذ الحكــم الصــادر فــى الدعــوى رقـــم 8٠٠/٢٠١٩ 
عمالــــى جزئــــى، والمستأنفة برقمين ٢٠١٩/٣٤١5 و ٢٠١٩/٣٢5٩ إستئناف 
عمالي، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها ٣٦٤.٢٤٣ درهم ، باالضافه الى 

رسم التنفيذ مبلغ )5٠٢٠( شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد مبارك عطيه ابو خطاب

عنوانه : إالمارات ، إمارة عجمان ، المنطقة الراشدية ٣، شارع بدر ، 
بناء رقم الكتبي، الغرفة رقم ٣٠١ ، الطابق ٣ ، بجانب حديقة السيدات

)ش.ذ.م.م(  كونستركشن  تكنيكال  جلف  شركة   -١  : إعالنه  المطلوب 
صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـم 
التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٣٦٩٢٦٣.٠٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 
أو خزينة المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقكـم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ٠٧ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2020 / 6978 - تنفيذ عمالي

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الرابعة رقم ٧٤
موضوع الدعوى : المطالبة بنفقة أوالد شاملة ومسكن شرعي والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

المطالبة بزيادة مفروض نفقة أوالد للحكم الصادر رقم )٢٠١٧/١٧١٢( - أحوال نفس مسلمين بتاريخ 
٢٠١8/٠١/١8م، واإلستئناف رقم )٢٠١8/١١٧( ? أحوال شخصية ومواريث بتاريخ ٢٠١8/٠٣/٢٠م، 

والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المدعي: صفاء توفيق مبروك إبراهيم  عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الورقاء الثالثة - ديره - دبي

المطلوب إعالنه : ١- أسامة صالح أحمد محمد صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٠5-١٠-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ صفاء توفيق مبروك إبراهيم بحكمت المحكمة بمثابة الحضوري :-

الحكم  بموجب  )فريدة و عدى(  للولدين  المفروضة  النفقة  بزيادة  عليه  المدعى  إلزام   -١
الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٧/١٧١٢ أحوال نفس مسلمين واإلستئناف رقم ٢٠١8/١١٧ أحوال 
شخصية ومواريث- بحيث تصبح نفقتهما أصاًل وزيادة مبلغ سبعة االف درهم شهريًا مناصفة 
بينهما - شاملة جميع أوجه النفقة بمافيها اجر مسكن الحضانة ? المصاريف الدراسية ? الفواتير 

االستهالكية اعتبارًا من تاريخ المطالبة الحاصل ٢٠٢٢/٦/٢١ م .
٢-رفض ما عدا ذلك من طلبات .

٢- إلزام المدعى عليه الرسوم و المصروفات
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. 
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم
100 / 2022 / 1173 - احوال نفس مسلمين

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرةالمصارف االبتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى : إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي »البنك« مبلغ وقدره 
٧١٠.٦٠8.٧8 درهم » ستمائة وعشرة ألفًا وستمائة وثمانية درهما وثمانية 
وسبعون فلسا باإلضافة إلى الفائدة بواقع ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد 

التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة(
المدعي: بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( عنوانه : إمارة دبي- القصيص 
الثانية- شارع دمشق- مبني نيهال- الطابق األرضي- بجوار محل داي تو داي 
 info@arnhadvocates.com :هاتف :٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ بريد -

رقم مكاني : ٢8٣٤5٩58٩٢ ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه : ١- راشد حمد علي حمد محمد المنصوري صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩-٠١-

٢٠٢٣ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( إلزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ٧١٠.٦٠8.٧8 درهم )ستمائة وعشرة 
ألفًا وستمائة وثمانية درهما وثمانية وسبعون فلسا(، والفائدة القانونية بواقع %5 
سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف 
درهم مقابل أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين 
يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

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

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 1094 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في الدائرة االبتدائية التجارية الخامسة رقم ١5
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليه باسترداد مبلغ وقدره ٢٧١٤٤٠ 
درهم باالضافة الى ٩% فوائد قانونية و الزام المتنازع ضده بالرسوم و المصاريف.

المدعي: محمد احمد محمد حسن ال علي عنوانه : االمارات ، امارة الشارقة 
، منطقة الشهباء ، شارع ٤٧ ، مدرسة النور ، فيال ٣

المطلوب إعالنه : ١- كابيتال اندكس للوساطة التجارية صفته: مدعى عليه
بتاريخ  المنعقدة  بجلستها  المحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : اإلعالن  موضوع 

 ٠-٠٢-٢٠٢٣8
أواًل: فسخ عقد الشراكة المؤرخ في ١-١-٢٠٢٢. 

ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره ١٧8.٠55 درهم )مائة 
وثمانية وسبعون ألف وخمسة وخمسون فلس(، والفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 5-١٠-٢٠٢٢ وحتى السداد التام. 
ثالثًا: إلزام المدعى عليها بالمصاريف.

اليوم  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من 
التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2045 - تجاري جزئي

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى التاسعة رقم ٤١٢
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي علي عمران الدين كل بارخان بمبلغ 
وقدره )١8٧٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩% 
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المدعي: احسان صديقى نظير احمد
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - مبنى بلهول-شقة ٢٠٧

المطلوب إعالنه : ١- عمران الدين كل بار خان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
و  الرسوم  و  درهم(   ١8٧٠٠( وقدره  بمبلغ  بارخان  كل  الدين  عمران  علي 
المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد 

التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 824 - مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة : المطالبة بندب خبير حسابي تكون مهمته حسب الموصح 
بالطلبات الورادة بالئحة النزاع مع إلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف .

المتنازع : حمد راشد عبداهلل عمران الشامسى
عنوانه : اإلمارات-إمارة أم القيوين-الراشدية --شارع الشيح بن زايد - فيال٤8

المطلوب إعالنهما : ١- احمد راشد عبد اهلل عمران الشامسي صفته: متنازع ضده 
٢- راشد عبداهلل عمران الشامسي صفته: متنازع ضده

بندب خبير  المطالبة  الدعوى وموضوعها  عليكـ  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
حسابي تكون مهمته حسب الموصح بالطلبات الورادة بالئحة النزاع مع إلزام 

المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٧-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 486 / 2023 / 148 - تعيين خبرة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٩8858٠٦( والصادر 
عن بنك دبي االسالمي بقيمة )١٢٠٠٠( درهم )إثنا عشر ألف درهم( ليكون 
اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )١٢٧55( درهم. 

)إثنا عشر ألف وسبعمائة ووخمسة وخمسون درهم إماراتي فقط الغير( .
التنفيذ: بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله  طالب 
 ? بالشارقة  الكائن  القانونية  واإلستشارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  المختار 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ فاكس 

٩٧١٦55٠5٧٧8 - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- مروان الداونى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٧55 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18352 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ : تنفيذ القرار الصادر في األمر رقـــم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٠ 
شاماًل   ، درهم    ١5٩5٣ وقدره   به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ، اداء  آمر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: افضل قيمة لتجارة الوقود ش.ذ.م.م

عنوانه : االمارات ، إمارة دبي ، منطقة راس الخور الصناعية الثانية ، 
شارع ١١أ - صنعاء، بناية شركة افضل قيمة لتجارة الوقود ، بالقرب من 

دوار عالء دبي / رقم مكاني : ٣٣٤٠٤85٩85
المطلوب إعالنه : ١- سبيد للنقليات صفته: منفذ ضده

و  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١5٩5٣  درهم الى طالب التنفيذ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2020 / 5319 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠٠٠٠٦( والصادر 
ألفًا  وتسعمائة  )مليون  درهم   )١٩٠٠٠٠٠( بقيمة  بقيمة  نور  بنك  عن 
الرسوم والمصاريف مبلغ  المطالبه شامال  درهم(. ليكون اجمالي مبلغ 
ألفًا وخمسمائة  وتسعمائة وخمسة  )مليون  )١٩٠55١5( درهم.  بقيمة 

وخمسة عشر درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ فاكس 
٩٧١٦55٠5٧٧8 - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠-

المطلوب إعالنه : ١- هديل سميح سعيد الدم صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )١٩٠55١5( درهم الى طالب التنفيذ او 
في خزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل )٧( ايام من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18367 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )٦٧8.٣٤8.٦٣( درهم المبلغ المتبقي 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٢٣٣٠( والصادر عن )ملتي 
ميك للمعدات الثقيلة )ش.ذ.م.م( و جوبيناث راجيش جوبيناث( بالتضامن 

والتكافل.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس 
٠٤٢5٢5٢٧٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١

المطلوب إعالنهما : ١- ملتي ميك للمعدات الثقيلة )ش.ذ.م.م( صفته: 
منفذ ضده ٢- جوبيناث راجيش جوبيناث صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦8٣8٦٣.٦٣ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15388 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )٣٠٠٠٠( درهم قيمة الشيك المرتجع 

رقم )٠٧٢٩٩٣( والصادر عن )تنصير اياريل اسد اسد اياريل بافا(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢5٢5٢٧٣ فاكس   ٠٤٢5٢5٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعالنه : ١- تنصير اياريل اسد اسد اياريل بافا صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣١١١5 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 خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18241 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
المتبقي  المبلغ  درهم   )٤٦٢٤٣.٢٦( بمبلغ  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠١( والصادر عن )ماريا 

نيركيس مولينيس باتريكيو(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢5٢5٢٧٣ فاكس   ٠٤٢5٢5٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعالنه : ماريا نيركيس مولينيس باتريكيو صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٤٧٦8٣.٢٦ درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 17191 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليهم بمبلغ وقدره ) ٢5٤88.٦5درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة 5% من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعى الونسا الكترك ميدل ايست للتجارة )ش.ذ.م.م( عنوانه إمارة دبي
المطلوب إعالنه ١- الحاج اكبر علي الحاج جونو مياه صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليهم بمبلغ وقدره ) ١٢5٤88.٦5درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب 
المحاماة و الفائدة 5% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول 

الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٣-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 42 / 2023 / 1099 – تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 8٢
موضوع االستئناف أواًل: من حيث الشكل:

قبول اإللتماس شكال لقيده في الميعاد القانوني وحاز كافة شروطه الشكلية.
طلباتها  بكافة  للملتمسة  والقضاء مجددا  الملتمس  الحكم  :إلغاء  الموضوع  ثانيا: من حيث 
وتسعة  )مائة  درهم   ١٣٩.٢٦٧.٦٢  - وقدره  مبلغ  لها  يؤدوا  بأن  ضدهما  الملتمس  بإلزام 
وثالثون ألفًا ومئتان وسبعة وستون درهما واثنين وستون فلسًا( تعويضا عن االضرار المادية 
والمعنوية ومصاريف العالج التي تكبدتها، والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة 

القضائية وحتى تمام السداد.
ثالثًا : في كل األحوال إلزام الملتمس ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

إحتياطية : إعادة الدعوى للمرافعة ونظرها مجددًا .
الملتمس ستيفاني فينس زوجه حنا عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي -جزيرة اللولو - ابوظبي-
مبنى مبنى الشيخ سيف محمد خليفة - شقة ٠.١ غرب ويمثله مروان محمد أحمد نور المازم

المطلوب إعالنهما ١- امتريكس لخدمات الطيران صفته: ملتمس ضده
٢- طيران آسيا )الشرق األوسط( ش ذ م م صفته: ملتمس ضده

موضوع اإلعالن قد التمس الحكم الصادر بالدعوى رقم ١١٢/٢٠٢٢ استئناف قرار نزاع.
وحددت لها جلسة بوم االثنين الموافق ٢٧-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تحلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم
 341 / 2023 / 11 - التماس إعادة نظر مدني-استئناف

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس األولى رقم ٧١
موضوع الدعوى المطالبة بتطليق المدعية للضرر ونفقة عده ونفقة متعه والرسوم والمصاريف.

المدعى اميره محمد محمد محمد  عنوانه اإلمارات-١---
المطلوب إعالنه ١- محمد عبدالعزيز محمد صقر صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٢ 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / اميره محمد محمد محمد

بحكمت المحكمة بمثابة الحضوري
١- بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وعلى المدعية احصاء عدتها 

الشرعية وفق حالها اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتًا.
٢- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية سكنى العدة وقدرها )٢٤٠٠( درهم لكامل 

فترة العدة، اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتًا.
٣- رفض ماعدا ذلك من طلبات.

٤- إلزام المدعى عليه بسداد رسوم طلبين اثنين والمصاريف.
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
مكتوم  آل  بن سعيد  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  باسم صاحب  االعالن. صدر  هذا 

حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم
 100 / 2022 / 1579 - احوال نفس مسلمين

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرۃ المصارف االبتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى الموضوع / دعوى مطالبة بمبلغ )٢٤٦.5٢٣ درهم( مائتين وستة 
واربعون الف وخمسمائة وثالثة وعشرون درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% سنويًا 

من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ وحتى السداد التام لكامل المديونية.
المدعى بنك ملى ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى 
مركز سيتي باي لالعمال - شقة الرابع ٤٠٧ ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا

المطلوب إعالنهم ١- شركة اندربال للتجارة ) ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه
٢- شركة الوثبة التجارية )ذ.م.م( صفته: مدعى عليه

٣- مردان ستار للتجارة ) شركة ذات مسئولية محدودة ( صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٠٩-٠٢-

٢٠٢٣ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / بنك ملى ايران إلزام المدعى عليهم 
جميعًا بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعي مبلغ )٢٤٦.5٢٣ درهم( مائتين وستة 
واربعون الف وخمسمائة وثالثة وعشرون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا 
من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم 
مقابل أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما 
اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعید آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 43 / 2023 / 19 - تجاري مصارف

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة تظلمات أوامر األداء رقم ٢٠٤
موضوع الدعوى تتمسك المتظلمة بالقضاء لها : أواًل : بقبول التظلم شكاًل

ثانيًا: وفي الموضوع القضاء بإلغاء القرار فيما قضى به فقط من رفض أمر األداء بشأن المتظلم 
ضده الثاني والقضاء مجددًا بإلزام المتظلم ضدهما األول والثاني بالتضامم والتكافل فيما بينهما 
بأن يؤديا للمتظلمة مبلغ وقدرة ٤٠٠٠٠ درهم )اربعون الف درهم( قيمة الشيك ، مع تعديل 
تاريخ احتساب الفائدة لتكون من تاريخ إستحقاق الشيك الحاصل في ٢٠١8/١٠/٢5 بواقع 5% و 
حتى السداد التام . ثالثًا :- إلزام المتظلم ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

المتظلم سبايس انتيريرس اند اكسيبيشنس ش ذ م م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي عود ميثا - بر 
m05 دبي - دبي- شارع نادي النصر - مبنى ملتقي االعمال - شقة مكتب

ويمثله عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد بن خلفان الزعابي
المطلوب إعالنهما ١- مصطفى موالكاداقات كونهامد حاجي صفته: متظلم ضده

٢- مبارك ماالياتى كاندى احمد صفته: متظلم ضده
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦-٠١-٢٠٢٣ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح / سبايس  انتيريرس اند اكسيبيشنس ش ذ م م بقبول التظلم 
شكال وفي الموضوع بتعديل االمر المتظلم منه: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء للمدعية 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهم  الف  )اربعون  درهم   ٤٠٠٠٠ وقدرة  مبلغ 
المطالبة وحتى السداد والتام وبالرسوم والمصاريف ويمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب 
المحاماة عن الدرجتين. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من 
اليوم التالي لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 80 / 2022 / 170 - تظلم من أمر أداء

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
درهم(   ١٢٠٠٠( وقدره  بمبلغ  عليه  المدعي  بإلزام  المطالبة  المنازعة  موضوع 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة 5 % من  تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام .
المتنازع شركة بي ار كي العمال تنفيذ التصميم الداخلي ش ذ مم-ويمثلها مديرها/ 
راجو كومار بودانابو عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-عود ميثا - بر دبي - دبي-شارع 
شارع عود ميثاء-مبنى بناية ملتقى االعمال-شقة طابق الميزانين-مقابل نادي النصر

ويمثله عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد بن خلفان الزعابي
المطلوب إعالنه ١- راجيش كايال كونومال صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليه 
بمبلغ وقدره )١٢٠٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة و الفائدة 

5 % من .تاريخ االستحقاق. وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٣٠-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص 
بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

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

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2023 / 1588 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس السادسة رقم ٦٩
موضوع الدعوى المطالبة بالتفريق والطالق وفقًا ألحكام قانون الزواج الهندوسي 

الهندي لعام ١٩55 والرسوم والمصاريف.
المدعى ميناكشى سونى كاتاريا امروتالل عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-الجميرا 

األولى - دبي-مبنى ابراج باي سنترال-شقة ٣٢٠5
المطلوب إعالنه ١- نيل سوني صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٢-٠٢-
٢٠٢٣ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / المدعية بحكمت المحكمة بمثابة 
الحضوري : -١- بالتفريق بين المدعية ) ميناكشى سونى كاتاريا أمروتالل ( 

والمدعى عليه ) نيل سونى ( بطلقة بائنة.
٢- بإلزام المدعية )ميناكشى سونى كاتاريا أمروتالل ( برسوم ومصاريف الدعوى.

اليوم  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من 
التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم
105 / 2022 / 209 - احوال نفس غير مسلمين

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠١٩8( والصادر عن 

ريف المدينة للتجارة العامة )ش.ذ.م.م( بقيمة ) ٣١٤٠٦٧(.
وقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠١٩١( والصادر عن ريف المدينة للتجارة 

العامة )ش.ذ.م.م( بقيمة ) ١٧٢٣٣٢(
وقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠١٩٢( والصادر عن ريف المدينة للتجارة 

العامة )ش.ذ.م.م( بقيمة ) ١٧٢٣٣١(
وقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٢٠٦( والصادر عن ريف المدينة للتجارة 

العامة )ش.ذ.م.م( بقيمة ) ١١٧٩٤٩(
طالب التنفيذ درفت لالطارات ذ.م.م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الصناعية الثانية - دبي
المطلوب إعالنه ١- ريف المدينة للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
يدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٧8٢٤٠٤ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خالل ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 1990 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم 8٣
وضوع االستئناف الحكم بتعديل الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء 
مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدى للمستأنف مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠ 
المطالبة  تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(  الف  )مائة 

وحتى السداد التام(.
المستأنف ابراهيم بن حسن بن عبداهلل ال صمع

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي- شارع المدنية العالمية-مبنى 
بناية ١١٤-شقة شقة ٣٠٣

المطلوب إعالنه ١- هارون محمد جميل الجرن صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ١٤5٢ / ٢٠٢٢ 

نزاع محدد القيمة .
 ١٠:٠٠ الساعة   ٢-٠٣-٢٠٢٣8 الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 397 / 2022 / 224 - استئناف قرار نزاع

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ ١- وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 55٩5٢8 والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٢٣ 
المسحوب على بنك الخيج االول برقم الحساب ١٢٧١٠٠١٧٧٠٢٧8٠١١ بمبلغ وقدره )١٧5١٦٣٩( 
مليون و تسبعمائة وواحد وخمسون الف وستمائة وتسعة وثالثون درهم إماراتي فقط الغير 
والمتبقي منه مبلغ بقيمة ١5٩8٣٠٣ مليون و وخمسمائة وثمانية وتسعون الف وثالثمائة 

وثالثة درهم فقط الغير.
الجنسية هندي رقم  فيرما  برابهات كومار  فيرما  / ساوراب  المدعوه  المنفذ ضده  ٢- منع 

الهوية ٤٧8١٩٧٩١٠٦٠٧٩١٦ من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة.
٣- إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ إجمالي مبلغ 
وقدره )١٦٠٣8١8( مليون و ستمائة وثالثة ألف وثمانمائة وثمانية عشر درهم اماراتي فقط ال غير.

طالب التنفيذ بنك ابوظبي االول عنوانه إمارة دبي ٧ شارع ابوبكر الصديق بناية بنك ابوظبي 
األول ? مكاني رقم: ٣١٢55٩5٤٣5 ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية 

الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠
المطلوب إعالنه ١- ساوراب فيرما برابهات كومار فيرما صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ 
به وقدره ١٦٠٣8١8 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور 
خالل ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 13002 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بسداد مبلغ ٧5.٠٠٠.٠٠ درهم ) خمسه وسبعون 
الف درهم فقط الغير( قيمة إجمالي الشيك مع الفائدة القانونية بواقع 
١٢% من تاريخ قيد األمر ،إلزام المطلوب ضدهم بالرسوم والمصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى مسندم العالميه للتجاره العامه ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-راس الخور - بر دبي - دبي- شارع جمارك 
عالء الدين -مبنى شركه مسندم العالميه للتجاره ال- شقة مخزن ١

المطلوب إعالنه ١- محمد علي عبدالوهاب محمد صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٣ بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء للمدعي مبلغ 

٧5.٠٠٠.٠٠ درهم ) مئتان الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من
تاريخ المطالبة وحتى السداد و التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت طلب 
النفاذ المعجل. ولكم الحق أستئناف االأمر أو التظلم منه بحسب األحوال 

عمال بنص المادة ١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2023 / 450 - امر أداء

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر من دولة الكويت في الدعوى رقم 
٦٦٦٠ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٩٤٠٠٠ 
دينار كويتي ) أربع و تسعين ألف دينار كويتي ( بما يعادل ) ١١٢٩٧٤٣.٩8 

درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماه.
طالب التنفيذ سيدهاشم سيدعابد سيداحمد عابد الموسوي

 - الدفاع  -شارع  ابوظبي   - نهيان  ابو ظبي-ال  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
مبنى ١٢ -شقة ٤

المطلوب إعالنه ١- عبداهلل عبد الصمد علي الصفار صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١١٢٩5٦٣.٩8 درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ٠٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2655 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١



العدد )٤٠٠٦( الثالثاء ٢٩ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣م 16

اقتصاد

إلى المنفذ ضده ١- طاهر ششاتاباال اصغراالي تشاتاباال
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
طالب  إلى  درهم   ٣8٧5٣ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
16282/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إلى المنفذ ضده ١- صيدلية كريك الين ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ مستودع فارما بلس لألدوية - ذ.م.م
والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »5٤٩55٫٣٦ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
485/2023/207 تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إلى المنفذ ضده ١- كاشي بي كيه هري دوتا
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
طالب  إلى  درهم   88٦٠٤ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
19996/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إلى المنفذ ضده ١- كولجيت سينغ سوباش شاندر
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ أفضل قيمة لتجارة الوقود ش.ذ.م.م
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١١١٣8 درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
4625/2020/207 تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنذر: محمد عمران محمد اصغر - باكستاني الجنسية
المنذر اليه: مؤسسة رايت باث لخدمات إستخراج التأشيرات

 الموضوع
 ينذر المنذر - المنذر إليه - بالوفاء بمبلغ »٣٫١5٠ درهم« 
»ثالثة آالف ومائة وخمسون درهمًا« المترصدة بذمته 
الى المنذر وذلك في خالل خمسة أيام من تاريخ استالم 
اإلنذار و إال سيضطر المنذر بإتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
ضد المنذر اليه مع تحميل كافة الرسوم والمصاريف.. مع 

حفظ كافة حقوق المنذر تجاه المنذر إليه.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1184«
العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إماراتي  الشامسي،  التومان  محمد  العزيز  عبد  أحمد  السيد/   : المنذر 
الجنسية، يحمل بطاقة هوية ٩٣٢5٤٣٢5-5-١٩٧٩-٧8٤ 

المباني  تنظيف  لخدمات  الملكي  الكرستال  السادة/   -١ إليه:  المنذر 
»ش.ذ.م.م«، الصادر لها رخصة تجارية تحت رقم ٦٣١٣٢5

 المنذر إليه  السيد/ ٢- جوني كانسون كانسون بولوس، هندي الجنسية، 
يحمل بطاقة هوية مقيم إماراتية رقم ٧-٢٤٩٦١٧٢-١٩8١-٧8٤

الموضوع : صيغة االعالن طلب اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٣/١/١5٢١١8
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره ٦٠٠٠ درهم »ستة 
آالف درهم« وذلك خالل مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخ استالم المنذر 
اليه هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي 
تحفظ له حقه بما في ذلك إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ مع 
مطالبة المنذر إليه بالتعويض المناسب عن األضرار المادية التي لحقت 

به وتحميله كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2023/1182«
العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٠١ ( والصادر 

عن بنك أبو ظبي التجاري بقيمة ) ٢٤5٧٠ درهم(.
طالب التنفيذ المكتب الهندسي المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم
عنوانه إمارة دبي- منطقة القوز ? الصناعية الثانية- برج الموسى ١ ? 

رقم مكاني ٢٦٤8٦٩٠٠5٢
المطلوب إعالنه ١- العائلة السعيدة للخدمات الفنية صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢5٢٧٧ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2023 / 2716 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في الدائرة االبتدائية التجارية األولى رقم ١١
موضوع الدعوى دعوى بطالن اتفاقية القرض المؤرخة ٢٠١٧/٦/٣ مع الزام المدعى 
عليه بإعادة شيكات الضمان ارقام ) ٢٩ ، ٣٤ ( الصادرة من حساب المدعى عليها 

الثانية لدى مصرف االمارات اإلسالمي وبنك االمارات دبي الوطني.
المدعى محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر وآخرون

عنوانه العنوان إمارة دبي ديره شارع المرقبات مبني القرن الواحد والعشرون 
الطابق الرابع مكتب رقم ٤٠٣ أمام القبائل للتخفيضات بجوار حمرا عين هاتف 

رقم ٠٤٢٣88٧٦٣ مكاني رقم ٣١8٢٦٩5٣٩5 ويمثله شيخة أحمد عبداهلل سلطان
المطلوب إعالنه ١- جون جوزيف ميجر صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١5-٠٣-٢٠٢٣ 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر

أوال: بابطال اتفاقية القرض المؤرخة ٢٠١٧/٦/٣م. ثانيا: بالزام المدعى عليه بإعادة 
شيكات الضمان ارقام ٢٩، ٣٤ المسحوبين على بنك االمارات اإلسالمي و بنك االمارات 

دبي الوطني للمدعيان، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2022 / 1870 - تجاري جزئي

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٦١٧?? / ٢٠٢٢ / 
٢885 نزاع محدد القيمة ? ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢٧٩٠٦? 

درهم ( ، شامال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ راشد صالح سالم عبداهلل الخزيمي

عنوانه االمارات -إمارة أم القيوين ? منطقة السلمة ? شارع االتحاد? فيال 
رقم ٩٤8 ? بجانب عيادة السلمة.

المطلوب إعالنه ١- سكيور كادرز تكنيكال سليوشنز صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٧٩٠٦ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 208 / 2023 / 485 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 8٠.٠٠٠ 
درهم )ثمانون ألف درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% سنويا من تاريخ االستحقاق 
الواقع في ٢٠٢٢/١٠/١٦ وحتى تمام السداد. منع المعروض ضده الثاني من السفر 
والتعميم بذلك على كافة المنافذ.تضمين المعروض ضدهما الرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة.
المدعى أيه أيه آر كونكريت برودكتس عنوانه اإلمارات-إمارة رأس الخيمة-النخيل 
- راس الخيمه-شارع الحصن -مبنى ابراج جلفار-برج المكاتب-شقة طابق ٢٠ 

مكتب ٢٠٠١-بجوار الدفاع المدني
المطلوب إعالنه ١- انوج كومار شيام سينغ صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٠٣-٠١-٢٠٢٣ بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء للمدعية مبلغ وقدره 8٠.٠٠٠ 
درهم )ثمانون ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى 
السداد و التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه 
وحيث انه عن طلب المنع من السفر فان األوراق قد خلت من ما يثير خشيه من 
هرب المدعى عليها الثاني ومن ثم فالمحكمة ترفضه . ولكم الحق أستئناف االأمر 
أو التظلم منه بحسب األحوال عمال بنص المادة ١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2023 / 1 - امر أداء

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم ) ٧٠٣5٢٠٦( 
بمبلغ وقدره ٣٦٠٠٠.٠٠ درهم )ستة وثالثون الف درهم ( والمسحوب 

على بنك دبي اإلسالمي.
إمارة  التنفيذ بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه  طالب 
دبي ? دبى ? بورسعيد ? ديرة ? شارع آل مكتوم ? مبنى الشعلة ? شقة 
المقر الرئيسي ? ص.ب ١٠8٠ دبى أ.ع.م هاتف : ٠٤/55١٩٣٤١ فاكس : 
55١٩٣٠٦ / ٠٤ هاتف متحرك : ٠5٠٧٧٤5٢8٢ - رقم مكاني : ٢٤٩١٢8٦٦٤5

المطلوب إعالنه ١- عويس امير سيال صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٧٢٣5 الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ٧ ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 20050 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إلى المدعى عليهما ١- ايجل هنترز للخدمات ش.ذ.م.م، ٢- نيتين جوفيل
مجهولي محل اإلقامة

بما أن المدعي محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر
المؤرخ  التأسيس  عقد  ملحق  فسخ  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد 
٢٠٢٠/8/٢٠ وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الزام المدعى 
عليهم بسداد مبلغ 55٠ ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
االستحقاق وحتى تمام السداد ومخاطبة دائرة التنمية االقتصادية بإمارة 
دبي إلزالة اسم المدعي/ محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر من 
الرخصة سواء بصفته مدير أو شريك وإعادة قيد اسم المدعى عليه الثالث 
/ نيتن جوفيل اتول جوفيل كمدير وشريك بالشركة المدعى عليها األولى.

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ٢٢-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد  & BUILDING-DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

إعالن بالنشر
 964/2023/42 - تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنذر: بهوالر ستار للنقل بالشاحنات الثقيلة ش ذ م م رقم الرخصة ٦٠٠٤٤8
ويمثلها مديرها السيد / سوخويندر سينغ جاكير سينغ هندي الجنسية

 المنذر إليها : افياء لتجارة الديزل ش ذ م م رخصة تجارية رقم ٦8٩٦٩8
 الموضوع

 يكلف المنذر المنذر إليها بسداد مبلغ وقدره »٢85٦٠«  ثمانية وعشرون 
ألف وخمسمائة وستون درهم، قيمة الشيك رقم ٠٠٠٢٣١ والمسحوب 
علي بنك أبوظبي التجاري خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي 
تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض 

له المنذر مع تحميل المنذر إليها كافة رسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2023/1181«  
العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : مصطفى هاشم حميشو - الجنسية سوريا
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٦٣٠٠٠ درهم 
»ثالثة وستون ألف درهم« - بخصوص مركبة بي ام دبليو اكس ٦ - 
موديل ٢٠١٢ - فضي اللون - رقم اللوحة »٦١٢٧٦« - جهة ترخيص 
أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ٧ ، وذلك خالل سبعة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
تحملكم  مع  القانونية  والفائدة  المبلغ  هذا  برد  بإلزامكم  القانونية 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن 
أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من 

الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4702«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : شيروين فيالنويفا ميندوزا - الجنسية الفلبين
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٤5٦١5٫٢٠  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »خمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسة عشر درهم عشرون 
فلس« - بخصوص مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل ٢٠١٦ - رمادي 
اللون - رقم اللوحة »٣٧8٦5« - جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي 
- رمز اللوحة ٧ ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، 
وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد 
هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد 

تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4698«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : قيصر سهيل نور أحمد - الجنسية باكستان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ١٠٤٧٠8 درهم 
مركبة  بخصوص   - درهم«  وثمانية  وسبعمائة  ألف  وأربعة  »مائة 
تويوتا فورشنر - موديل ٢٠١٧ - فضي اللون - رقم اللوحة »٧٦٢5٧« 
- جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ٦ ، وذلك خالل 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4714«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : رامي ماجد علي سليق - الجنسية األردن
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٣٦٤٧١ درهم 
بخصوص   - درهم«  واحد وسبعون  وأربعمائة  ألف  وثالثون  »ستة 
اللون - رقم  مركبة فورد موستنج - موديل ٢٠١5 - أسود/ فضي 
اللوحة »٣٢٤١٠« - جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة 
١٢ ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4696«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : أنورباشا ناصرباشا - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤5٧٩٩ درهم 
»خمسة وأربعون ألف وسبعمائة تسعة وتسعون درهم« - بخصوص 
اللوحة  اللون - رقم  مركبة تويوتا كوروال - موديل ٢٠١5 - فضي 
»٦١٤٣٠« - جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ١٣ ، 
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
المبلغ  هذا  برد  بإلزامكم  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  السداد 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4710«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : حسن عبدالقادر حسن خيراهلل - الجنسية األردن
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٩٦٧5 درهم 
»تسعة وأربعون ألف وستمائة خمسة وسبعون درهم« - بخصوص 
اللوحة  اللون - رقم  ياريس - موديل ٢٠١٧ - أسود  مركبة تويوتا 
 ، A 8٦٩٤٣« - جهة ترخيص أم القيوين - خصوصي - رمز اللوحة«
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
المبلغ  هذا  برد  بإلزامكم  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  السداد 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/3695«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : محمد مجيب شيرام بارامبيل - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٦٠٣٩٩٫٢5 درهم 
»ستون ألف وثالثمائة تسعة وتسعون درهم وخمسة وعشرون فلس« 
- بخصوص مركبة نيسان كيكس - موديل ٢٠١8 - فضي اللون - رقم 
اللوحة »١5٧5٢« - جهة ترخيص الشارقة - خصوصي - رمز اللوحة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة  ٣ ، وذلك خالل سبعة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4700«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : الغال لتأجير السيارات
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٧٣٤٠٦٫8٠  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ثالثة وسبعون ألف وأربعمائة وستة درهم وثمانون فلس« 
- بخصوص مركبة تويوتا ياريس - موديل ٢٠١5 - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »٩٣٦5٧« - جهة ترخيص الشارقة - خصوصي - رمز اللوحة 
أبيض ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4509«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : جانت تاناكا موبفاوي - الجنسية زيمبابوي
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ درهم 
»ستون ألف درهم« - بخصوص مركبة هوندا سي ار في - موديل 
٢٠١٦ - فضي اللون - رقم اللوحة »855٩٠« - جهة ترخيص أبوظبي 
- خصوصي - رمز اللوحة ١5 ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم 
والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات 
شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4713«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : سيكاندار االبوكس كهاتري - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤5٠٠٠ درهم 
»خمسة وأربعون ألف درهم« - بخصوص مركبة نيسان صني - موديل 
٢٠١٤ - فضي اللون - رقم اللوحة »8٣5٤٦« - جهة ترخيص رأس 
الخيمة - خصوصي - رمز اللوحة A ، وذلك خالل سبعة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
تحملكم  مع  القانونية  والفائدة  المبلغ  هذا  برد  بإلزامكم  القانونية 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن 
أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من 

الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4703«

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : ساجو جون جون - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٣٧٧٩١ درهم 
»سبعة وثالثون ألف وسبعمائة واحد وتسعون درهم« - بخصوص 
اللون - رقم  لؤلؤي  أبيض   - كوليوس - موديل ٢٠١٤  رينو  مركبة 
اللوحة »٦٧8٢8« - جهة ترخيص الشارقة - خصوصي - رمز اللوحة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة  ٢ ، وذلك خالل سبعة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/4697«
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اقتصاد

إلى المحكوم عليه: بسام عبدالعزيز عزوز
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ مصرف اإلمارات اإلسالمي »ش.ذ.م.م«- في القضية 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦٩٧٠١٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم 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 AJCEXCIBOUNCE2022 /0005622 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: أحمد غريب مرزوق محمد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد  غسان إبراهيم اللحام، الجنسية سوري - في القضية 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: 5٦5٢5٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم 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 AJCEXCIBOUNCE2022 /0005741 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: سيد كاظم سعيد رضوي 
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/٠5 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٤« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0008272 - مدني »جزئي«

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: أمواج لخدمات المطابع لمالكها /محمد حسين علي الحوسني
مجهول محل اإلقامة

محمد مهند محمد جمال ابو كالم الجنسية سورى 
٢- بناًء على طلب المدعي/ محمد الحسيني محمد محمد علي قد اقام عليكما 

دعوى ويطالبكما فيها ١-التصريح بقيد الدعوى واعالن المدعى عليهم بها
٢- ضم ملف النزاع رقم ٢٠٢٣/٦٤٤ نزاع تجارى للدعوى

الزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ ٦٦١5 درهم ستة االف درهم للمدعى 
والفائدة ٦% من المطالبة حتى السداد التام.

الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ١٠« 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICICIVS2023 /0001699 - مدني

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى : سوبر ماركت سفن اكسبريس ذ م م
مجهول محل اإلقامة : رأس الخيمة منطقة الحمراء الصناعية C 500 شارع الشهداء 

طابق G رقم مكاني ٧٩١٣٩٣8٤٠١ بجانب مطعم بيتر تيست.
نعلمكم بأن المدعي )ة( / استارتا ش م ح ويمثلها مديرها عزيز اخمدوف العنوان / 
محل اإلقامة: الشارقة رقم الهاتف: ٠٠٩٧١55٢١١٠٧٧٢ قد أقام الدعوى المذكورة 

أعاله للمطالبة بـ
أواًل: التصريح بقيد النزاع وتحديد أقر جلسة لنظره و إعالن المدعى عليه به.

 5.٣٤8.٧٠ وقدره  مبلغا  للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  ثانيًا: 
درهم - خمسة آالف وثالثمائة وأربعة وثمانون درهمًا وسبعون فلسًا والفائدة 
القانونية بواقع %١٢ من تاريخ االستحقاق ٢٠٢٠/١٢/٢٦ وحتى السداد التام والرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة التجارية الثانية محكمة الشارقة 
اإلتحادية صباح يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ الساعة ١٠:٣٠ لتقديم ما لديكم 
من دفاع و مستندات وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم 

فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقه اإلتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICIPOR2022 /0008836  - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: شركة المرسى لمقاوالت البناء، ويمثلها هاني عبدالسميع 
عبده علي أبوالمعاطي

مجهول محل اإلقامة
إلزام المدعى عليه بمبلغ »8٢٫٧٠٠٫٠٠ درهم مع التعويض.

إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب 
مدير الدعوى رقم ١٠« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICICOMS2023 /0001911 - تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - جوسي 
اميرثام، المحيط العالي للمقاوالت الفنية

إلى المحكوم عليه: جوسي اميرثام، العنوان: اإلمارات الشارقة منطقة المصلي خلف 
شارع إبراهيم محمد المدفع شقة رقم ٣٠١ ملك خليفة راشد بن هده السويدي هاتف 

٠5٠88٠٤5٦5 مكاني ٣٠٠٠5٩5٢٧٩
المصلي خلف  الشارقة منطقة  اإلمارات  العنوان:  الفنية،  للمقاوالت  العالي  المحيط   
شارع إبراهيم محمد المدفع شقة رقم ٣٠١ ملك خليفة راشد بن هده السويدي هاتف 

٠5٠88٠٤5٦5 مكاني ٣٠٠٠5٩5٢٧٩
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ بنك 

رأس الخيمة الوطني - في القضية المشار إليها أعاله.
الرسم  المذكور، ودفع  الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  وبما 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: 88٠٦٤١٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »المدة« ١5 
يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« 
مكلف »ين« بحضور جلسة يوم - الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0000626 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - كريستي نويال سيمون

إلى المحكوم عليه: كريستي نويال سيمون
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٠٩5٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0000226 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - قيصر محمود محمد أشرف

إلى المحكوم عليه:  قيصر محمود محمد أشرف
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مصنع دبي للمواد الالصقة ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤8٣٤5٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0000649 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- محمد شكير توندان كاتاييل

إلى المحكوم عليه: محمد شكير توندان كاتاييل، العنوان: اإلمارات الشارقة مويلح 
شارع مويلح بناية سيلفر تاور شقة ٢٠٦ مكاني ٣٠٠٠5٩5٢٧٩ هاتف ٠5٠٦٣٣5٩5٦

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

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢585٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم 
- الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0000134 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - وليد السعيد طاهر

إلى المحكوم عليه: وليد السعيد طاهر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ طارق محمود هاللي - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١5٧٠٠٫٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »٧« أيام من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0001135 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - البصيرة لمقاوالت األلومنيوم والزجاج »ذ.م.م«

إلى المحكوم عليه:  قيصر محمود محمد أشرف
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ ألفا للزجاج »ش.ذ.م.م« - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١5٠٤٢٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICOMS2023 /0000734 - تجاري

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية

إلى المنفذ ضده: محمد رفيق كريمبيال إبراهيم
العنوان: مجهول مكان اإلقامة

حيث إنه قد صدر حكم ضدك لصالح المنفذ دير للتطوير ش.ذ.م.م 
- في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٩٠8٦٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »٧« أيام من تاريخ إعالنك بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2023 /0000378 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية

إلى المنفذ ضده: إبراهيم محمد إبراهيم محمد
العنوان: مجهول مكان اإلقامة

حيث إنه قد صدر حكم ضدك لصالح المنفذ بنك دبي اإلسالمي »شركة 
مساهمة عامة« - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١85٣٩٧٫٠ درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »٧« أيام من تاريخ إعالنك بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2023 /0000452 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية

إلى المنفذ ضده: جايسون سابولبوسا زافي
العنوان: مجهول مكان اإلقامة

حيث إنه قد صدر حكم ضدك لصالح المنفذ بنك دبي اإلسالمي »شركة 
مساهمة عامة« - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤٣٤٩٩٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »٧« أيام من تاريخ إعالنك بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2023 /0000501 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية
إلى المنفذ ضده: مادو كادامبوت كوفالكام

العنوان: يعلن بالنشر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ بنك رأس الخيمة 

الوطني ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
باإلضافة  درهم   ٣٦٣55٫٠ والمصاريف:  الرسوم  شاماًل  الكلي  المجموع 

إلى الرسوم والمصاريف
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »٧« أيام من تاريخ إعالنك بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 UAQCEXCIBOUNCE2022 /0000763 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: شركة الكازا لمقاوالت البناء »ذ.م.م«، العنوان: ٩٦٢١٤٦١
نحيطكم علمًا بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
بالرقم أعاله لصالح شركة بيشة لصناعة الحديد  المذكورة  في الدعوى 

»ذ.م.م« بالتالي: 
إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره ١٠٦5٦٠ درهم »مائة 
وستة آالف وخمسمائة وستون درهم« باإلضافة الفائدة القانونية بواقع  
5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، و ألزمته بالرسوم 

والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماه.
اليوم  اعتبارًا من  يومًا  القانونية ٣٠  المدة  لالستئناف خالل  قاباًل  حكمًا 

المحكمة االبتدائية المدنيةالتالي لنشره.

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

AJCFICIPOR2022 /0003636 - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه / عبد المنتجب الدين زاربخش سيد العنوان: إمارة الشارقة 
مويلح خلف نادي المعاقين رقم البناية ٧5٠

نخطركم من أنه بتاريخ ............... قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي / 
 SHCEXCIBOUNCE2023/ 0000367 مروان احمد محمد ابراهيم الحمادي . في الدعوى رقم
و بما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور . و دفع الرسم 
المحدد لذلك . و بما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي : )مالحظة: المجموع الكلي 

يتضمن رسوم التنفيذ ورسوم الخدمة االلكترونية(

االستحقاق  تاريخ  من  اعتبارا  سنويا   ........ بواقع  الفائدة  قيمة  إلى  باإلضافة 
ما  بتنفيذ  مكلف  أنت  هذا  بموجب  السداد  تمام  في......./......./.......وحتى 
جاء أعاله خالل ١5 يوم من تاريخ اليوم التالي لتبليغكم . و في حالة تخلفك عن 

ذلك فان المحكمة ستتخذ بحقك اإلجراءات القانونية

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية التنفيذية 
SHCEXCIBOUNCE2023/ 0000367 رقم

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقه اإلتحادية - دائرة التنفيذ

قيمة الشيك المطلوب التنفيذ عليها
رسوم القيد 

رسوم الخدمات االلكترونية 
المجموع الكلــي

٤٠٠٠٠
 8٠٠.٠
٣5٠.٠

٤١١5٠.٠

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - شاجى فارجيس فارجيس تانكاشان  

الى: المحكوم عليه: شاجى فارجيس فارجيس تانكاشان  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمه الوطنى - في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٤888٦.٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل ]٧[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
التنفيذ  إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك)م( 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2023/ 0001122 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة دبا الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - محمد صادق ميليثاالكال كونجو محمد  

إلى المنفذ ضده : محمد صادق ميليثاالكال كونجو محمد العنوان: اإلمارات، 
إمارة الفجيرة دبا الفجيرة المنطقة الصناعية هاتف ٩٧١5٠8٣٤١٢٣٤ رقم 

مكاني ٢٩٣٢١٣٠١85
حيث إنه قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ : الفجر لتجارة مواد البناء 
و األلمنيوم - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور 
قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٢8٠٧8٣.5٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
)٧( أيام من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حال تخلفك)م( عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
DAFEXCIBOUNCE2023/ 0000064 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة دبا الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: عادل سعد سعد شتيه
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
السنيار لتاجير السيارات ذ.م.م يمثلها الشريك والمدير محمد هاشم ابوالحسين

- في القضية المشار إليه أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٤٣٤٢٣.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل ]١5 [ يوما من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعـالن منفذ ضده بالنشـر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2021/ 0001239 - مدنى )جزئى(

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه / على سالم سعيد جمعه الغمرى .
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المنفذ / بنك دبي االسالمي . في القضية المشار إليها أعاله ، وبما 
أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و 
دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٤٦558.٠ درهم .
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
اإلخطار وفي حال  بهذا  إعالنكم   / إعالنك  تاريخ  يومًا من   ٧ خالل 
التنفيذ  إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك)م( 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
KLBEXCIBOUNCE2023/ 0000107 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

بناًء على طلب مدعي /  العمرانية لمقاوالت البناء ذ.م.م الجنسية
اإلمارات   / الجنسية  الشامسي  سلطان  خليفه  حمد  عيسى   / عليه  مدعى  إلى 

العربية المتحدة
فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيًا أو بواسطة وكيل 
معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم الخميس الموافق ٢٣-٠٣-٢٠٢٣، لإلجابة 
على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة تخلفك عن الحضور 

أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.
إصدار  الدعوى:  موضوع  في  الفصل  وقبل  مستعجلة  بصفة  أواًل:   -: فيها  طالبًا 
أمر بوقف التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم ١٩٠٢ لسنة ٢٠٢٢ تجاري لحين الفصل 

بموضوع الدعوى.
ثانيًا: الحكم ببراءة ذمة المدعيين من قيمة الشيك رقم »٢٤٦« وقدرها »٤58٠٠« 

درهم النعدام صفتهما وعدم مسؤوليتهما عن المديونية المترصدة بالشيك.
ثالثًا: وفي جميع األحوال إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2023/299 - ابتدائي تجاري

بناًء على طلب المحكوم له / سوباش شندرا نهارا شيمانا رام نهارا 
الجنسية/ الهند

إلى المحكوم عليه /محمد شريف بركت علي الجنسية / الهند
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٣٠-٠١-٢٠٢٣ في القضية رقم ٢٠٢٣/١٦١ بإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ٢١٩٠٧٫٠٠ درهمًا شاماًل الرسوم والمصاريف، 
وبما أن المحكوم له أعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله خالل ٧ يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2023/244 - تنفيذ تجاري
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اقتصاد

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
الكائنة  حرة  منطقة  شركة  ح(  م  )م  تي  اي  بييوند  أن 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خالل ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
حـــرة  منطقـة  مؤسسـة  انترناشيونال  جاردن  كلوفر  أن 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١5 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إعالن

اسم الشركة: ام ايه سي اتش 1 جلوبال لخدمات المالحة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٧٧5١٤٠

العنوان: مستودع 8 ملك محمد علي مصبح القيزي الفالسي - ديرة الخبيصة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٧٧8٠ 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢8  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢8 

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
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 ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

اسم الشركة: كونشيس لخدمات التموين بالمواد الغذائية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٤٤8٠5 العنوان: مكتب رقم ٧١٤ ملك مؤسسة محمد بن 

راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بور سعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٣5٠٩٩
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 بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٦ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٦

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

خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
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 ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

اسم الشركة: ام ايه سي اتش 1 جلوبال لخدمات المالحة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ٧٧5١٤٠

العنوان: مستودع 8 ملك محمد علي مصبح القيزي الفالسي - ديرة الخبيصة 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٧٧8٠ 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢8  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢8 

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
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 ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

اسم الشركة: كونشيس لخدمات التموين بالمواد الغذائية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٤٤8٠5 العنوان: مكتب رقم ٧١٤ ملك مؤسسة محمد بن 

راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بور سعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٣5٠٩٩
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 بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٦ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠١/٠٦

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

خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
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 ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

شركة/  MARS OVERSEAS FZCO »رخصة رقم : ٤٦٢٢« والكائنة 
بـ مدينة دبي المنطقة الحرة لمطار دبي ص.ب ، دبي دولة اإلمارات 
دبي،  لمطار  الحرة  المنطقة  سلطة  لدى  والمرخصة  المتحدة،  العربية 
ترغب هذه الشركة المذكورة في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه 
بواسطة مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ١5 أكتوبر ٢٠٢٣ 

بشأن إغالق وحل الشركة.
باألمر ولديه أى مطالبات  بأي طرف معني  الشركة  تهيب  لذلك،  وفقًا 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ١5 يومًا من تاريخ هذا 

اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
MARS OVERSEAS FZCO /السادة

ص ب : دبي
دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف رقم :
marsoverseasdxb@gmail.com :البريد اإللكتروني

* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار والمحددة 
بـ ٤5 يومًا

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

MARS OVERSEAS FZCO  /إشعار تصفية شركة

إشعار تصفية

المرفوعة من: سيان بياركيرلين
ضد: الحالق للتجارة العامة. ذ.م.م ومحمد نزار عبد الجليل حالق

والسـادة/  حـالق  الجليـل  نـزارعبـد  محمـد   / عليـه  المدعى 
الحـالق للتجـارة العامـة مـدعوون للحضـور شخصيًا أو بواسـطة 
وكيـل معتمـد الجتمـاع الخبـرة الحسابية المقـرر عقـده السـاعة 
الثالثة ونصف ظهـرًا يـوم االثنين الموافـق ٢٧/مارس/٢٠٢٣ وذلك 

ZOOM بتقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج
مصطحبين معكم كافة المستندات التي ترغبون في تقديمها للخبير.
خبير حسابي/ عصام حلمي هاشم
للتواصل: ٠٠٩٧١55٢٢٢٤٤55

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 7612 لسنة 2022 
لدى محكمة الشارقة االتحادية االبتدائية

إجتماع خبرة

المعلن اليه : المدعى عليه : محمد كاشف محمد شريف
بناء على قرار محكمة دبي الموقرة وتكليفنا ألعمال الخبرة المصرفية في 
الدعوى رقم ٩٩٤-٢٠٢٢ عقاري جزئي المقامة من بنك رأس الخيمة الوطني 
-ش. م. ع ، فقد حددنا يوم االثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ في تمام الساعة 
١٣:٣٠ ظهرًا لعقد إجتماع الخبرة االول عن بعد عبر تطبيق ZOOM المرئي 

والمسموع من خالل الرابط التالي :
Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/81820204821?pwd=ZHJhMOxaSE9p
WTVRaTFtc3NPR2VSZz09
Meeting ID: 818 2020 4821

Passcode: 225588
المذكور  االجتماع  لحضور  قانونًا  يمثلكم  من  أو  حضوركم  يتطلب  وعليه 
وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى ومراجعة الخبير أوال بأول بشأن 
أية استفسارات وحال وجود أي معوقات تقنية تحول دون حضور االجتماع 

يرجى التواصل على االرقام التالية ت : ٠٤٢8٧٠٠٤٧ – ٠5٠١٦٦٣٤٤٤
الخبير المصرفي / يونس علي محمد حسن المال
رقم القيد بمحاكم دبي : ٢٠8

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة المصرفية االول في 
الدعوى رقم : 994-2022 عقاري جزئي - محاكم دبي

إجتماع خبرة

المدعي: خولة عبداهلل سعيد المنذري
المدعى عليه: سعيد بن علي بن سعيد الذهيبي

بناًء على تكليفنا من قبل محكمة أبوظبي االبتدائية الموقرة إلعداد 
األربعاء  يوم  فقد حددنا  أعاله  الدعوى  في  الحسابي  الخبرة  تقرير 
اجتماع  لعقد  صباحًا  عشرة  الحادية  الساعة   ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ الموافق 
الخبرة، وذلك على برنامج التواصل االجتماعي »ZOOM« وسوف 
نقوم بإرسال وسيلة الدخول لغرفة االجتماع اإللكترونية على تليفونات 
األطراف المدونه عاليه و إذا كان هناك أي استفسار يرجى التواصل مع 
الخبير مباشرة على الرقم ٠5٠5٧٠٣٧8٩ لذا يطلب حضوركم أو من 
يمثلكم قانونًا لحضور االجتماع المذكور مع إحضار كافة المستندات 

المتعلقة بالدعوى.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابي
في الدعوى رقم 2023/413 تجاري بسيط أبوظبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ طارق عادل الشبراوي

المدعى عليهم: ١- جرين مودلينج للمقاوالت ش ذ م م
٢- عبدالرحمن حلمي أحمد محمد

نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم ندب الخبير الحسابي في الدعوى المقامة 
بيتون ردي مكس ش.ذ.م.م، وعليه  ايميرتس  المدعية:  ضدكم من 
فأنتم مكلفين بالحضور أو من يمثلكم قانونًا بحضور إجتماع الخبرة 
عن ُبعد والمقرر عقده يوم اإلثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ فى تمام 
الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا، وذلك بالحضور على المنصة اإللكترونية بواسطة 

برنامج مايكروسوفت تييمز.
لذا نطلب منكم الحضور أو اإلتصال هاتفيًا على مكتب الخبير المنتدب 
لدفاعكم  المؤيدة  المستندات  الرقم »٣888٩٩٦-٠٤« وتقديم  على 
بالجلسة علمًا بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر 

أعمالها وفقًا للصالحيات المخولة لها قانونًا.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إعالن بالنشر لجلسة الخبرة 
في الدعوى رقم »2023/589« تجاري

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ عمر نصير

بموجب هذا نعلن نحن أمين االجراءات أحمد علي الحوسني، 
أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢8، أصدرت محكمة أبوظبي االبتدائية – 
دائرة االفالس- قراراها في الدعوى رقم ٢٠١8/١٩٠٣ تجاري 
كلي، بإقفال كافة االجراءات بملف الدعوى بانتهاء إجراءات 
إعادة الهيكلة للتاجر إبراهيم خليفة السويدي والمؤسسات 

الفردية المملوكة له.

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

محكمة أبوظبي االبتدائية
إنتهاء إجراءات إعادة الهيكلة 
للتاجر إبراهيم خليفة السويدي

في الدعوي رقم 1903 لسنة 2018 تجاري كلي

إجتماع خبرة

أمين االجراءات الخبير / أحمد علي أحمد الحوسني

إلى المدعي عليه: راهول دارجاني جيتيندر دارجاني هندي/ الجنسية.
 . راجوريا  شانكير  جوري  راجوريا  انجالي  المدعي  بأن  نعلمكم 
للمطالبة  أعاله  المذكورة  الدعوى  أقام  قد   - الجنسية.  هندي/ 
الموضوع دعوى إثبات نسب واستخراج اوراق ثبوتية لذا يجب 
عليكم الحضور أمام محكمة عجمان االتحادية، المحكمة االبتدائية 
- دائرة االحوال المدنية - الموافق ١١/ ابريل /٢٠٢٣م الساعة 
١٠:٠٠ صباحا لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة 
عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة 

ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
محكمة التنفيذ الشرعية

إعـالن مدعـى عليه بالنشـر  في الدعوى
 رقم AJCFISHPAF2023/ 0000099، األحوال الشخصية

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المستأنف : ال مير ريتيل ش.ذ.م.م
المستأنف ضده : مطعم أوش ش.ذ.م.م

قد أقاموا ضدكم الدعوى رقم ٢٠٢٣/١5 استئناف
وقررت اللجنة القضائية إعالنكم بالنشر للحضور بجلسة يوم 
الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحًا أمام 
اللجنة القضائية بخصوص الدعوى المقدمة ضدكم والمنعقدة 
بمقر دائرة األراضي واألمالك مركز فض المنازعات االيجارية 
لنظر في الدعوى، وقد أمر بتقصير مدة المسافة إلى ثالث 

أيام من تاريخ النشر.
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونًا وتقديم ما لديكم 

من دفاع ومستندات.

إعالن بالنشر عن اإلستئناف رقم 2023/15 في التظلم 
رقم 2023/70100

مركز فض �ملنا�عا� �اليجا�يةمركز فض �ملنا�عا� �اليجا�يةمركز فض المنازعات اإليجارية
العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

مركز فض المنازعات اإليجارية

المنذر: بنك دبي التجاري ش.م.ع
بوكالة األستاذ المحامي/ ناصر حمد الشامسي

المنذر إليه األول: مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري ش.ذ.م.م
المنذر إليه الثاني: مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري منطقة حرة ذ.م.م

المنذر إليه الثالث: عبدالكريم مسدي - فرنسي الجنسية
فإن بنك دبي التجاري ينذركم بالمبادرة لسداد المبلغ المترصد في ذمكتم والبالغ 
قدره ٣٤8٫٦٣٣٫٢٦8٫٤٤ درهم »فقط ثالثمائة وثمانية وأربعون مليون وستمائة 
وثالثون وثالثون ألف ومئتان وثمانية وستون درهم وأربعة وأربعون فلس« 
كما بتاريخ ٢٠٢٢/٠8/٠٤ وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ من إخطاركم بهذا 
اإلنذار تحت طائلة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لبيع المعدات والماكينات 
الوارد تفاصيلها في تقرير تقييم المعدات والمنقوالت لصالح البنك المنذر 
والتي تم تسجيل حق الضمان لدى شركة اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة 
والمرهونة تحت أرقام التسجيل »١٠٣٧١٠٣٦١٤« و »١٠٢٢٠٣٩٩٦٠« سندًا 

لنص المادة »١٧٢« من قانون المعامالت التجارية وتعديالته.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2023/1179«
في اإلنذار العدلي رقم 2023/1/103236

العدد ٤٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١
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يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae https://twitter.com/ALWATAN_UAE https://www.facebook.com/Alwatan.uae

رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 4٩121٧٩/ ٠5٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54٠4٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-448٦٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-44854٠٠ فاكــس: 

٠3 -٧84٩٦1٦ فاكس:    ٠3 -٧٦55٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠4 -3٩5٧1 1 1 فاكس:     ٠4 -3٩5٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠2 -448545٠ ٠2  فاكس:   -4485٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠2 -448248٦ فاكس:    ٠2 -448٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

مســيرة عقود من النهج االستثنائي والحضاري بتميزه وإنجازاته 
ترســخ موقــع دولــة اإلمــارات علــى امتداد الســاحة الدوليــة بفعل 
نموذجهــا الــذي يؤكد ضرورة العمــل الجماعي لعالم أكثــر انفتاحًا 
ــع  ــن جمي ــاءة بي ــات بن ــة عالق ــة إقام ــة، وأهمي ــارًا وتنمي وازده
مكوناتــه وهــو موقــف اإلمــارات الرائــد لتعزيــز فــرص التعــاون 
ــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  ــا أك ــدول كم ــف ال ــن مختل بي
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، خــالل 
المباحثــات مــع فخامــة كالوس يوهانيس رئيــس جمهورية رومانيا 
الصديقــة الــذي يــزور الدولــة، والتــي تخللهــا اإلعــالن عــن عــدد 
مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم، بقــول ســموه: »إن تعزيــز 
جســور التعــاون مــع الجميــع نهــج ثابــت فــي سياســة اإلمــارات 
والبحــث الدائــم عــن الفــرص المشــتركة والعمــل معــًا مــن أجــل 
مصلحــة البشــرية وخيرهــا بمختلــف توجهاتهــا وثقافتهــا«.. ومبينًا 
ســموه للرئيــس الضيــف: »هدفنــا شــراكة وتعــاون مــع الجميــع 
ــا جميعــًا،  ــة ومســتقبل أفضــل ألجيالن مــن أجــل اســتدامة التنمي
وأتمنــى لبلدكــم الصديــق مزيــدًا مــن االزدهــار«، وهــي رســالة 
اإلمــارات الســامية إلــى جميــع الــدول التــي تشــاركنا التطلعــات 
والطموحــات بتحقيــق نقــالت مســتدامة نحــو أوضــاع أكثــر تقدمًا 
ــد  ــه مــن تأكي ــى اســتباق المســتقبل لمــا تحــرص علي وقــدرة عل
فاعليــة التعــاون علــى تحقيــق المســتهدفات فــي التنميــة كونهــا 
خيــار اســتراتيجي لجميــع الــدول، وهــو أمــر مشــرف لمــا نــراه 
ــود  ــيق الجه ــى تنس ــه عل ــا وقدرت ــة لوطنن ــة متعاظم ــن مكان م
وتنظيــم تكامــل األدوار واســتثمار عالقاتــه المتقدمــة بمــا يحمــل 
ــد  ــة لقائ ــة الثاقب ــل الرؤي ــك بفض ــراف وذل ــع األط ــر لجمي الخي
ــر  ــم لخي ــارة العال ــي أصبحــت من ــة الملهمــة الت مســيرتنا الوطني

كافــة الشــعوب.
ــة وراســخة  ــا عريق ــارات وروماني ــن اإلم ــة بي ــات الصداق عالق
ــه  ــون علي ــا يجــب أن تك ــًا لم ــًا متقدم ــة وتشــكل نموذج ومنتج
الروابــط بيــن الــدول الحريصــة علــى تعزيــز الســالم واالســتقرار 
فــي العالــم ودعــم التعــاون المتبــادل علــى مختلــف المســتويات 
ــة  ــة كاالقتصادي واســتثمار الفــرص خاصــة فــي القطاعــات الحيوي
والطاقــة المتجــددة واالســتدامة وكذلــك العمــل المناخــي الــذي 
يعتبــر أولويــة للدولتيــن الصديقتيــن، وبالتالي فإن التعاون يشــكل 
ــه صاحــب  ــر عن ــا عب ــو م ــرى وه ــة للمســاعي الكب منصــة داعم
ــع  ــة م ــاه« خــالل القم ــة »حفظــه اهلل ورع ــس الدول الســمو رئي
ــر  ــة التغي ــًا أن: »االهتمــام بقضي ــي مبين ــس الرومان ــة الرئي فخام
المناخــي يمثــل قاســمًا مشــتركًا بيــن بلدينــا حيــث تســعى دولــة 
اإلمــارات ورومانيــا إلــى تحقيــق الحيــاد المناخــي في العام نفســه 
٢٠5٠، وفــي هــذا الســياق نتطلــع إلــى مشــاركة فاعلــة مــن قبــل 
بلدكــم الصديــق فــي مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقية األمــم المتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ “كــوب ٢8”، الــذي تســتضيفه دولــة 

اإلمــارات نهايــة العــام الجــاري«.
ــاوز  ــة لتج ــة الالزم ــتجابة العالمي ــزز االس ــارات تع ــود اإلم جه
التحديــات وفــق جهود ورؤى عصرية ومتجددة.. منها يشــع األمل 
ومــن خــالل إنجازاتهــا تثبــت أنهــا المنــارة نحــو العالــم الجديــد 
بفضــل توجهاتهــا وتنافســيتها وقدرتهــا علــى قيــادة التحــوالت فــي 
القطاعــات الرئيســية التــي تريدهــا أن تصــب فــي خدمــة جميــع 
الشــعوب عبــر آليــات واســتراتيجيات تــدرك حجــم المســتهدفات 

وأفضــل الســبل لتحقيقهــا.

بادئ ذي بدء ما هو نمط الحياة الصحية..؟ 
قبل الشروع في كتابة هذا المقال باغت عدد 
من األشخاص المحيطين بي بهذا السؤال، 
ورغم تباين مستويات المستطلعين التعليمية 
والثقافية إال أن الردود التي حصلت عليها 
كانت متقاربة وأكدت حقيقة أن هناك قدًرا 
من الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية، 
لكنه وعي يحتاج إلى االستكمال ليشمل كل 
األنماط وليس اختزالها فقط في » إنقاص 

الوزن وممارسة الرياضة«.
يمكن تعريف نمط الحياة الصحية بأنه 
مجموعة من الممارسات اليومية التي ترمي 
إلى تحسين مستوى صحة األفراد والوقاية من 
األمراض، وصواًل إلى مجتمع صحيح ومعافى، 
ومفهومه واسع ويشمل الغذاء الصحي المتنوع 
الذي يمد الجسم بكافة احتياجاته، ممارسة 
الرياضة، والحصول على النوم الكافي، واإلقالع 
عن العادات الضارة، ويشمل أيضاً سالمة العقل 
والذهن والنفس وصحته، وال مجال لحياة 
صحية إال بتوازن الصحة الجسدية والصحة 
العقلية، وتزايد اهتمام العالم بنمط الحياة 
الصحية بعد االنتشار الواسع للكثير من األمراض 
المزمنة والخطيرة، كأمراض القلب والشرايين 
والجلطات، وارتفاع ضغط الدم والسكري، 
الطبية  البحوث  ...إلخ، وإثبات  والسرطان 
ارتباط هذه األمراض المباشر بطريقة حياتنا 
التي غيرت فيها النهضة الصناعية واختراع 
المحركات التي غدت تقوم بمعظم األعمال 
التي كان اإلنسان يقوم بها اعتماداً على جهده 
العضلي، ولم تقتصر تأثيرات الثورة الصناعية 
والثورات اإلنسانية الالحقة على مساعدة اإلنسان 
على االسترخاء وربما الكسل، بل غيرت أيضًا 
في مصادر ومكونات غذائه، وإيقاع حياته 
وغيرها، من التغيرات التي ثبت أن لها تبعات 
كارثية على صحة اإلنسان، ويحاول العالم 
اليوم تدراكها بإيجاد صيغة حياة توازن ما 
بين االستمتاع بمكتسبات الحياة العصرية، 
الحفاظ في ذات الوقت على صحة اإلنسان، 

وحمايته من فتك األمراض.
وفي المملكة يتزايد االهتمام بترسيخ نمط 
الحياة الصحية على كافة المستويات، ويلعب 
القطاع الصحي بشقيه العام والخاص دورًا 
مهمًا في ترسيخ أنماط الحياة الصحية، عبر 
أنشطة كثيرة ومتنوعة، ومن أبرزها إدارة 
البحوث والدراسات الطبية المتصلة بتعزيز 
الصحة الوقائية، وعلى المستوى اإلعالمي هناك 
نشاط توعوي وتثقيفي واسع ومحموم، يرمي 
إلى رفع مستوى معرفة األفراد والمجتمع 
حياة  أسلوب  إلى  الشأن، وصواًل  في هذا 
صحي يحقق الوقاية من األمراض المزمنة، 
ويتخلص فيه المجتمع من السلوكيات الضارة، 
ويساهم القطاع الصحي الخاص في هذا الجهد 
الوطني، من منطلق مسؤولياته المجتمعية، 
بقدر كبير خاصة في مجال تطوير طرق التثقيف 

الصحي وتجويد وتنويع رسائل التوعية، عبر 
مختلف الوسائط، كمواقع التواصل االجتماعي 
والمطبوعات الورقية وحتى الوسائل اإلعالم 
المرئية والمسموعة، كان لرسائلها المبسطة 
والمحكمة أثر كبير في زيادة الوعي الصحي 

المجتمعي.
كما أن نمط الحياة الصحي يجد كذلك 
اهتماماً كبيراً على المستوى الرسمي، إذ إنه 
جزء من الخطط االستراتيجية للدولة، حيث 
إنه مدرج رؤية المملكة »٢٠٣٠«، التي شددت 
على ضرورة رفع معدل ممارسي الرياضة 
كسلوك راسخ في المجتمع بنسبة »٤٠%« خالل 
الـ«١5« سنة، وإنفاذاً لما جاء في »الرؤية«، 
فإن هناك توسعاً في بناء المرافق والمنشآت 
الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة 
إلى قرارات مشجعة وداعمة لهذا االتجاه، الذي 
أبلت فيه أيضاً الهيئة العامة للغذاء والدواء بالًء 
حسناً، من خالل تشريعاتها ومنظومتها الرقابية 
الفعالة في ضمان سالمة الغذاء والتحسين 

المستمر الشتراطاته.
ومع هذا التحسن الذي طرأ على نمط 
حياتنا، إال أننا نحتاج للوصول إلى مجتمع 
صحي ينعكس أثره اإليجابي على تربية األطفال 
على مثل هذه األنماط، وتنشئتهم على تناول 
الغذاء المتوازن، وممارسة الرياضة، وحثهم 
على البعد عن العادات الضارة، والحصول على 
قسٍط كاٍف من النوم، وتجنبهم مسببات القلق، 
وغيرها من الممارسات والعادات الصحية التي 

تعزز الصحة العامة.
أمام هذا  التحديات  هناك بعض  وأيضاً 
التسمية«،  جازت  »إن  المهم  المشروع 
ولعل من أبرزها، نفور اإلنسان بطبيعته من 
كافة أشكال االلتزام، بما فيها االلتزام بنمط 
الحياة الصحية، حيث إن الكثيرين رغم وعيهم 
بضرورته يستصعبونه، بحجة أنهم مع االنشغال 
وتسارع إيقاع الحياة، ال يجدون الوقت لممارسة 
الرياضة، ويضطرون كذلك لتناول الوجبات 
السريعة، وعلينا أن نساعد هؤالء وإقناعهم 
أن االلتزام بكافة أنماط الحياة الصحية أمر 
بالغ األهمية ألنه يتعلق بسالمتهم من الكثير 
األمراض الفتاكة التي تقول بعض اإلحصائيات 
أنها مسؤولة عن »8٠%« من الوفيات، وأن 
االلتزام به ليس أمراً صعبًا، ومن التحديات 
كذلك تسهيل الحصول على الغذاء الصحي 
من حيث الوفرة بتشجيع المطاعم التي تقوم 
بإعداده وتسويقه، ومن حيث القيمة بحيث 
تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع.

عن »سبق السعودية«

ال شك في أن التسوق عن طريق اإلنترنت 
وسيلة مريحة وسهلة وتوفيرية أيضاً نظراً لوجود 
العديد من الصفقات، لكن على الرغم من 
هذا فال تخلو من بعض المخاطر التي يجب 
أخذها بعين االعتبار، فقبل سنوات قليلة، اعتبر 
كثيرون التجارة اإللكترونية ومواقع التسوق 
عبر اإلنترنت تمثل مستقبل تجارة التجزئة، 
لدرجة أنها شكلت خطراً على المتاجر التقليدية، 
لكن في اآلونة األخيرة اتجهت شركات نشأت 
ونمت في اإلنترنت إلى افتتاح متاجر عادية.

بتسارع تطورات التقنية، تسارعت الحياة 
وأصبح المجتمع ال يرضى بأقل من خدمة 
إلكترونية متكاملة، يستطيع من خاللها شراء 
احتياجاته ودفع قيمتها بطريقة إلكترونية، ومن 
ثم يتسلمها أمام باب منزله، فعلى الرغم من 
المتعة التي قد يشعر بها البعض في أثناء ذهابهم 
للتسوق بين المحال في األسواق التجارية، فإن 
كثيرين باتوا يفضلون التسوق عبر اإلنترنت؛ 
األمر الذي دفع لتوقعات الكثير من االقتصاديين 

بنمو مضاعف في التجارة اإللكترونية.
هل ترغب في شراء هدية لصديقك وال تجد 
الوقت للتجول بين المحالت؟ يقدم التسوق 
عبر اإلنترنت الحل المثالي السهل للتسوق، 
لكنه قد يعرضك للنصب أحيانا، فما هي األمور 
التي يجب معرفتها لتنعم بتسوق آمن على 
اإلنترنت؟، ثمة عوامل عديدة تجعل التسوق 
عبر اإلنترنت هو الخيار األول للكثيرين، السيما 
أو  للتسوق  الكافي  الوقت  ممن ال يجدون 
والمنتجات  األسعار  بمقارنة  المهتمين  من 
واختيار األفضل منها، بغض النظر عن البائع 
ومكانه. ورغم المزايا العديدة للتسوق عبر 
اإلنترنت، إال أنه قد فخ للخداع أو النصب، فما 
هي األمور التي يجب مراعاتها عند التسوق 
االلكتروني؟، ويعتبر التسوق كذلك أقل تكلفة 
بالمقارنة مع مراكز التسوق، فال حاجة للوقود 
وبطاقات المواقف، إلخ، عالوة على الوقت 
في  التسوق  وإمكانية  توفيره،  يمكن  الذي 

مساحة افتراضية كبيرة.
كما يوفر التسوق اإللكتروني تجربة سلسة 
بعيداً عن البائعين الذين يفقدونك متعة التسوق 
بتجّولهم حولك، عالوة على إمكانية مقارنة 
المنتجات ومن مختلف العالمات التجارية من 
حيث السعر أو التصميم أو حتى الجودة وكل 
ذلك قبل القيام بعملية الشراء، ما يمنح تجربة 

تسوق متكاملة.
وعلى الرغم من مزايا التسوق عبر اإلنترنت 
إال أنه هناك بعض العيوب التي يجب أخذها 
بعين االعتبار، فهنالك إمكانية وإن بسيطة 
لحدوث اختراق للمعلومات الشخصية للمتسوق 
مثل أرقام البطاقات االئتمانية والهاتف والعنوان 
والرموز السرية، كما يوجد العديد من مواقع 

التسوق عبر اإلنترنت والتي تكون مزيفة وبغرض 
االحتيال على األشخاص، لذلك ينبغي التأكد 
دائماً من سمعة ومصداقية الموقع الذي نتسوق 

عن طريقه.
الى ذلك يطلق التسوق اإللكتروني على 
التجارة عبر شبكة اإلنترنت، فعلى هذه الشبكة 
ومن خالل متاجر إلكترونية يعرض التاجر أو 
المرء بضاعته للمستهلك الذي يقوم بالشراء عبر 
الشبكة، عندما يتعلق األمر بالتسوق اإللكتروني 
يختار الزبون بضاعته ويدفع بشكل إلكتروني 
على  ويطلق  ائتمان.  بطاقة  على  باالعتماد 
التعامالت عبر اإلنترنت بالتجارة اإللكترونية. 
وتعد مواقع مثل أمازون، وعلي بابا وإيباي 

األشهر في مجال التسوق اإللكتروني.

إليك 7 طرق لتوفير المال عند 
التسوق عبر اإلنترنت

شهد التسوق عبر اإلنترنت زخًما أكبر من أي 
وقت مضى في ظل تفشي جائحة كوفيد-١٩، 
لكن تسارع انتشار نزعة التسّوق اإللكتروني 
ينطوي على بعض التحديات أيًضا، مثل االفتقار 
للقدرة على المساومة مع مندوبي المبيعات، 

واحتمال إنفاق المزيد من األموال.
»كيبلنجر«  موقع  نشره  تقرير  وفي 
)kiplinger( األميركي، تطرقت الكاتبة أندريا 
براون تايلور إلى بعض اإلستراتيجيات التي من 
شأنها أن تساعد المستهلك على توفير المال عند 
التسوق عبر اإلنترنت، استنادا لنصائح مجربة 

قدمها العديد من خبراء التسوق.
التخطيط المسبق للحد من اإلنفاق: بما 
أن التسوق عبر اإلنترنت ليس مقيدا بالموقع 
الجغرافي، فإن الوصول إلى جميع المنتجات 
سهل وال حصر له. ويمكن للتسوق عبر اإلنترنت 
أن يجعلك تنفق أكثر مما تتصور مقارنة بالتسوق 

من المتاجر العادية.
لهذا السبب، تنصح خبيرة التسوق على 
اإلنترنت سارة سكيربول المتسوقين عبر اإلنترنت 
بالتخطيط مسبقا لما سيشترونه، من خالل 
إعداد قائمة بالعناصر المطلوبة لضمان اإللمام 
التام بما تخطط لشرائه، وتقليل احتمال إهدار 

األموال بسبب العروض الترويجية.
بطاقات الهدايا: تضيف سكيربول أنه بمجرد 
معرفة المبلغ الذي تحتاج إلنفاقه، باإلمكان 
شراء بطاقة هدايا مدفوعة مسبقا تعادل هذا 
المبلغ المحدد، مما سيحد من رغبتك في 
اإلفراط في اإلنفاق، ويمكن شراء بطاقة هدايا 
خاصة بمتجر معين، أو الحصول على واحدة 
من خالل شركات بطاقات االئتمان مثل »فيزا« 
)visa( التي تسمح بالتسوق من متاجر العديد 

من بائعي التجزئة على اإلنترنت.
إن استعمال بطاقة هدايا بدال من بطاقة 
االئتمان يساعد على التحكم في النفقات وفق 
الميزانية المحددة. فضال عن ذلك، بمجرد 
إنهاء رصيدها لن تتمكن من إجراء المزيد 

من المشتريات بهذه البطاقة.
التسوق اإللكتروني: استعمال بطاقة هدايا 
بدال من بطاقة االئتمان يساعد على التحكم 

في النفقات.
مقارنة المتاجر: تنصح خبيرة التسوق تراي 
بودج بإجراء بحث سريع على »غوغل« قبل 
شراء المنتج المطلوب عبر اإلنترنت بحثا عن 
أدنى سعر له. فقد يصل فارق السعر بين 

البائعين المختلفين إلى نسبة ٢٠%.
وقد يلجأ الكثيرون للمواقع المألوفة لهم 
مثل »أمازون« )Amazon( للتسوق براحة 
التي  السريع  الشحن  بخيارات  واالستمتاع 
يوفرها، لكن عمالق التجارة اإللكترونية ال 

يقدم أقل األسعار دائما.
متابعة بائعي التجزئة المفضلين لديك على 
منصات التواصل: يستخدم العديد من تجار 
التجزئة منصات التواصل االجتماعي كأداة تسويق 
للترويج للمنتجات الجديدة والمبيعات القادمة.

ويقول مؤسس موقع »راذر بي شوبينغ« 
)Rather Be Shopping( كايل جيمس إن عدم 
متابعة متاجرك المفضلة على تويتر أو فيسبوك 
أو إنستغرام قد يؤدي إلى تفويتك العديد من 
فرص التوفير. فكثيرا ما تقدم المتاجر امتيازات 
حصرية لمتابعيها، مثل الرموز الترويجية أو 

إمكانية الوصول المبكر للخصومات.
استغالل الصفقات التي يقدمها مزود بطاقة 
االئتمان الخاصة بك: ذكرت بودج أن مزودي 
بطاقات االئتمان عادة ما يقيمون شراكات مع 
مختلف المتاجر، التي بدورها تزود حاملي 
التسوق  عند  حصرية  بخصومات  البطاقة 
باستخدامها. ولهذا السبب، ال بد من االطالع 
على قائمة الشركاء مع مزود بطاقتك االئتمانية 
قبل التسوق الستغالل أكبر قدر من الخصومات.

االئتمانية  المتاجر  بطاقات  استخدام 
لكسب المكافآت والخصومات: توفر بعض 
المتاجر بطاقاتها االئتمانية الخاصة التي تؤهل 
مستخدميها -اعتمادا على قيمة المشتريات- 
واالمتيازات  المكافآت  من  جملة  لكسب 
المختلفة، بما في ذلك استرداد النقود والحصول 
على رصيد في المتجر واالستفادة من خيارات 

الشحن السريع.
في المقابل، ستؤدي رسوم السداد المتأخر 
ورسوم الفائدة الموضوعة على هذه البطاقات 
إلى تبديد المدخرات في لمح البصر، لذا تأكد 
من اإلنفاق بشكل مسؤول إذا قررت استخدامها. 
فإذا لم تكن قادرا على سداد الرصيد في دورة 
فوترة واحدة، فمن األفضل تخفيف قائمة 

التسوق في تلك الفترة.
كن مستعدا للتخلي عن عربة التسوق الخاصة 
بك: من السهل ملء عربة التسوق االفتراضية 
المتجر  في  تفعله  مما  بكثير  أسرع  بشكل 
التقليدي. وإذا الحظت أن قيمة مشترياتك 
تفوق ما كنت تنوي إنفاقه، هناك حيلة قد 
تساعد على خفض المبلغ قليال، والتي تؤتي 

ثمارها مع بعض المواقع التجارية، لالستفادة من 
هذه الحيلة، أوضح جيمس أنه على المستهلك 
إكمال عملية الدفع حتى النقطة التي يطلب 
اإللكتروني  البريد  عنوان  إدخال  فيها  منه 

ومعلومات االتصال.
وبمجرد إدخالها، ينبغي ترك المشتريات 
في عربة التسوق، وإغالق المتصفح. ستدرك 
مواقع التجارة اإللكترونية التي تستخدم ملفات 
تعريف االرتباط لتتبع المستخدمين أنك تركت 

بعض المنتجات في عربة التسوق.
سيرسل بعضها رسالة بريد إلكتروني بعد 
فترة وجيزة من مغادرتك لموقعهم لتذكيرك 
بالمشتريات. وقد تتضمن أيًضا رمزا ترويجيا 
للخصم لفترة محدودة لمحاولة حثك على 
إكمال المعاملة، ويؤكد جيمس أن هذه الطريقة 
قد تكون ذات فائدة أكبر عند شراء المنتجات 
األكثر تكلفة مثل شاشات التلفاز أو المعدات 
الرياضية أو الحواسيب. وهي تشبه المساومة 

في التسوق التقليدي.
نصائح من أجل تسوق إلكتروني آمن

هل ترغب في شراء هدية لصديقك وال تجد 
الوقت للتجول بين المحالت؟ يقدم التسوق 
عبر اإلنترنت الحل المثالي السهل للتسوق، 
لكنه قد يعرضك للنصب أحيانا، فما هي األمور 
التي يجب معرفتها لتنعم بتسوق آمن على 

اإلنترنت؟
ثمة عوامل عديدة تجعل التسوق عبر 
اإلنترنت هو الخيار األول للكثيرين، السيما 
ممن ال يجدون الوقت الكافي للتسوق أو 
من المهتمين بمقارنة األسعار والمنتجات 
واختيار األفضل منها، بغض النظر عن البائع 
ومكانه. ورغم المزايا العديدة للتسوق عبر 
اإلنترنت، إال أنه قد فخ للخداع أو النصب، 
عند  مراعاتها  يجب  التي  األمور  هي  فما 

التسوق االلكتروني؟
كلمة مرور آمنة: من المهم اختيار كلمات سر 
آمنة لحساباتك االلكترونية. ويفضل أن تختار 
كلمة سر تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة 
وأرقام وال تقل عن ثمانية من الحروف واألرقام.

ال تخزن كلمة المرور: تتيح بعض الصفحات 
إمكانية التخزين األوتوماتيكي لكلمة السر، 
وهي طريقة رغم سهولتها إال أنها تنطوي على 

مخاطر عديدة.عن »شبكة النبأ«

عندما تؤدي التغييرات في نظام المناخ 
على كوكب األرض إلى ظهور أنماط مناخية 
جديدة، فإنها تظل قائمة لفترة طويلة من 
الزمن. وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة 
أو قد تصل إلى عدة سنوات وذلك هو التغير 
المناخي. وله مخاطر كما أن له منهجًا وأسلوبًا 
لالستجابة له ال سيما عندما تكون تلك المخاطر 

لها تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية.
ألكثر من ١٠ آالف عام من االستقرار النسبي 
للحضارة اإلنسانية، يتغير مناخ األرض. وذلك 
ويجد  الحرارة.  درجات  متوسط  تغير  مع 
العلماء أن نظام المناخ وآثار المخاطر مثل 
موجات الفيضانات التي تزداد تواترا وشدة، 
وأن المخاطر المزمنة مثل الجفاف وارتفاع 
منسوب مياه البحر تزداد حدة. وتقدر المخاطر 
الكامنة، في غياب التكيف والتخفيف لتقييم 
حجم التحدي وتسليط الضوء على الظاهرة 
الحالية. ويستخدم العلماء على نطاق واسع 
فرضيات متنوعة في محاكاة التغير المناخي 
انبعاث  على  التركيز  فرضية  على  والقائم 
الكربون كإحدى القضايا الحساسة ذات األثر 
البالغ الذي يرتبط بصورة مباشرة بالتأثيرات 
المادية ومخاطرها ال سيما في غياب مزيد 

من الظواهر غير الظاهرة لمزيد من إزالة 
الكربون وانبعاثاته الضارة. ويحدد اإلحصاء 
المكاني المنفصل ألكثر من ٦ مؤشرات تقييم 
األثر االجتماعي واالقتصادي المحتمل في ١٠5 
من البلدان حول العالم. التي توفر في ذلك 
إطارا ومنهجية جديدة لتقدير وتقييم المخاطر 
وأسلوب االستجابة للتغير المناخي في سياقه 
الخاص. وبربط النماذج المناخية والتوقعات 
االقتصادية في فحص بعض الحاالت يتضح 
أن ما يحدث في التغير المناخي الشديد أنه 

يقترب من عتبات تأثيرات مادية.
ففي حين أن أغلب البلدان حول العالم 
تتأثر بتغير المناخ، من الواضح أن البلدان 
المثال  سبيل  على  الفقر  من  تعاني  التي 
يمكن أن تكون أكثر تعرضا لهذه التأثيرات. 
وذلك ألن مناخها غالبا ما يكون أقرب إلى 
التعرض لآلثار الخطيره للتغير المناخي. إذ 
إنهم يعتمدون بشكل كبير على العمل في 
الهواء الطلق ورأس المال البشري والطبيعي 
لديهم يعتمد على وسائل مالية أقل للتكيف 
السريع في هذه الظروف. والمخاطر المرتبطة 
بتداعيات التغير المناخي على قابلية العمل 
واالستفادة من رأس المال البشري في ظل تغير 
درجة الحرارة والرطوبة، إنما ذلك هو أحد 
األمثلة على كيفية أنه من الممكن أن تكون 
البلدان الفقيرة أكثر عرضة لتلك المخاطر. 

وذلك بالتحديد عند النظر إلى مؤشر قابلية 
التشغيل لرأس المال البشري مع ظهور مثل 

هذه الظواهر.
وفي مواجهة مثل هذه التحديات، نحتاج إلى 
وضع األدوات والتحليالت المالئمة والعمليات 
والحوكمة المناسبة لتقييم مثل هذه المخاطر 
وأسلوب االستجابة لها بشكل صحيح. مع 
التدريب على التكيف مع مثل هذا النوع 
من المخاطر، وإزالة انبعاث الكربون بشكل 
أوضح لتقليل مزيد من تراكم المخاطر والحد 
منها وبشكل منظم. وبقدر ما أصبح التفكير 
السيبرانية  المعلومات والمخاطر  في نظم 
مدمجة معا في عملية صنع القرار، فإن تغير 
المناخ سوف يحتاج أيضا إلى الظهور كعامل 
رئيسي في القرارات. إذ إنه من الضروري أيضا 
أخذ اعتبارات التغير المناخي عند النظر في 
تخصيص رأس المال البشري والمادي وتطوير 
المنتجات أو الخدمات وإدارة سلسلة التوريد 
واإلمدادات وعديد من بين أمور أخرى. أما 
بالنسبة للمدن ال سيما الكبرى منها، سيصبح 
التركيز على المناخ ضرورة ملحة لقرارات 
التخطيط الحضري للحفاظ على االستثمار 
القائم الذي يعد تطويرا كميا قويا ومعقدا. 
وسوف يتطلب استخدام أدوات ومقاييس 
وتحليالت جديدة ونوعية. إذ ستظهر فرص 
جديدة من المناخ المتغير، التي تتطلب النظر 

لها. كما يمكن أن ينشأ تغير في البيئة المادية 
نتيجة عوامل جديدة داخل المدن ترتبط بتلك 
اآلثار، مثل األماكن الجديدة لإلنتاج الزراعي 
أو األماكن التي تخدم قطاعات مثل السياحة، 
أيضا من خالل استخدام تكنولوجيا جديدة 
إلدارة المخاطر في مناخ متغير مثل النمذجة 
والمحاكاة القائمة على أنظمة المعلومات 
المتطورة واللحظية ذات المستشعرات الفائقة 
التقدم. لكن أيضا يمكن أن ينبع أحد أكبر 
الخاطئة  النماذج  استخدام  من  التحديات 
لتحديد حجم المخاطر واآلثار الناجمة عن 
هذه الظاهرة أو حتى أسلوب االستجابة لها.

فعلى سبيل المثال األخذ بنماذج حالية في 
االعتبار بشكل يمكن أن تسند االفتراضات 
عليه وله سابقة تاريخية لكنه لم يعد ساري 
المفعول للعمل به في محاكاة المخاطر واآلثار 

المتوقعة.عن »الوطن السعودية«

التسوق االلكتروني: هل يصبح وسيلة الشراء الوحيدة في المستقبل؟

المخاطر وأسلوب االستجابة للتغير المناخي

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

لخير البشرية ومستقبل أجيالها

يومية سياسية مستقلة

نحتاج إلى وضع األدوات 
والتحليالت المالئمة والعمليات 
والحوكمة المناسبة لتقييم 
مثل هذه المخاطر

ثمة عوامل عديدة تجعل 
التسوق عبر اإلنترنت هو الخيار 
األول للكثيرين، السيما ممن 
ال يجدون الوقت الكافي 
للتسوق

االلتزام بكافة أنماط الحياة 
الصحية أمر بالغ األهمية ألنه 
يتعلق بتجنب الكثير من 
األمراض الفتاكة

مروة األسدي

سلمان الحارثي

كاتبة عربية

كاتب عربي

عبدالعزيز الفريان
كاتب عربي

دائًما ما يشار إلى اتفاق باريس للمناخ 
بأنه لحظة تاريخية فارقة في العمل المناخي 
الدولي. فمع تبني ١٩٧ دولة هدف الحد 
من االنبعاثات الضارة للسيطرة على درجة 
الحرارة العالمية، خرجت للنور العديد من 
التعهدات المناخية العالمية، ليس فقط في 
مجال التعهدات المالية للحكومات والتحويالت 
الطوعية من الدول المتقدمة إلى الدول األقل 
الحكومات  تعهد  في  أيًضا  ولكن  تقدًما، 
والشركات العالمية بصافي الصفر عند خط 

أساس في العام ٢٠5٠.
وبعد مرور نحو ثماني سنوات على توقيع 
هذا االتفاق، فإن العديد من التعهدات التي 
ُقطعت خالل تلك الفترة واجهت تحديات 
التعهدات لم  متنوعة؛ فإما أن بعض هذه 
للوصول  عملًيا  المطلوب  للمستوى  يرتِق 
لهدف الحياد الكربوني في األجل المحدد 
لها، أو أن البعض اآلخر منها لم يُحْز الجدية 
وااللتزام الضروريين لدعم المسار المنضبط 
للعمل المناخي الدولي. وليس أدلُّ على أن 
التراخي في االلتزامات المناخية يفضي إلى 
تفاقم األعباء المناخية، من تكبُّد الواليات 
المتحدة األمريكية وحدها خسائر بنحو ١٦5 
مليار دوالر؛ من جراء الكوارث المناخية خالل 

العام ٢٠٢٢ وحده.
ولقد حاولت العديد من القمم المناخية التي 
تلت اتفاق باريس تقديم سبل الدعم وتحفيز 
التعهدات المناخية الدولية. بيد أن المشكلة 
التي ظلت رابضة في الطريق، وبما يقلل من 
المستوى المطلوب عالمًيا للتقدم المستمر 
صوب األهداف المناخية، أن التعهدات المالية 
وعي غير الملزم، مع  الدولية هي من النوع الطَّ
وجود ضعف واضح في التزام كبريات الشركات 
العالمية بأهداف صافي الصفر، وأن بعض 
هذه الشركات تتعمد المبالغة في التزاماتها 
الكربونية باعتبار ذلك أداة فعالة ضمن برامجها 
الدعائية والتسويقية. لكن الخبر الجيد في 
هذا السياق أن النجاح الملحوظ الذي تحقق 
من تتابع هذه القمم هو تزايد مستويات 
الوعي من جانب المستثمرين والمستهلكين 
بالظروف المناخية غير المواتية؛ ليشكل هذا 

الوعي ضغًطا إيجابًيا على الحكومات والشركات 
في مسيرة العمل المناخي.

وبينما العالم على موعد مع نسخة استثنائية 
من مؤتمر األطراف كوب في نسخته الثامنة 
والعشرين أواخر العام الحالي ٢٠٢٣، وفي ضوء 
ما تتمتع به دولة اإلمارات من مكانة عالمية 
رائدة، وبصفتها المضيف لهذه النسخة البالغة 
األهمية، فمن المتوقع أن تتحفز التعهدات 
دولية  اعتبارات  لعدة  الدولية؛  المناخية 

وتكنولوجية وتمويلية وزمنية. 
إن أول هذه االعتبارات أن االقتصاد اإلماراتي 
يقدم أنموذًجا دولًيا رائًدا في العمل المناخي 
المناخية  بالتعهدات  االلتزام  وفي  المحلي 
الخبرة  ونقل  التحفيز  باب  ومن  الدولية. 
يكون  أن  المتوقع  الدولية، من  والمحاكاة 
هذا النموذج اإلماراتي داعًما قوًيا لنجاح قمة 
كوب ٢8 في مساعيها لتطوير آليات مبتكرة 
لاللتزام بالتعهدات المقطوعة من الحكومات 
والشركات الدولية، وفي خلق آليات تنفيذية 
لتحويل هذه التعهدات إلى سياسات وبرامج 
فعلية على أرض الواقع. كما أن األمل المعقود 
على قمة كوب ٢8 في تطوير التقنيات المناخية 
سيأتي باألساس من دورها المحفز للشركات 
الرائدة في نقل وتبادل الخبرات، سواء في 
مجال تكنولوجيا الحد من االنبعاثات الكربونية 
أو في تقنيات إزالة هذه االنبعاثات والتقاطها 

من الهواء وإعادة تدويرها، مع إعادة النظر 
في السياسات الحكومية ذات الصلة والتأثير 

على ربحية هذا النوع من الشركات.
 ٢8 كوب  قمة  أن  إلى  اإلشارة  وتبقى 
مستقباًل-  ُتعوَّض  ال  فرًصا-قد  ستخلق 
لالرتقاء بالتعهدات المالية الدولية وسياسات 
إنفاذها؛ ذلك ألن الصورة باتت أوضح اآلن 
فيما يخص آليات تمويل وإدارة “صندوق 
النامية  الدول  لتعويض  الخسائر واألضرار” 
عن خسائرها من التغيرات المناخية. كما أن 
التحوُّل من االلتزامات المالية الطويلة األجل 
إلى االلتزامات القصيرة األجل هو األكثر مالءمة 

للقياس والمتابعة واإللزام.

كوب 28 وتحفيز التعهدات المناخية العالمية
العالم على موعد مع نسخة 
استثنائية من مؤتمر األطراف 
كوب في نسخته الثامنة 
والعشرين أواخر العام الحالي في 
ضوء ما تتمتع به دولة اإلمارات 
من مكانة عالمية رائدة

اتجاهات مستقبلية

مركز تريندز للبحوث واالستشارات
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اقتصاد

اختتــم ســوق أبوظبي العالمــي، المركز 
المالــي الدولــي الرائــد لعاصمــة دولــة 
ــة المتحــدة العــام ٢٠٢٢  ــارات العربي اإلم
علــى وقــع المزيــد مــن االنجــازات التــي 
جعلته أســرع المراكز المالية الدولية نموًا 
علــى مســتوى المنطقــة ما عزز مســاهمته 
فــي ترســيخ مكانــة أبوظبــي مركــزا رائــدا 

للصناعــة الماليــة و«اقتصــاد الصقــر«.
ــة  ــة القوي ــة التنظيمي ومــن خــالل البيئ
التــي يتمتــع بهــا، يعمــل المركــز المالــي 
الدولــي علــى مواكبة األهــداف االقتصادية 
ألبوظبــي ورؤيتهــا القائمــة علــى االبتــكار 
والتحــول والتنوع على مســتوى القطاعات 
كافــة، مســتندُا إلــى عناصــر القــوة لــدى 
سوق أبوظبي العالمي ونجاحه في تحقيق 
ــة فــي مجــال إدارة  مســتويات نمــو ملفت
األصــول باإلضافــة إلــى إطالقــه العديد من 
المبــادرات التقدميــة فــي مجــال التمويــل 

المستدام.
وقــال معالــي أحمــد جاســم الزعابــي، 
أبوظبــي  ســوق  إدارة  مجلــس  رئيــس 
العالمــي: » تمكن ســوق أبوظبي العالمي 
ــز  ــون المرك ــن أن يك ــام ٢٠٢٢ م ــي الع ف
المالــي الدولي األســرع نموًا على مســتوى 
المنطقة، وشــكلت النجاحــات التي حققها 
الســوق خالل العام الماضــي عنصرًا إضافيًا 
مــن عناصــر مســاهمة الســوق فــي نمــو 
»اقتصــاد الصقر« ألبوظبي وتعزيز موقعها 
الدولــي عاصمة لــرأس المال.. ونحرص أن 
تســاهم إنجــازات ســوق أبوظبــي العالمي 
في اإلضاءة على المكانة الراسخة لعاصمة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمركز 
مالــي دولي مســتدام ذات أهمية وســمعة 

عالمية«.
وأضــاف أن النتائــج التي حققها ســوق 
أبوظبــي العالمــي خــالل العــام ٢٠٢٢ 
عبــر تبنــي إســتراتيجية فعالــة تتخــذ 
مــن التطــور التقنــي عنصــرا أساســيا لهــا، 
إيجابية وواعدة.. وســنواصل تحقيقها في 
عــام ٢٠٢٣ الــذي سيشــهد نجــاح أبوظبــي 
ــد مــن المســتثمرين  فــي اجتــذاب المزي
العالمييــن والشــركات والمهنييــن، لتكون 
بذلــك الوجهــة المختــارة والمفضلــة لهــم 
للعمل وتحقيق اإلنجازات«.. ونجح سوق 
ــوذج  ــم نم ــي تقدي ــي ف ــي العالم أبوظب
تشــغيلي وهيــكل مؤسســاتي وتعزيــز 
ــين  ــغيلية وتحس ــات التش ــة العملي مرون
األنظمــة التــي أســهمت جميعهــا فــي 

االرتقــاء بمســتويات الكفــاءة.
وأوضــح أن األصــول تحــت اإلدارة فــي 
ــادة  ــي ســجلت زي ــي العالم ــوق أبوظب س
بنسبة 5٦% في العام ٢٠٢٢، ووصل تعداد 

القــوى العاملــة إلى ١٠٩5٤ شــخًصا مقارنة 
بـــ 85٢٢ فــي العــام ٢٠٢١، بزيــادة بنســبة 
٢٩% فــي عــدد العاملين.. فيما وقع ســوق 
أبوظبــي العالمــي ٢5 مذكــرة تفاهــم فــي 
عام ٢٠٢٢، استهدفت تعزيز البيئة الداعمة 
لألعمال في الســوق والتي تســهل ممارسة 
األنشــطة التجارية وخدمــة العمالء وتؤمن 
سالســة ومرونــة العمل ضمن هــذا المركز 

المالــي الدولي.
وبلــغ إجمالــي التراخيــص النشــطة فــي 
ســوق أبوظبي العالمي 55٤٦ ترخيًصا، من 
بينهــا تراخيــص لشــركات خدمــات ماليــة 
ــة بـــ ٤٢٦٢  ــة، مقارن ــر مالي وشــركات غي
ــادة  ــبة زي ــام ٢٠٢١، بنس ــي الع ــركة ف ش
إجماليــة قدرهــا ٣٠% فــي عــدد التراخيص 

النشــطة فــي عــام ٢٠٢٢.
وســجل ســوق أبوظبــي العالمــي نمــًوا 
ــة  فــي عــدد الشــركات المســجلة والعامل
فــي ســوق أبوظبــي العالمــي بنســبة ٣٠% 
ليرتفــع إجماليهــا مــن ١٠٦١ إلــى ١٣٧8.. 
و تــم إدراج عــدد من الشــركات المســجلة 
في ســوق أبوظبــي العالمي وهي »بروج« 
ــه أي«  ــات أي ــل القابضــة« و«بيان و«برجي
و«مطعــم أمريكانــا« فــي ســوق أبوظبــي 
لــألوراق المالية.. في حين حصلت شــركة 
»أمريكانا للمطاعم« على تســجيل مزدوج 
في كل من ســوق أبوظبي لألوراق المالية 
والســوق المالية الســعودية )تــداول(.. أما 
شــركة »أنغامــي« فأكملــت إدراجهــا فــي 
ســوق ناســداك في العام ٢٠٢٢ مع التنويه 
إلــى أن المقر الرئيســي للشــركة ومركزها 
لألبحــاث والتطويــر هو في ســوق أبوظبي 

العالمي.
ــا  ــة قدره ــة مســاحة عقاري ــم إضاف وت
٣٢٠٠٠ متــر مربع مع إنضمام برج الماريه 
فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى المســاحات العقاريــة 
الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، ما يعكس 

النمــو المســتمر فــي إشــغال المســاحات 
العقاريــة في ســوق أبوظبي العالمي ويعد 
دليــال إضافيا على كــون هذا المركز المالي 
الدولــي وجهــة جذابــة للشــركات العالمية 
والمؤسســات المالية لترســيخ وجودها في 

ســوق أبوظبــي العالمي.
ويتبــوأ ســوق أبوظبــي العالمــي مرتبــة 
ــد فــي  ــي رائ ــي دول متقدمــة كمركــز مال
منطقة الشــرق األوســط وأفريقيــا وحلوله 
بالمركــز الـــ ٣٢ عالمًيا كأفضــل مركز مالي 
دولــي، وفــق التقريــر ٣٢ لمؤشــر المراكــز 

الماليــة العالميــة.
المعروضــة  القضايــا  عــدد  وارتفــع 
علــى محاكــم ســوق أبوظبــي العالمــي 
بشــكل ملحــوظ فــي العــام ٢٠٢٢، حيــث 
تــم معالجــة ٣١٧ قضيــة مقارنــة بـــ ١٣٩ 
قضيــة في العــام ٢٠٢١، وذلك نتيجة لجوء 
أطــراف مــن خارجــه إلــى التقاضــي فــي 
محاكمــه وبلغــت حصــة القضايــا العائــدة 
ألطــراف موجــودة خــارج ســوق أبوظبــي 
العالمــي نســبة فاقت الـــ 8٠% من مجموع 
قضايــا تســوية المنازعــات المعروضة أمام 

محاكــم الســوق .
ــي  ــي ف ــي العالم ــوق أبوظب ــح س ونج
تحقيــق الحيــاد الكربونــي في العــام ٢٠٢٢ 
عبــر تعويض االنبعاثات الكربونية الصادرة 
منــه فــي العــام ٢٠٢١، ليصبــح أول مركــز 
ــي  ــاد الكربونب ــق الحي ــي يحق ــي دول مال

فــي العالــم.
و قــاد ســوق أبوظبي العالمــي بالتعاون 
مــع »مجموعــة عمــل التمويل المســتدام« 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، جهود 
إصــدار البيــان الثانــي للمجموعــة بعنــوان 
»بيــان عام ٢٠٢٢ حــول التعاون في مجال 
التمويــل المســتدام فــي دولــة اإلمــارات« 
والــذي تــم إصــداره بالتزامــن مــع انعقــاد 

مؤتمــر )كــوب ٢٧( فــي مصر.وام

حصــل مصــرف اإلمــارات للتنميــة علــى 
ــة  ــة لتجرب ــة رقمي ــل منص ــزة »أفض جائ
العمــالء« عــن تطبيقــه الرقمــي للخدمــات 
المصرفية لألعمال وذلك خالل قمة الشرق 
األوســط للــذكاء االصطناعــي والتحليــالت 

المصرفيــة.
ينــدرج التطبيــق فــي إطــار التــزام 
الصغيــرة  الشــركات  بدعــم  المصــرف 
فــي  الناشــئة  والشــركات  والمتوســطة 
الدولــة، وُصمــم بهــدف تســهيل إجــراءات 
فتح الحسابات المصرفية للشركات وإصدار 
رقم حساب مصرفي في غضون ٤8 ساعة.

وقــد اســتقطب المصــرف ٢.٠٩٤ عمياًل 
مــن الشــركات منــذ إطــالق التطبيــق فــي 
ســبتمبر ٢٠٢١. كمــا يقــّدم التطبيق خدمة 
تمويــل رقميــة تتيــح للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة التقــدم بطلــب للحصول على 
تمويالت تصل إلى 5 ماليين درهم مباشرة 
مــن خاللــه، والحصــول علــى الموافقــة أو 

الرفــض فــي غضــون خمســة أيام.
ــذكاء  ــط لل ــرق األوس ــة الش ــد قم وُتع
االصطناعــي والتحليــالت المصرفيــة، التــي 
ُعقــدت فــي دبي، القمة األولــى من نوعها 
ــات  ــالت البيان ــي وتحلي ــذكاء االصطناع لل
ــار  ــح لكب ــة، وتتي ــتوى المنطق ــى مس عل

المســؤولين التنفيذييــن وصّنــاع القــرار 
فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة 
ــي  ــراء ف ــرز الخب ــع أب فرصــة التواصــل م
قطــاع الــذكاء االصطناعــي والتحليــالت 
ــاون  ــات والتع ــدث االتجاه ــة أح لمناقش

ــول مســتقبلية. ــر حل لتطوي
وتســّلم أحمــد محمــد النقبــي، الرئيس 
التنفيــذي لمصــرف اإلمــارات للتنميــة، 
الجائــزة بالنيابــة عــن المصــرف خــالل 
الفعاليــة، فيمــا ألقــى كريشــنا كومــار 
ــي  ــاندة ف ــات المس ــس العملي ــر، رئي ناي
المصــرف، كلمة رئيســية اســتعرض خاللها 
التطــورات التــي تشــهدها نمــاذج األعمال 
المصرفيــة، وقطــاع المصــارف اإلنمائيــة، 
والدور االستراتيجي الذي يقوم به مصرف 

اإلمــارات للتنميــة.
ــذه  ــي - به ــد النقب ــد محم ــال أحم وق
المناســبة -: »نفتخــر بحصولنــا علــى هذه 
الجائــزة عــن التطبيــق الرقمــي للخدمــات 
ــن  ــي ضم ــذي يأت ــال ال ــة لألعم المصرفي
التجربــة  لتعزيــز  المســتمرة  جهودنــا 
المصرفية للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
فــي الدولــة. وتماشــيًا مــع مســيرة التحّول 
الرقمــي فــي مختلــف القطاعات الرئيســية 
التــي تأتــي فــي مقدمــة أولويــات األجندة 

ــاف  ــرف استكش ــل المص ــة، يواص الوطني
الفــرص والشــراكات التــي تتيح لنا تســريع 
نمو القطاع وترســيخ مكانة دولة اإلمارات 

كمركــز مالــي علــى مســتوى المنطقــة«.
وشــهدت الســنة الماليــة ٢٠٢٢ العديــد 
ــرف كان  ــية للمص ــازات الرئيس ــن اإلنج م
ــي  أبرزهــا موافقــة المصــرف علــى إجمال
ــا  ــم، م ــار دره ــة ٦.١ ملي ــالت بقيم تموي
يعــادل زيادة بنســبة ٦٧٣% مقارنة بالســنة 
الماليــة الســابقة، كما وافــق المصرف على 
تمويالت بقيمة ١.8 مليار درهم في شــكل 
قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خالل 
الســنة الماليــة ٢٠٢٢، وهو مــا يمّثل زيادة 
قدرها ٣8٧% مقارنة بالســنة المالية ٢٠٢١.

وتوّزعــت هذه التمويالت بين تمويالت 
مباشــرة بقيمة ١.٢ مليار درهم وتمويالت 
غيــر مباشــرة بقيمــة ٦١١ مليــون درهــم 
مــن خــالل برنامــج ضمــان التمويــل الــذي 
ــوك  ــع البن ــاون م ــه المصــرف بالتع يقدم

التجارية الشــريكة.
وتخّطــت القيمــة اإلجماليــة للتمويالت 
التــي منحهــا المصــرف بالتعــاون مــع 
»بيهايف “- عبر منصته الرقمية المخصصة 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة - حاجــز 

الـــ ١٠٠ مليــون درهم.وام

ــي  ــة تجــارة وصناعــة أبوظب نظمــت غرف
بالتعــاون مــع مصرف اإلمــارات للتنميــة لقاء 
طاولة مســتديرة بحضور أحمد محمد النقبي 
الرئيــس التنفيذي للمصرف ومشــاركة ممثلي 
كبــرى مؤسســات القطــاع الخاص والشــركات 
الصغيرة والمتوســطة، وعدد من رجال ورواد 

األعمــال فــي إمــارة أبوظبي.
اســتعرض اللقــاء الخدمــات التــي يقدمهــا 
مصــرف اإلمــارات للتنمية وســلط الضوء على 
مجموعــة الحلول التمويلية المرنة المخصصة 

للمستثمرين.
يأتــي تنظيــم اللقــاء انطالقــًا مــن حــرص 
غرفــة أبوظبــي علــى تعريــف أعضائهــا مــن 
شــركات القطــاع الخــاص بالبرامــج التمويليــة 
ــي  ــدة الت ــة الفري ــول المالي ــة والحل المختلف
يوفرهــا مصرف اإلمــارات للتنمية والمصممة 
خصيصــًا لتمكيــن الشــركات مــن تعزيــز نمــو 
أعمالهــا، الســيما الناشــئة منهــا، تماشــيًا مــع 
التوجهات الحكومية الرامية لتمكين الشركات 
الصغيرة والمتوســطة من تعزيــز أدائها وإثراء 
مســاهمتها فــي تحقيــق التنــوع االقتصــادي 

ودعــم االقتصــاد الوطنــي.
وأكد ســعادة محمد هــالل المهيري، مدير 
عــام غرفــة أبوظبــي التــزام الغرفــة بتنظيــم 
الفعاليــات الهادفــة إلــى تبــادل المعــارف 
والخبرات، وزيادة الوعي باألدوات والمنصات 
المتاحــة لدعــم نمــو األعمــال التجاريــة، الفتًا 
إلى أن غرفة أبوظبي وبموجب االســتراتيجية 
الجديــدة التــي أطلقتهــا مؤخــراً ماضيــة نحــو 
توفيــر الدعــم للقطــاع الخــاص واإلســهام فــي 
تمكينــه مــن إطــالق طاقاتــه وتطويــر أدائــه 
فــي إطار منظومة تنافســية متطورة، باعتباره 
محــوراً أساســيًا في تعزيز التنميــة االقتصادية 

ــارات. بدولة اإلم

وثّمــن المهيــري األدوار الرياديــة التــي 
يقدمهــا مصــرف اإلمارات للتنميــة، واهتمامه 
بإتاحــة مجــاالت التواصــل واللقــاء مع ممثلي 
القطــاع الخاص في إمارة أبوظبي، لتعريفيهم 
بالحلــول والبرامج التمويليــة المبتكرة مؤكدًا 
أن غرفــة أبوظبــي وفــي ظل اتفاقيــة التعاون 
المشــترك مــع المصرف ســتحرص على إتاحة 
فــرص التواصــل وبنــاء العالقــات والشــراكات 

بيــن الجانبين.
ــرة  ــا شــركات القطــاع الخــاص الكبي ودع
والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات 
ــط  ــن خط ــتفادة م ــى االس ــة إل ذات األولوي
التمويــل والمنتجــات المقدمــة مــن مصــرف 

اإلمــارات للتنميــة.
مــن جهتــه، قــال أحمــد محمــد النقبــي، 
الرئيــس التنفيذي لمصــرف اإلمارات للتنمية: 
ــاره أحــد المحــركات  “يســّر المصــرف باعتب
الماليــة الرئيســية بدولة اإلمــارات تنظيم لقاء 
المائدة المســتديرة مع غرفــة تجارة وصناعة 
ــرة  ــدا أن الشــركات الصغي ــي” .. مؤك أبوظب

والمتوســطة والشــركات الناشــئة تلعــب دوًرا 
رئيســًيا فــي تنويــع االقتصــاد وترســيخ مكانة 
دولة اإلمارات مركزا ماليا رائدا في المنطقة.

ــع المصــرف، مــن خــالل  ــر عــن تطّل وعب
المشــاركة فــي هــذه الفعاليــات، إلى تســهيل 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  وصــول 
والشركات الناشــئة بدولة اإلمارات إلى باقات 
حلولــه التمويليــة المرنة والمخصصــة وتوفير 
تجربــة مصرفية أكثر فعاليــة تلبي احتياجاتها.

وقــال : » ســنواصل اســتضافة الفعاليــات 
بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحة الرئيســيين، 
ــد  ــر المنصــة الالزمــة لتحدي مــن أجــل توفي
الفرص والشــراكات المســتقبلية التي تســاهم 

فــي بنــاء اقتصــاد قــوي ومســتدام«.
شهد اللقاء جلسة تفاعلية بين المسؤولين 
ــات  ــن المؤسس ــور م ــرف والحض ــي المص ف
والشــركات، لإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة 
بشــروط التمويــل و االمتيــازات والتســهيالت 
التــي يقدمهــا المصرف وأهــم المنتجات التي 

يوفرهــا لدعم األعمــال.وام

زادت أصول »موجودات« البنوك الوطنية 
المدرجــة فــي أســواق المــال المحليــة على 
ــادل  ــا يع ــنوي بنســبة ٣٢% أو م ــاس س أس
ــام الماضــي  ــالل الع ــم خ ــار دره ٣١5 ملي
ــة  ــا المالي ــى مالءته ــي مؤشــر عل ٢٠٢٢، ف
القويــة وقدرتها على التوســع في أنشــطتها 

ــغيلية. وعملياتها التش
ووفــق رصــد وكالــة أنبــاء اإلمــارات 
ــكًا  ــات ١8 بن ــى إفصاح ــتنادًا إل »وام«، اس
وطنيــًا مدرجًا على مواقع األســواق المالية، 
وصلــت أصــول البنــوك إلــى ٣ تريليونــات 
و٤٩٤ مليــارا و١55 مليــون درهم مع نهاية 
ــات و١٧٩  ــو ٣ تريليون ــة بنح ٢٠٢٢، مقارن
مليارا و55 مليون درهم خالل العام ٢٠٢١.

واســتحوذ ١١ بنــكًا مدرجــة فــي ســوق 
ــب  ــي النصي ــة عل ــألوراق المالي ــي ل أبوظب
األكبــر مــن إجمالــي األصول بنســبة ٦.%58 
ــارا و٣١٠  ــون و٤٩ ملي ــى ٢ تريلي لتصــل إل
مالييــن درهــم فــي نهايــة ٢٠٢٢، بارتفــاع 
نســبته ١٢% وذلــك فــي مقابــل ١ تريليــون 
و٩٣١ مليــارا و١55 مليــون درهم في نهاية 
٢٠٢١، مــا يعنــي زيادة تعــادل ٢١8.٢ مليار 

درهــم خــالل ١٢ شــهرًا.
وحــازت٧ بنــوك مدرجة في ســوق دبي 
المالــي علــى ما نســبته ٤١.٣% مــن إجمالي 
األصــول مــع وصولهــا إلــى تريليــون و٤٤٤ 
مليــارا و8٤٦ مليــون درهم فــي نهاية العام 
الماضــي، بنمــو قــدره ٧.٢%، مقابــل نحــو 
تريليــون و٣٤٧ مليــارًا و٩٠١ مليــون درهــم 
فــي نهايــة ٢٠٢١، مــا يعنــي زيــادة بنحــو 

٩٦.٩ مليــار درهــم خــالل ١٢ شــهرًا.
ــي الصــدارة  ــي األول« ف ــاء »أبوظب وج
مــع ارتفــاع أصوله بنســبة ١١% مــن ١.٠٠١ 
تريليــون درهــم في نهايــة ٢٠٢١ إلى ١.١١ 
ــو  ــة ٢٠٢٢، وه ــي نهاي ــم ف ــون دره تريلي
مــا يبــرز النمــو القــوي للمجموعــة وقــوة 
أعمالها األساسية إلى جانب اإلنجازات التي 
تتماشــي مع اســتراتيجيتها متوسطة األجل.

ــي  ــارات دب ــك »اإلم ــول بن وزادت أص

الوطني« بنسبة 8% من ٦8٧.٤ مليار درهم 
ــة العــام  ــار درهــم فــي نهاي ــى ٧٤٢ ملي إل
الماضــي، فيمــا ارتفعــت أصــول »أبوظبــي 
التجاري« بنحو ١٣% من ٤٤٠.٢ مليار درهم 

إلــى ٤٩٧.8 مليــار درهــم بنهايــة ٢٠٢٢.
ونمــت أصــول »دبي اإلســالمي« بنســبة 
٣.٣% مــن ٢٧٩.١ مليــار درهــم فــي ٢٠٢١ 
إلــى ٢88.٢ مليــار درهــم فــي ٢٠٢٢، فيمــا 
ارتفعت أصول »بنك المشرق« إلى ١٩8.8 
ــام الماضــي  ــة الع ــي نهاي ــم ف ــار دره ملي
بزيادة بنســبة ١٢.٣% مقارنة بنحو ١٧٧.٠5 

مليــار درهــم فــي ٢٠٢١.
وارتفعــت أصــول »مصــرف أبوظبــي 
اإلســالمي« بنســبة ٢٣.١% مــن ١٣٦.8 مليار 
درهــم إلى ١٦8.5 مليــار درهم، كما زادت 
أصــول »دبــي التجــاري« بنحــو ١.٦% مــن 
ــار  ــى ١١٦.٠٧ ملي ــم إل ــار دره ١١٤.٢ ملي
درهم، وقفزت أصول »اإلمارات اإلسالمي« 

بنحــو ١5.٢% إلــى ٧٤.٧ مليــار درهــم.
ــة  ــك رأس الخيم ــول »بن ــدت أص وصع
ــار  ــى ٦٦.5 ملي ــو ١5.5% إل ــي« بنح الوطن
ــار  ــل 5٧.5 ملي ــة ٢٠٢٢ مقاب ــم بنهاي دره
درهــم فــي نهايــة ٢٠٢١، وارتفعــت أصول 
»الشــارقة اإلســالمي« بنحو ٧.٦% إلى 5٩.١ 
ــرة  ــول »الفجي ــم، وزادت أص ــار دره ملي
ــم،  ــار دره ــى ٤٧.٦ ملي ــي« ١١% إل الوطن
ونمــت أصــول »بنــك الشــارقة« ٩.٧% إلــى 

ــار درهــم. ٤١.٩ ملي
ووصلت أصول »البنك التجاري الدولي« 
إلى ٢١.١٦ مليار درهم و«مصرف عجمان« 
إلــى ٢١.١ مليــار درهــم و«البنــك العربــي 
المتحــد« إلــى ١٤.١ مليار درهــم و«بنك أم 
القيويــن الوطنــي« إلــى ١٣.٦ مليــار درهــم 
و«بنــك االســتثمار« إلــى 8.8١ مليــار درهم 
و«بنك اإلمارات لالستثمار« إلى ٣.88 مليار 

درهم.وام

56% نموا في »األصول تحت اإلدارة« بسوق أبوظبي العالمي خالل 2022

مصرف اإلمارات للتنمية يحصد جائزة »أفضل منصة رقمية لتجربة العمالء«

خالل لقاء طاولة مستديرة
»مصرف اإلمارات للتنمية« وغرفة أبوظبي يستعرضان 

الحلول التمويلية المرنة المخصصة للمستثمرين

3.5 تريليون درهم أصول 18 بنكًا وطنيًا مدرجًا بنهاية 2022 بنمو %32

بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات شهر رمضان ومكتب شؤون المواطنين
»اقتصادية عجمان« تطلق النسخة الثالثة من المجلس 

االقتصادي الرمضاني 2023
أعلنــت دائــرة التنميــة االقتصادية بعجمان 
ــس  ــن المجل ــة م ــن اطــالق النســخة الثالث ع
االقتصــادي الرمضانــي ٢٠٢٣، بالتعاون اللجنة 
المنظمــة لفعاليــات شــهر رمضــان عجمــان » 
تقــوى و إيمــان » و مكتب شــؤون المواطنين 
بمشاركة الشركاء االستراتيجين ) وزارة التغير 
المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنلوجيا 

المتقدمــة، ووزارة االقتصاد(.
يناقــش المجلــس الــذي يبدأ فــي ٣٠ مارس 
الجاري ويســتمر حتــى ١٣ أبريل القــادم ثالثة 
محــاور رئيســية األول يتنــاول اســتراتيجية 
ــي عــن  ــة الخضــراء والثان ــة فــي التنمي الدول
ــور  ــا المح ــة أم ــورة الصناعي ــتراتيجية الث اس
الثالــث واألخيــر فيتنــاول اســتراتيجية الدولــة 

فــي االقتصــاد الدائــري.

وأكد سعادة عبد اهلل أحمد الحمراني، مدير 
عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة، أن المجلــس 
االقتصــادي الرمضانــي يســعى بصورة ســنوية 
إلى استضافة أبرز المتحدثين من ذوي الخبرة 
والكفــاءة في المجــاالت االقتصادية لمناقشــة 
أهــم القضايــا االقتصاديــة فــي الدولــة بهــدف 
تعزيز الوعــي االقتصادي لدى أفراد المجتمع.

وقــال الحمرانــي إن شــهر رمضــان المبارك 
هــو فرصــة للتحــاور واالجتمــاع مــع المجتمع 
فــي جلســاٍت وديــة نناقــش فيها أهــم القضايا 
االقتصاديــة وننصــت إلى آرائهــم ومقترحاتهم 
واستفسارتهم لنطور من استراتيجيتنا ومبادرتنا 

ومشاريعنا المستقبلية.
وأوضح أن المجلس ســيعقد أولى جلســاته 
فــي ٣٠ مــارس الحالي وســيناقش اســتراتيجية 

الدولــة فــي التنميــة الخضــراء بالتعــاون مــع 
وزارة التغيــر المناخــي والبيئة.

وفــي ٦ أبريــل القــادم يناقــش المجلس في 
جلســته الثانيــة »محــور اســتراتيجية الثــورة 
الصناعــة  بالتعــاون مــع وزارة  الصناعيــة« 
والتكنولوجيــا المتقدمة فيمــا يختتم المجلس 
االقتصــادي جلســاته بتاريــخ ١٣ أبريــل القــادم 
بجلســة تناقــش اســتراتجية االقتصــاد الدائري 

بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد.
جدير بالذكر أن انطالقة المجلس االقتصادي 
ــة عجمــان  ــذي تنظمــه اقتصادي ــي ال الرمضان
كانــت فــي عــام ٢٠٢١، وُيعقد بصورة ســنوية 
ضمــن خطــة الجلســات الحواريــة المتخصصة 
والمتنوعــة المختلفــة التــي تنظمهــا الدائــرة 

علــى مــدار العــام.وام

سوق أبوظبي العالمي يرسخ مكانة اإلمارة مركزًا رائدًا 
للصناعة المالية و»اقتصاد الصقر«

تسليط الضوء على مجموعة الحلول التمويلية المرنة 
المخصصة للمستثمرين

تحقيق مستويات نمو ملفتة في إدارة األصول وإطالق 
تمكين الشركات من إثراء مساهمتها في تحقيق عديد المبادرات التقدمية التمويل المستدام

التنوع ودعم االقتصاد الوطني

مواكبة األهداف االقتصادية ألبوظبي ورؤيتها القائمة 
تعريف األعضاء بالبرامج التمويلية المختلفة والحلول على االبتكار والتنوع بكافة القطاعات

المالية الفريدة للمصرف
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برعايــة وحضور الشــيخ مســلم بن حم 
العامــري رئيس مجلس إدارة مركز ســالم 
بــن حــم الثقافــي كــرم المركــز عــددًا من 
الشــخصيات االعتباريــة مــن الرعيل األول 
وذلــك تقديــرًا لجهودهــم المتميــزة فــي 
خدمــة الوطن والمواطــن، وضمت قائمة 
المكرميــن عــددًا مــن الجهــات الحكومية 
والخاصــة باإلضافــة إلى الفــرق التطوعية 

العاملــة فــي الدولة.
اســتهل حفــل التكريــم بعــزف النشــيد 
الوطنــي اإلماراتي، وعــرض فيلم تعريفي 
قصيــر عــن مركز ســالم بن حــم الثقافي.

وقــال الشــيخ مســلم بــن حــم: القيادة 
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــها صاح ــى رأس وعل
محمــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
»حفظه اهلل«، وأخيه صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، واصلت الســير بخطى واثقة 
ومتســارعة علــى نهــج الرعيــل األول مــن 
اآلباء المؤسسين لدولة اإلمارات، أسهمت 
في ترســيخ مكانــة الدولة عربيــًا وإقليميًا 
وعالميــًا، وإبراز دورها الريادي في شــتى 

المجــاالت وعلــى مختلف الصعد.
وتابــع بــن حــم: تأتــي مبــادرة تكريــم 
الرعيل األول إيمانًا منا وتقديرًا لدور من 
ســاهم فــي بنــاء الوطن الذيــن كانت لهم 
إســهامات بــارزة تجــاه المجتمــع وتثمينًا 

لمــا قدمــوا في خدمــة الوطــن الغالي.
وضمــت قائمــة المكرميــن: ســالم بــن 
ــد  ــت محم ــده بن ــري، وعي ــرة العام نص
ــن  ــة ب ــت جمع المنصــوري، وحمــده بن

حــارب الخيلــي.
ســالم صالــح بــن نصــره العامــري: من 
الرعيــل األول المخلصيــن الذيــن رافقــوا 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان آل 
نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«، وكان شــاهدًا 
ــاء والتأســيس ورافــق  ــى مراحــل البن عل
المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان »رحمــه اهلل« بإخــالص لكل ما فيه 
خيــر الدولــة وتطورها، وصاحب مســيرة 
عامــرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه.

عيــده بنــت محمــد المنصــوري: مــن 
الرائــدات فــي العمــل الخيري واإلنســاني 
ومــن النمــاذج اإلماراتيــة الملهمــة التــي 
كانــت الســند الكامــل ألخيهــا الرجــل 
ــري  ــل الخي ــذل والعم ــاحات الب ــي س ف
ــرة  ــيرة كبي ــة مس ــي، وصاحب والمجتمع

فــي العطــاء واإلنجــاز .

حمــده بنــت جمعة بــن مغيــر الخيلي  
مــن الشــخصيات الذيــن قدمــوا خدمــات 
جليلــة كان لهــا الــدور الفاعــل فــي تطور 
ــة  ــرة، صاحب ــالد الخي نهضــة مســيرة الب
مســاهمات خيريــة متعــددة ومشــاركات 
تعليميــة وثقافيــة متنوعــة،  فضــال عــن 
تميزهــا بحســن الخلــق والحــس الوطنــي 

العالــي والتواضــع والجــد واالجتهــاد .
واحتفى المركز بالشركاء االستراتجيين 
من الجهات الحكومية والبلديات والدوائر 
الرســمية باإلضافــة إلــى الفــرق التطوعية 
العاملة في الدولة وذلك تقديرا لجهودهم 
ــه  ــز وحمالت ــادرات المرك ــم مب ــي دع ف

وبرامجــه الثقافية والمجتمعية .
وأكــد الشــيخ مســلم بــن حــم على أن 
ــي فــي إطــار تكريــس روح  ــم يأت التكري
والمؤسســات  الهيئــات  بيــن  التعــاون 
علــى  للحفــاظ  واالتحاديــة  الرســمية 
ــي تحققــت، والتأســيس  المكتســبات الت
إلنجــازات مقبلــة، تســاهم فــي دعــم 

ــة . ــي الدول ــة ف ــة الثقافي الحرك
وأضاف أن المركز يمضي في مســاعيه 
تجــاه رفــع الوعــي الثقافــي والمجتمعــي 
الفرديــة  المســتويات  مختلــف  علــى 
والمجتمعيــة، والمؤسســات الحكوميــة 

والخاصــة.

أعلنــت جامعــة نيويــورك أبوظبــي عــن 
فتــح بــاب التســجيل حتــى ٣٠ مــارس 
الجــاري فــي برنامــج األبحــاث ، أمــام 
ــة  ــن جامع ــزوار م ــن ال الطــالب الجامعيي
نيويــورك وشــنغهاي ومختلــف الجامعــات 

ــارات. ــة اإلم ــي دول ف
يتيح البرنامج للطالب فرصة المشــاركة 
في المشــاريع البحثية تحت إشراف الهيئة 
التدريســية فــي جامعة نيويــورك أبوظبي، 
خــالل الفتــرة مــا بيــن ٣٠ مايــو وحتــى ٢5 

يوليو ٢٠٢٣.

ويوفــر البرنامــج، الــذي يعقــد فــي 
حــرم الجامعــة، فرصــة لنخبــة مــن طــالب 
كامــل  بــدوام  المســجلين  الجامعــات 
والمتفوقين أكاديميًا وســلوكيًا بالمساهمة 
فــي عدد مــن مجاالت األبحــاث المختلفة.

وقالــت فرحانــة ُغهــا، المديــر فــي 
ــة  ــزوار وأبحــاث الطلب مكتــب الطــالب ال
فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي إن برنامج 
األبحــاث للطــالب الجامعيين الــزوار يعتبر 
فرصــًة رائعــًة لتطويــر مهاراتهــم البحثيــة 
ــز  ــة تحّف ــي مشــاريع مهم والمســاهمة ف

اإلبــداع واالبتــكار تحــت إشــراف أعضــاء 
الهيئة التدريسية لجامعة نيويورك أبوظبي.

وأضافــت ان البرنامــج يتضمــن أنشــطة 
ــات  ــر العين ــة متنوعــة تشــمل تحضي بحثي
بيانــات  الميدانيــة وتحليــل  والتجــارب 
التجــارب وجمع البيانــات وتحليل البيانات 
النوعيــة وكتابــة تقاريــر المحتــوى وتقارير 
المجتمعــي  التواصــل  ودعــم  األبحــاث 
بالتصويــر ، ويوّفــر البرنامج فرصة للطالب 
الجامعييــن الــزّوار للمســاهمة فــي أبحاث 

جاريــة ذات تأثيــر واســع.وام

للبحــوث  ترينــدز  مركــز  احتفــى 
واالستشــارات باليــوم العالمــي للســعادة، 
ــادرات  ــة ومب ــج متنوع ــالق برام ــر اط عب
تهــدف لتكريــس الســعادة نهًجــا وأســلوًبا 
دائًمــا يعزز بيئــة العمــل اإليجابية ويحقق 
ــة. ــة عالي ــاءة وإنتاجي ــاة بكف جــودة الحي

وقــد أطلقــت وحــدة إســعاد العامليــن 
االتصــال  إلدارة  التابعــة  والمتعامليــن 
البرامــج  هــذه  بترينــدز  المؤسســي 
والمبــادرات بهذه المناســبة التــي تصادف 
الـــ ٢٠ مــن شــهر مــارس ســنوًيا، وســتمتد 

ــبوًعا. أس
وقالــت وردة المنهالــي مديــرة ادارة 
االتصــال المؤسســي إن مركــز ترينــدز 
كمؤسســة بحثيــة عالميــة الــرؤى والتوجــه 
ترى في الســعادة واإليجابية قيمة إنسانية 
خالقة يجب تعميمها وترسيخها للموظفين 
ــاة  ــلوب حي ــام كأس ــكل ع ــع بش والمجتم
يومــي يحقــق أهــداف العمــل الناجــح 

واالســتراتيجية البنــاءة.
وأضافت المنهالي في تصريح بالمناسبة، 

الوظيفيــة  الســعادة  مفهــوم  نشــر  أن 
واإليجابيــة، والتعــرف إلــى احتياجــات 
ــة  ــات المقدم ــر الخدم ــن لتطوي الموظفي
لهــم هــو أحــد أبرز أهــداف وحدة إســعاد 
المتعامليــن بالمركــز، مؤكــدة أن ترينــدز 
وهــو إذ يحتفــي بهذه المناســبة فإنه يؤكد 
علــى أن تكــون هــذه القيم نهًجا وأســلوب 
حيــاة يومًيــا طــوال العام، بــل كل األعوام، 
مشــيرة إلــى أن هــذا النهج ســيعزز تطوير 
العمــل البحثــي واإلداري بالمركــز ويرتقي 
ــى المســتويات، ويدعــم  ــى أعل ــاألداء إل ب

مخرجــات المركــز البحثيــة.
وذكــرت أن مركــز ترينــدز يعتبــر مــن 
أوائــل الجهات التي أوجدت وحدة إســعاد 
العامليــن والمتعامليــن فــي إطــار رؤيتــه 
العالميــة، وســعيه لتوفير بيئــة عمل بحثية 
راقيــة وخالقــة تســهم فــي رفــع مســتوى 
جــودة الحياة محلًيــا وعالمًيا، مشــيرة إلى 
أن ســعادة الموظــف ترتبــط بشــكل وثيق 

بإنتاجيتــه فــي العمــل وجودتها.
واختتمــت وردة المنهالــي تصريحهــا 
بالتأكيــد علــى أن رســم البســمة على وجه 
ــام والموظــف بشــكل  اإلنســان بشــكل ع

خــاص ثقافــة إنســانية مهمــة وعمل خالق 
يشــكل الهدف األســمى للعلــوم والمعارف 
والمعرفــة والبنــاء والتنميــة، حيــث إن 
ــك، وكل  ــكل ذل ــاس ل ــو األس ــان ه اإلنس
مــا يجــري مــن أعمــال تهدف إلى ســعادته 

وأمنــه واســتقراره وازدهــاره.
وقالــت »لقــد حبانــا اهلل الســعادة فــي 
دولــة اإلمــارات، حيــث كانــت قيادتنــا 
ــاًل  ــا عم ــا، وجعلته ــباقة إليه ــيدة س الرش
مؤسســًيا عبر إنشــاء أول وزارة في العالم، 

هــي وزارة الســعادة.
ومــن أبــرز البرامــج والمبــادرات التــي 
أطلقتهــا وحــدة الســعادة برنامــج الرفــاه 
الوظيفــي ويتضمــن أربعة محــاور: صحية، 
وأخــرى تتصــل بالســالمة المهنيــة، والبيئة 
الخضراء، واألمور االجتماعية والمجتمعية، 
ــي،  ــزة الموظــف اإليجاب ــى جائ ــة إل إضاف
بحيــث تمنح بشــكل ربع ســنوي للموظف 
التــي يتمتــع  بمجموعــة مــن الصفــات من 
أبرزها اإليجابية والسعادة واالبتكار، ومن 
ــان  ــكر وعرف ــة ش ــا بطاق ــادرات أيًض المب
يتبادلهــا الموظفــون فيمــا بينهــم  في إطار 

العمــل بــروح الفريــق الواحد.

»سالم بن حم الثقافي« يكرم الشركاء االستراتيجيين

»نيويورك أبوظبي« تفتح باب التسجيل في برنامج 
األبحاث للطالب الجامعيين الزوار

»دبي للثقافة« تطلق دعوة مفتوحة إلنشاء أول عمل 
تركيبي في »حي الشندغة التاريخي«

موزة بنت مبارك: »أم اإلمارات« جسدت رسالة خالدة لألمهات في العالم

ترسيخاً لثقافة السعادة
تريندز يحتفي باليوم العالمي للسعادة عبر برامج ومبادرات عدة

»كلمة« يصدر كتاب »المواد« للباحث كريستوفر هول

أطلقــت هيئــة الثقافــة والفنــون فــي 
دبــي »دبــي للثقافــة« بالتعــاون مــع 
ــوة  ــون« الدع ــركال للفن ــة الس »مؤسس
المفتوحــة »لمــة | معــًا« لتنفيــذ عمــل 
فنــي تركيبــي جديــد في »حي الشــندغة 
التاريخــي« ضمن اســتراتيجية »الفن في 
ــة  ــى الهيئ ــي تتول ــة« الت ــن العام األماك
تفعيلها بهدف تقديم تجارب فنية فريدة 
ُتعــزز مــن مكانــة دبــي وريادتهــا وتثــري 
هويتهــا اإلبداعيــة وتســهم فــي تحويلهــا 
إلــى معــرض فني عالمــي مفتــوح ومتاح 
للجميــع كمــا تســعى الهيئــة مــن خــالل 
الدعــوة إلــى إبــراز تراث اإلمــارة العريق 
وتاريــخ المنطقــة المحيطــة بخــور دبــي.

ودعــت »دبــي للثقافــة« و«الســركال 
ــين  ــن والممارس ــة الفناني ــون« كاف للفن
والمصمميــن والمهندســين المعمارييــن 
إلــى تقديــم اقتراحاتهم لفكرة عمل فني 
ــد ُيجســد تاريــخ »حــي الشــندغة«  فري
واألحيــاء المحيطــة بخور دبي سيكشــف 

عنــه رســميًا فــي أكتوبــر ٢٠٢٣.
وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش 
المديــر التنفيذي لقطــاع الفنون واآلداب 
فــي »دبــي للثقافة« أن الفــن العام ُيمثل 
عنصــرًا أساســيًا فــي تعزيز قوة الســياحة 
الثقافية في دبي ويساهم في إثراء هوية 
اإلمــارة اإلبداعيــة؛ وقــال: تواصــل »دبي 
للثقافــة« بالتعــاون مــع شــركائها عمليــة 
تفعيــل اســتراتيجية »الفــن فــي األماكــن 
العامة« وتحفيز أعضاء المجتمع اإلبداعي 
للمســاهمة في دعــم الصناعــات الثقافية 
واإلبداعيــة في اإلمــارة وتمكين أصحاب 
ــي  ــن اســتثمار مخــزون دب المواهــب م
الثقافــي والتراثي فــي التعبير عن رؤاهم 
ــرًا عــن ســعادته  ــة المبتكرة«..معب الفني
بالتعــاون مــع »الســركال للفنــون« فــي 

إطــالق الدعــوة المفتوحــة »لمــة | معًا« 
لتنفيــذ عمــل تركيبــي ضخــم فــي »حــي 

الشــندغة التاريخي«.
وأضاف أن »حي الشــندغة التاريخي« 
يعتبــر شــاهدًا على مراحل نشــأة وتطور 
اإلمــارة حتــى أصبحــت مدينــة عالميــة 
واختياره ليكون جزءًا من خريطة توزيع 
»الفــن فــي األماكــن العامــة« يعكــس ما 
يتمتــع بــه مــن أهميــة ومكانــة مميــزة 

فــي الذاكــرة المجتمعية.
وقالــت فيلمــا جوركــوت، المديــر 
ــادرات الســركال« إن  ــذي لـــ »مب التنفي
نهــج »الســركال للفنــون« يرتكــز علــى 
ــادة  ــن القي ــة لَمَكاِم ــاركة الجماعي المش
ومصــادر التعّلــم حيــث يتصــّدر الحــوار 
المفتــوح والتعــاون طويــل األمــد كافــة 
ــة  ــدة أهمي ــية، مؤك ــراكاتها المؤسس ش
ــادة  ــى إع ــاركي عل ــن التش ــدرة الف وق
تقييــم الموضوعات الحالية والدعوة إلى 
ــاءة مــا يســاهم  المشــاركة النقديــة البّن
فــي تكوين مســاحٍة تمكينيــة قادرة على 
إحداث التحّول االجتماعي بكافة أنشطته 
..معربــة عــن تطلعهــا إلــى التعــاون مــع 
»دبــي للثقافة« لتحفيــز المجتمعات في 
مناطــق »القوز اإلبداعية« و«الشــندغة« 
و«حتــا« التــي تعــد مــن أكثــر المواقــع 

ارتباطــًا بتاريــخ دبــي.
وســتتولى اإلشــراف على تنفيذ العمل 
ــة  ــة والقيِّم ــة التشــكيلية اإلماراتي الفنان
الفنيــة منيرة الصايغ التي دعت الفنانين 
والمصمميــن والمهندســين المعمارييــن 
إلــى اقتــراح مشــروع يتعامــل بعمق مع 
التواريــخ واألحــداث الزمنيــة المتعــددة 
لألحيــاء المحيطة بخــور دبي، كما دعت 
أيضــًا زوار الحي التاريخي وســكانه ومن 
يعملــون فيــه لالنضمــام والمســاهمة 

بتقديــم تصوراتهــم الخاصــة بالعمــل 
ــى  ــادرة عل ــرة ق ــكار مبتك ــراح أف واقت
تجســيد دور الفــن فــي األماكــن العامــة 

فــي إبــراز التــراث العمرانــي المحلــي.
مبــادرة  تعتبــر   : الصايــغ  وقالــت 
»الفــن فــي األماكــن العامــة« مــن أقوى 
أشــكال الفنــون لمــا تمتلكــه مــن قــدرة 
تعبيريــة عاليــة عــن الروايــات واألفــكار 
التــي نحملهــا فــي ذاكرتنــا الجماعية من 
أجــل مســتقبلنا المشــترك«، منوهــة إلى 
مساهمة اســتراتيجية »الفن في األماكن 
ــراء المشــهد اإلبداعــي  ــي إث العامــة« ف

المحلــي بتجــارب جديــدة.
وتعتبر الدعوة المفتوحة »لمة | معًا« 
جــزءًا من سلســلة تكليفات فنية ســتقوم 
الهيئة و«السركال للفنون« بإطالقها خالل 
الفتــرة المقبلة لتنفيذ أعمال فنية أخرى 
فــي منطقة القــوز اإلبداعية وحتا تهدف 
إلــى إنشــاء تركيبــات مميــزة ومبتكــرة 
قــادرة علــى التفاعــل مــع طبيعــة دبــي 
وأحيائها وتساهم في ازدهار الممارسات 

المحلية. الفنية 
وفــي هــذا الســياق ســتتولى القيِّمــة 
الفنيــة ســمية فالــي الشــريك المؤســس 
ــة والهندســة  لشــركة األبحــاث التجريبي
المعمارية »كونترسبيس« مهمة اإلشراف 
علــى تنفيذ العمــل المخصص لـــ »القوز 
الماضــي  يعكــس  بحيــث  اإلبداعيــة« 
الصناعي والمســتقبل اإلبداعي للمنطقة.

أمــا فــي حتــا فيتولــى فيصــل طبــارة 
ــارك  ــتاذ المش ــارك واألس ــد المش العمي
فــي كليــة العمــارة والفنــون والتصميــم 
بالجامعة األميركية في الشارقة اإلشراف 
علــى معالجة المناظــر الطبيعية والبحث 
عــن تدخــالت قــادرة علــى إبــراز الفنون 

وعالقتهــا مــع البيئة.وام

أكــدت الدكتــورة الشــيخة مــوزة بنــت 
مبــارك بــن محمد آل نهيــان رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة المباركة علــى أن االحتفال 
بيوم األم مناســبة طيبة، نســتذكر فيها بكل 
الفخــر واالعتــزاز الــدور الرائــد والرســالة 
الخالــدة لــكل أم بذلــت الجهــد وضاعفــت 
العطــاء فــي رعايــة أبنائهــا، وبنــاء أجيــال 
يعتــز بهــم الوطــن ، فــاألم مدرســة للقيــم 
وحصــن منيع مــن حصون المجتمــع، التي 
تترســخ مــن خاللهــا منظومــة القيــم فــي 
بناء األســرة المســتقرة والســعيدة ، وهذا 
النمــوذج تحقــق بكفاءة واقتــدار في دولة 
ــل اهلل  ــدة، بفض ــة المتح ــارات العربي اإلم
تعالى وبرعاية قيادتنا الرشــيدة التي أولت 
لمســيرة األم ورســالتها ودورهــا كل عناية 
واهتمــام ،ووفــرت لهــا المنــاخ المشــجع 
علــى التميــز فــي النهــوض بهــذه الرســالة 
، والقيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه فــي 
التنشــئة االجتماعية وبناء األسرة، وتحقيق 

التالحــم المجتمعي .
وقالــت الدكتــورة الشــيخة مــوزة بنــت 
مبــارك بــن محمد آل نهيــان : إن االحتفال 
بهــذا اليــوم هــو احتفــال بالجهــود الرائــدة 
للوالدة ســمو الشــيخة فاطمــة بنت مبارك 
ــة  ــام رئيس ــائي الع ــاد النس ــة االتح رئيس
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس 
ــرية » أم  ــة األس ــى لمؤسســة التنمي األعل

اإلمــارات« ،التــي قدمــت نموذجــًا وطنيــًا 
بــارزًا في إعــالء مكانــة األم، وتوفير البيئة 
المحفــزة لهــا فــي المجتمــع علــى القيــام 
بدورهــا ، وأداء رســالتها فــي بنــاء األســرة 
الســعيدة والمســتقرة ، وتربيــة األبنــاء 
ــم  ــة لديه ــم األصيل ــة القي وغــرس منظوم
ــالل رعايــة قيادتنــا الرشــيدة  ــن خ ، وم
والدعــم الالمحــدود الــذي أولتــه ســمو » 
أم اإلمارات » لمســيرة األم ، قدمت دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــًا بارزًا 
فــي هــذا الصدد ، وباتــت األم أحد الركائز 
األساســية فــي نجــاح اســتراتيجية التنميــة 

االجتماعيــة، والبنــاء األســري والتالحــم 
ــدة  المجتمعــي، وامتــد عطــاء ســمو الوال
» أم اإلمــارات » لمختلف الصعد المحلية 
واإلقليميــة والدولية ، حاماًل للعالم رســالة 
حضارية، مفادها تعزيز دور األم ورســالتها 
، وتوفيــر اإلمكانــات والموارد التي تمكنها 
مــن النهــوض بهذه الرســالة ، وقد ســجلت 
المنظمــات الدوليــة المتخصصــة تقديرهــا 
وامتنانهــا لســمو الوالــدة » أم اإلمــارات » 
علــى هــذه الجهــود، وذلــك الــدور الرائــد 
الــذي جعلــت مــن خاللــه األم محــورًا 
لالهتمــام والرعاية المجتمعية في مختلف 

دول العالــم .
وأشــارت الدكتورة الشــيخة مــوزة بنت 
مبــارك بــن محمــد آل نهيــان إلــى اعتــزاز 
المجتمــع بــدور ورســالة األم وعطائهــا 
الوطنــي علــى مــر العصــور ، مؤكــدة على 
أهميــة هــذا اليوم الذي تلتف فيه شــعوب 
العالم، ومنظماته الدولية المتخصصة حول 
هــدف واحــد ، وهــو تســليط الضــوء على 
مكانــة األم ودورهــا فــي بنــاء المجتمعات 
، وهــو هــدف تســعى دائمــا مــن خاللــه 
الــدول إلــى ترســيخ تلــك المكانــة ، نظــرًا 
لمــا تحملــه مــن فوائــد وآثــار إيجابيــة في 
تحقيــق االســتقرار االجتماعي واألســري .

وفــي يــوم األم نبــارك لــكل أم ، ونشــد 
ــًا بمــا قدمتــه  ــًا وعرفان علــى يديهــا امتنان
ونقــول لهــا »إن كل كلمــات الشــكر ال 

ــك حقــك » . توفي

أصدر مشروع »كلمة« للترجمة في 
مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة بدائــرة 
الثقافة والســياحة - أبوظبي، الترجمة 
ــث  ــواد«، للباح ــاب »الم ــة لكت العربي
كريســتوفر هــول، أنجزتهــا المترجمــة 
رشــا صــالح الدخاخنــي، وراجعها عمر 
األيوبــي؛ ويصدر الكتاب ضمن سلســلة 
مــات موَجــزة« بالتعــاون مــع  »ُمقدِّ

مطبعــة جامعــة أكســفورد العريقــة.
يتألــف الكتــاب مــن ٦ فصــول، يبدأ 
الفصــَل األول بمزيــٍج يحتــوي علــى 
مدخــٍل إلــى مــوادَّ مــن أنــواٍع عديدة، 
ــة،  ــة وصناعي ــٍر علمي ــِة نظ ــن وجه م
وأحيانــًا تاريخيــة أيضــًا، فيمــا َيتنــاَول 
الفصــُل الثانــي الِبْنيــَة المجهرية للموادِّ 
ــف نعــرف  ن )وكي ــوَّ ــف َتتك ــرى كي لن

مكّوناتهــا(.

ــع  ــث والراب ــف الفصــالن الثال وَيِص
عــة للموادِّ التي َتجعلها  الخــواصَّ المتنوِّ
ر هذه الخواصَّ إلى  مفيدًة، وكيف ُنفسِّ
حــّد مــا، بينمــا يلقــي الفصــل الخامــس 
 ، ــوادِّ ــِع الم ــِة تصني ــى كيفي ــرًة عل نظ
ــي  ــراض الت ــا األغ ــع منه ــف َنصَن وكي
ــاول  ــرًا، يتن ــة؛ وأخي ــي النهاي ــا ف ن تهمُّ
ــتدامة  ــكلَة االس ــادس مش ــل الس الفص
ويحــاول إيضاحهــا، باإلضافــة إلى ذلك 
ــة مالحــق: الملحــق األول  ــاك ثالث هن
ــات  ــل مختصــر للكمي ــن دلي ــارة ع عب
والوحــدات المســتخدمة فــي الكتــاب، 
والملحــق الثانــي يضــم اختصــارات 
لبعــض البوليمرات الشــائعة، والملحق 
ــل  ــز نوب ــة بجوائ ــث يحــوي قائم الثال
فــي الكيميــاء والفيزيــاء المتعلقة بعلم 
المواد، باإلضافة إلى المراجع ومصادر 

إضافيــة للقــراءة وأخيــرًا الفهــرس.
يذكــر أن كريســتوفر هــول: أســتاذ 
متقاعــد حاصــل علــى درجــة الزمالــة 
الشــرفية بجامعــة إدنبره؛ حيث شــغل 
ســابقًا منصب أســتاذ علم المواد، وهو 
زميــل الجمعية الملكية بأدنبره وزميل 

األكاديميــة الملكيــة للهندســة أيضًا.
أما المترجمة رشا صالح الدخاخني، 
فهــي مترجمــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة 
إلــى العربية، تخّرجت في قســم اللغة 
اإلنجليزيــة وآدابهــا، بجامعــة القاهــرة 
عــام ٢٠٠٦، وحصلــت علــى دبلــوم 
ــة  ــوم ترجم ــة ودبل ــة القانوني الترجم
األمــم المتحدة مــن الجامعة األمريكية 
بالقاهــرة عــام ٢٠١٣، وتعاونــت علــى 
مــدار مســيرتها المهنيــة مــع عــدد من 

ُدور النشــر المصريــة والعربيــة.وام

أبوظبي - الوطن

العين - الوطن

أبوظبي - الوطن
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أهــدى نــادي أبوظبــي الرياضــي لقــب 
مســابقة دوري الدرجــة األولــى للســيدات 
ــي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،  ــروي الحال ــم الك للموس
ــد آل  ــن زاي ــزاع ب ــيخ ه ــمو الش ــى س إل
ــذي  ــان نائــب رئيــس المجلــس التنفي نهي
إلمــارة أبوظبــي الرئيــس الفخــري التحــاد 

اإلمــارات لكــرة القــدم.
وأكــد محســن محفــوظ عضــو مجلــس 
اإلدارة مديــر عــام النــادي أن النتائــج 
ــل  ــنوي تمث ــكل س ــادي بش ــرفة للن المش
إنجــازًا بــكل المقاييس، واســتثمارًا لرعاية 
ودعــم ســموه ومتابعــة واهتمــام رئيــس 
ــس  ــادي ومجل ــس إدارة الن ــاء مجل وأعض

ــو ظبــي الرياضــي. أب
وأوضــح أن هــذا اإلهــداء يأتــي عرفانــًا 
برعايــة ســموه لكــرة القــدم النســائية منذ 
بدايتها بنادي أبو ظبي الرياضي في ٢٠٠5 
وانطالقتهــا تحــت مظلــة اتحــاد الكــرة في 

موسم ٢٠١٠ – ٢٠١١.
وقــال: »مــا يؤكــد هــذا أيضا هــو الفوز 
باللقــب الحالــي إثر التفــوق في ١١ مباراة 
والتعــادل في مباراة واحدة، وبرصيد خاٍل 
مــن الهزائــم، وحصــد ٣٤ نقطــة بفــارق ٩ 
نقــاط عــن الوصيــف، وفــوز روان عبد اهلل 
الحمــادي بجائــزة أفضــل العبــة مواطنــة، 
ــزة أفضــل  ــي بجائ ــا تيت ــا يوجيني وزميلته

العبــة أجنبيــة في المســابقة«.
وأشــاد محفــوظ بجهــود الطاقــم الفني 
ــا  ــادة ديم ــي بقي ــق الذهب واإلداري للفري
اإلبراهيــم مديــرة الفريــق والمديــر الفني 
ســارة حســنين، التي قادت الفريق كالعبة 
ــن  ــي البطولتي ــة ف ــد التأســيس ومدرب عن
األخيرتين، والمدرب وفاء نشعي، ومساعد 
المــدرب ياســين غيثــه والدكتــور المعالــج 

ــا ماهيش. فنائن

وامتــدح مدير عام النادي قائمة الفريق 
التي ضمت الالعبات عائشة عبد الرحمن، 
شــهد خالد، بريســيال الرتــي، أندريا ماريا، 
ايمــان الطــرودي، بياتريــس يا كــراه، جين 

كــروز، دليلــة زروقــي، رشــيدة إبراهيــم، 
روان الحمــادي، روضــة المهيــري، ســيلينا 
انيمــا، طرفــه الغافري، عوشــه الســويدي، 
غنيمــة راشــد، فاطمــة الحوســني، كاريــن 

سانتوس، مزنه المطروشي، ناديا هلوخما، 
اجيمانــج اســيريفي، العنــود خالــد، نعيمة 
إبراهيــم، ويوجينيــا كــور، أميــرة اللولــو، 

فاديــة طيفــور وفاطمــة غالم.

ــي  ــو ظب ــادي أب ــق ن ــتضيف فري ويس
الرياضــي للســيدات منتخب باكســتان، في 
ــل باســتاد  ــاء ودي مســاء األحــد المقب لق

الكريكــت فــي أبــو ظبــي.

وأحــرز المنتخــب الباكســتاني لقــب 
ــة الدوليــة الوديــة،  الوصيــف فــي البطول
التــي نظمهــا االتحــاد الســعودي فــي يناير 

الماضــي.وام

ضمــن اجنــدة االتحــاد العربــي للرياضــة الجامعيــة 
لعام ٢٠٢٣ تســتضيف المملكة المغربية دورة االلعاب 
الشــاطئية الثالثة للطالب والطالبات في مدينة  اغادير 
ــاب  ــمل ألع ــو وتش ــى ١١ يوني ــن ٧ ال ــرة م ــي الفت ف
ــاطئية  ــرة الش ــرة الطائ ــاطئية  والك ــدم الش ــرة الق ك

وســباق الطريــق  
وتســتضيف  المملكــة األردنيــة الهاشــمية البطولــة 
العربيــة الجامعيــة للتايكوانــدو طــالب وطالبــات خالل 
ــى هامــش  ــد عل ــو  ويعق ــى ٩ يولي ــن  ٤ ال ــرة م الفت
البطولــة اجتمــاع المكتــب التنفيذي الــذي يناقش عدة 
امــور تتعلــق بالرياضــة الجامعيــة العربيــة لعــل اهمهــا 
اســتضافة الملتقــى العربــي الجامعــي ووضــع اجنــدة 
بطــوالت عــام ٢٠٢٤ واقامــة مؤتمــر علمــي فــي احدى 
الموضوعات المقترحة وهي الرياضة الجامعية والتنمية 
المســتدامة او الرياضــة الجامعيــة واألمــن القومــي و 
اثــر الــذكاء االصطناعــي فــي الرياضــة الجامعيــة كمــا 
ــدول  يناقــش اجتمــاع المكتــب التنفيــذي مشــاركة ال
ــة فــي  ــة العالمي ــة فــي دورة االلعــاب الجامعي العربي
شــانجدو فــي الصيــن فــي شــهر يوليــو من هــذا العام . 
كما تســتضيف جمهورية مصــر العربية دورة العاب 
الصاالت للطالب والطالبات خالل شــهر اكتوبر وتشمل 
ســلة ٣ x ٣ و الكــرة الطائــرة وتنــس الطاولــة وتقــام 
فعاليــات البطولــة علــى مالعــب جامعة حلــوان ويعقد 
ــور  ــش ام ــا يناق ــرا علمي ــدورة مؤتم ــش ال ــى هام عل
الرياضــة الجامعيــة العربيــة وســبل تطويرها وســيحدد 

ــه الحقا. عنوان
وصــرح الدكتــور ســعيد حمــد الحســاني رئيــس 
االتحــاد ان االتحــاد العربــي للرياضــة الجامعيــة منذ 
قيامــه عــام ٢٠٠٢ وعلــى مــدى ٢١ عامــا يفخــر 
بأنــه جمــع الــدول العربيــة فــي كيــان واحــد يهتــم 
ــى  ــة والعمــل عل ــة العربي بشــأن الرياضــة الجامعي
ــت  ــة و قام ــدان العربي ــع البل ــي جمي ــا ف تطويره
اللجــان المنبثقــة عنــه بأنشــطة عــدة وعقــد ندوات 
ومحاضــرات ناقشــت امــورا تهــم الرياضــة الجامعية 
وســبل تطويرهــا  كمــا عمــل االتحــاد جاهــدا علــى 
مــدى عقديــن مــن الزمــان علــى تحقيــق األهــداف 

التــي انشــيء مــن اجلهــا وهــي: 
ــالب  ــتوياتها للط ــة بمس ــة الرياض ــر ممارس ١- نش
ــل  ــة داخ ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــات وم والطالب
الجامعــات العربيــة ودعــم المبــادرات واألنشــطة 
التــي ســلوك الطلبــة والطالبــات بحيث تصبــح الرياضة 

ــاة. اســلوب حي
٢- إيجــاد روابــط متينة بين الشــباب العربي ودعم 
عالقــات المحبــة والتســامح والتآخــي بينهــم من خالل 

األنشــطة الرياضية الجامعية.
ــة الجامعيــة العربيــة  ــة الرياضي ــة الحرك ٣- رعاي
ودعمها وتطويرها ورفع مســتواها بالوســائل الممكنة.

ــات  ــة للجامع ــادات العربي ــع االتح ــيق م ٤- التنس
بالدول األعضاء لتوحيد الرأي في المؤتمرات اإلقليمية 

والقاريــة والدوليــة المختلفة.

5- تشــجيع ودعــم المبــادرات العلميــة التي تهدف 
الــى االرتقــاء بمســتويات الممارســة الرياضيــة العامــة 
والتنافسية والتي تدعم الروح الرياضية واللعب النظيف 
ليتــم االخــاء والمحبــة بين طــالب الجامعــات العربية.

٦- تشــجيع البحوث العلميــة والطالبية والمبادرات 

المختلفــة التــي تهــدف الى نشــر قيم الرياضــة وتطوير 
مستويات الممارســة العامة والتنافسية.

٧- دعــم البرامــج الرياضيــة واألنشــطة ذات الصبغة 
الرياضية للفئات الجامعية خاصة من الطالبات واألفراد 

ذوي اإلعاقة.

نادي أبو ظبي الرياضي يهدى لقب دوري السيدات لكرة القدم إلى هزاع بن زايد
أبوظبي - الوطن

نشاط مكثف لالتحاد العربي للرياضة الجامعية خالل النصف الثاني من عام 2023 
أبوظبي - الوطن

المغرب يستضيف دورة األلعاب الشاطئية الثالثة للطالب 
والطالبات في أغادير يونيو المقبل

األردنية يستضيف البطولة العربية الجامعية للتايكواندو 
طالب وطالبات من  4 إلى 9 يوليو 

مصر تستضيف دورة العاب الصاالت للطالب والطالبات خالل 
أكتوبر وتشمل عدد من الرياضات
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حقــق نــادي أبوظبــي لرفــع األثقــال المركــز 
الثانــي فــي بطولــة كأس اإلمــارات التــي نظمهــا 
ــي يومــي  ــة بمدرســة االتحــاد بدب اتحــاد اللعب
ــادي 5  الســبت واألحــد الماضييــن، وحصــد الن
ميداليــات ملونــة )ذهبيتــان و٣ برونزيــات(، 
فــي أول ظهــور رســمي لــه، حيــث نجــح مؤيــد 
النجــار فــي اليــوم الثانــي واألخيــر مــن البطولــة 
مــن الفــوز بذهبيــة الــوزن الثقيــل )فــوق ١٠٢ 
ــى  ــد فتحــي عل ــب حصــول محم ــم(، بجان كج
برونزيــة الــوزن نفســه فيمــا تمكــن عــز الديــن 
الجعفــر مــن تحقيــق برونزيــة وزن تحــت ١٠٢ 
كجــم، فيمــا كان اليــوم األول قــد شــهد تتويــج 
بــاوال جارســيا بذهبيــة ٧١ كجــم، وانجيــال هيــل 

ببرونزيــة 8١ كجــم.
وشــهد عبد اهلل عيســى الزعابي رئيس مجلس 
إدارة النــادي ختام البطولــة بجانب خليفة حمد 
الدرمكــي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، وخلف 
محمــد العتيبــة عضو مجلــس، وخليفــة الزعابي 
مديــر الخدمــات المســاندة بالنــادي، في حضور 
ــة  ــاد اللعب ــس اتح ــي رئي ــر اليماح ــد ناص محم
والعميــد الدكتــور أحمــد الســعدي نائــب مديــر 
اإلدارة العامــة إلســعاد المجتمــع بشــرطة دبي، 

ومحمــد خميــس النقبــي المديــر التنفيذي.
يذكــر أن المركــز األول للرجــال ذهــب إلــى 
شــرطة دبــي، فيمــا نال فريــق اســتوديو ريبابلك 

المركــز األول فــي منافســات الســيدات.
وتقدم عبداهلل عيسى الزعابي بالشكر والتهنئة 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــان ب ــى ســمو الشــيخ نهي إل
ــأ  ــا هن ــي الرياضــي، كم ــس أبوظب ــس مجل رئي
ــدًا  ــي واإلداري، مؤك ــن الفن ــن والجهازي الالعبي

أن النــادي لديــه خطــط طموحــة واســتراتيجية 
ــاد  ــًا، وأش ــًا وخارجي ــات محلي ــق النجاح لتحقي
بالمــردود الــذي قدمــه الالعبيــن خــالل البطولة 
رغــم أنهــا أو مشــاركة رســمية للنــادي، مؤكــدًا 
أنهــم يمثلون األســاس وأن هنــاك برامج وخطط 

طموحــة للفريــق ســترى النــور قريبــًا.
ــى  ــال عل ــع األثق ــاد رف ــي اتح ــكر الزعاب وش
تنظيــم البطولة، وأشــاد بالمســتوى العالي الذي 
شــهدته، مشــيرًا إلى أن البطــوالت المحلية تعد 
مناســبة جيــدة لإلســهام فــي نشــر اللعبــة التــي 

ضعهــا نــادي أبوظبــي لرفــع األثقــال علــى رأس 
أولوياته.

 مــن جانبــه عبر مؤيــد النجار صاحــب ذهبية 
ــوزن الثقيــل، عــن ســعادته بمعانقــة ذهــب  ال
البطولــة، الــذي أرجعــه للعمل الكبيــر الذي قام 

بــه النــادي والمديــر الفنــي أفيناش بانــدو خالل 
الفتــرة الماضيــة والــذي لعــب دورًا كبيــرا فــي 
جاهزيته شــخصيًا والفريق بدنيــًا وفنيًا للبطولة، 
التــي اعتبرهــا بداية جيــدة له ولزمالئــه واعهدا 
بــأن يكــون حصادهــم كمجموعــة وأفــراد أفضل 

بكثيــر فــي االســتحقاقات المقبلة.
يذكــر أن الالعبيــن الذيــن مثلــوا النــادي فــي 
البطولــة التــي شــهدت مشــاركة ٧5 العبــًا مثلــوا 
ــًا، هــم أحمــد راشــد ٧٣ كجــم، منــذر  ١5 نادي
الجســمي ٧٣ كجــم، عبــد اهلل برانــدون جراهــام 
8٩ كجــم، شــمس الدين عبــد الرحمن 8٩ كجم، 
عزالديــن الجعفر ١٠٢ كجم، نيكو بيزويدنهاوت 
ــد  ــم، محم ــار ١٠٢ كج ــد النج ــم، مؤي ١٠٢ كج
فتحــى ١٠٢ كجم، ومن الســيدات: بوال جارســيا 
٧١ كجــم، مريــم ســلطان علــي ٧١ كيلو، أســماء 
أحمــد ٧١ كيلــو، أنجيــال هيــل 8١ كجــم، ناشــيبا 

ناكاييــزا 8١ كجــم.

تعقــد اللجنــة المنظمــة لبطولــة كأس 
ــدم ٢٠٢٣،  ــرة الق ــد لك ــن زاي ــور ب منص
مؤتمــرًا صحافيــًا فــي الـــ ١١ مــن صبــاح 
اليــوم الثالثــاء، فــي فنــدق قصــر اإلمارات 
بالعاصمــة أبوظبي، للكشــف عن تفاصيل 

النســخة العاشــرة.
الصحافــي  المؤتمــر  خــالل  وســيتم 
ســحب قرعــة البطولــة واإلعــالن عــن 
الفــرق المشــاركة والكشــف عــن الجهات 
الراعيــة، إضافــة إلى الفعاليــات المصاحبة 

ــر. ــي رصــدت للجماهي والمفاجــآت الت

وسط طقس رائع وحضور جماهيري 
مميــز جــاء ختــام بطولــة كأس تحــدي 
دبي للبولو ٢٠٢٣ أكثر تميزا توج فريق 
بنجاش بنســالي بطــال لكأس تحدي دبي 
للبولــو ٢٠٢٣ بعــد فــوزه فــي المبــاراة 
النهائيــة للبطولــة علــى فريــق الحبتــور 
انكــورا كمــا فــاز فريــق بــن دري بكأس 
الترضيــة بعد تغلبــه على فريق اوربيس 
مهــرة في المباراة التي ســبقت المباراة 
الختاميــة علــى مالعــب نــادي ومنتجــع 

الحبتور للبولو والفروســية.
وفــي المبارة المرتقبة والتي جمعت 
بيــن فريق الحبتورانكــورا بقيادة محمد 
الحبتــور وفريــق بنجاش بنســالي بقيادة 
حيدر بنجاشــوفاز فريق بنجاش بنســالي 
بنتيجــة ١١.5 هــدف مقابــل 8 أهــداف 
بعــد مباراة اتســمت بالندية في بدايتها 
حيــث احــرز كل فريــق منهمــا هدفيــن 
فــي الشــوط االول ثــم تقــدم الحبتــور 

ــتة  ــي بس ــوط الثان ــا الش ــورا منهي انك
اهــداف مقابــل اربعــة اهــداف ونصــف 
وواصــل الحبتــور تقدمــه فــي الشــوط 
ــاش بنســالي نجــح  ــن بنج ــث ولك الثال
فــي تضييــق الفــرق لتصبــح النتيجــة 8 

مقابــل ســبعة اهــداف ونصــف.
ــد  ــر فق ــع واالخي ــوط الراب ــا الش ام
ــذي  ــالي ال ــاش بنس ــق بنج ــاز لفري انح
اســتثمر االخطــاء ووفــق فــي الضربــات 
الجزائيــة واضــاف اربعــة اهــداف تباعــا 
وســط صيــام فريــق الحبتور انكــورا عن 
ــق  ــاء بفــوز فري ــف لينتهــي اللق التهدي
بنجــاش بنســالي بنتيجة المبــاراة  5.١١ 

هــدف مقابــل 8 أهــداف.
كمــا حقــق فريــق بــن دري بقيــادة 
ــى  ــن دري فــوزا مســتحقا عل محمــد ب
ــادة طــارق  ــس بقي ــرة اوربي ــق مه فري
الحبتــور بتســعة اهــداف مقابــل ســتة 
اهــداف ونصــف ليتــوج بــكأس الترضية 
وبرغــم تقــدم فريــق مهــرة اوربيس في 
ــل  ــدف ونصــف مقاب الشــوط االول به

الشــيء اال ان فريــق بــن دري كشــر 
عــن انيابــه وحــول خســارته الــى تقــدم 
باربعــة اهــداف مقابل هدفيــن ونصف 
واســتمر نشــاط بــن دري فــي الشــوط 
الثالــث لحــرز خالــد بــن دري هاتريــك 
بينمــا لــم يحــرز فريــق مهــرة اوربيــس 

ايــة اهــداف.
وفــي الشــط الرابــع اضــاف فريق بن 
دري هدفيــن ليرفــع رصيده الى تســعة 
اهــداف فيما احــرز فريق مهرة اوربيس 
اربعــة اهــداف لينتهــي اللقــاء بفــوز بن 
دري بالمبــاراة وبــكأس الترضية وعقب 
ــود   ــان مقص ــم عدن ــام كري ــاراة ق المب
الحبتــور  لشــركة  المنتــدب  العضــو 
للســيارات ، بتتويــج الفــرق الفائــزة 
واصحــاب االلقــاب فــي كأس تحــدي 
دبــي للبولــو ٢٠٢٣. كماحصــل تومــاس 
إيريارتــي علــى جائــزة أفضــل العــب، 
وفــاز بجائــزة أفضل خيل كاميريرا  التي 
امتلكهــا خوســيه ريغلــوس مــن فريــق 

محمــد الحبتــور.

تحت رعاية ودعم ســمو الشيخ حمدان 
بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي اختتمــت 
وبنجــاح كبيــر بطولة دبي ماســترز الدولية 
ــة  ــر “فئ ــلكي الح ــران الالس ــة للطي الثالث
الهليوكبتــر” للمحترفين والتي ضمت نخبة 
الطيارين في العالم وتمت منافساتها تحت 
شــعار “ســماء دبــي تجمعنــا “ واحتضنتهــا 
حديقــة خــور دبــي طــوال االيــام الثالثــة 
الماضيــة وســط حضــور جماهيــري كبيــر 
مــن محبــي وعشــاق اللعبــة ورواد وزوار 

ــة بدبي. الحديق
نيكــوالس  االمريكــي  الطيــار  وتــوج 
ــي  ــاور بطــال لدب ماكســويل مــن اكســل ب
ماســترز ٢٠٢٣ بعــد ان حصــد ٢85 نقطــة 
منفــردا بالصــدارة ليســتحق كأس وذهبيــة 
البطولــة ومبلغ ســبعة االف دوالر امريكي 
بعــد تنافــس مثيــر حيــث قــدم كل طيــار 
مــن الطياريــن الخمســة الذين تأهلــوا الى 
النهائيات عرضين االول بمصاحبة الموسيقي 
واالخر باالستعراض الحر وجاء  في المركز 
الثانــي الطيار التايالندي ســي دي ســكارينا 
برصيــد ٢8٠.5 نقطــة ونــال كأس المركــز 

الثانــي والميداليــة الفضيــة وجائــزة ماليــة 
ــز  ــي المرك ــه ف ــا 55٠٠ دوالر وتبع قدره
الثالــث الطيــار التايواني كينكــو ونال كأس 
المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 
5٩.5 نقطــة وجائــزة ماليــة قدرهــا ٣5٠٠ 
ــار  ــع الطي ــز الراب ــي المرك ــه ف دوالروتبع
التايالنــدي كان بونبــوي برصيد ٢٤٩ نقطة 
ونال جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠ دوالر فيما 
حصــل الطيار التايواني بيتــر جائزة المركز 

الخامــس الماليــة وقدرهــا ١5٠٠ دوالر.
ــام يوســف  ــة ق ــة النهائي وعقــب الجول
ــارات  ــس اتحــاد االم ــب رئي الحمــادي نائ
للرياضات الجوية ومحمد يوســف المازمي 
ــن العــام لالتحــاد ويوســف الشــحي  االمي
عضــو مجلس االدارة رئيــس جنة العالقات 
ــن بالبطولةووجــه  ــج الفائزي ــة بتتوي العام
يوســف الحمــادي باســم اللجنــة المنظمــة 
وكافة الوفود المشاركة في البطولة الشكر 
والعرفــان الــى ســمو الشــيخ حمــدان  بــن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لدعــم ســموه 
ــات  ــة والرياض ــن عام ــة والرياضيي الرياض
الجويــة خاصــة مؤكــدا ان البطولــة احــدى 
ثمــار هــذا الدعــم الســخي الــذي يحظــى 
بــه اتحــاد الرياضــات الجويــة كمــا قامــت 

ــهادات  ــع ش ــة العليابتوزي ــة المنظم اللجن
تقدير للمشاركين والحكام واللجان العاملة 
والهيئات والدوائرالمحلية والحكومية التي 

اســهمت فــي انجــاح الحــدث.
كمــا وجه الحمــادي الشــكر الى مجلس 
دبــي الرياضــي والــى بلديــة دبــي وخــص 
بالشــكر ادارة الحدائــق وشــرطة دبــي 
وتليفزيون دبي وهيئة الطرق والمواصالت 
واســعاف دبــي وكل االيــادي البيضــاء التي 
قدمــت الدعــم والمســاندة للحــدث محييا 
ــن  ــة ع ــان المنبثق ــن باللج ــود العاملي جه
اللجنــة المنظمــة العليــا مشــيدا بمــا قدمه 
ــر  ــعدي مدي ــارق الس ــي ط ــا العالم بطلن

البطولــة مــن جهــود فنيــة كبيــرة.
بــدوره أعــرب البطل االمريكــي المتوج 
نيكــوالس ماكســويل عــن ســعادته البالغــة 
بالفــوز موجهــا الشــكر المــارة دبــي علــى 
ــة  ــة للمــرة الثالث اســتضافتها هــذه البطول
وخاصــة فــي حديقــة الخــور التــي حظيت 
بحضــور جماهيــري مميــز فاســعدنا  كمــا 
ــر  ــى ام ــن عل ــى القائمي ــكر ال ــه الش وج
البطولــة وعلــى مــا وجــده وزمــالؤه مــن 
اهتمــام ورعاية قبل واثناء البطولة يصعب 
وصفــه وهو ما تعــود جميعالطيارين عليه 

فــي دبــي.

حصد 5 ميداليات ملونة

»أبوظبي لرفـع األثقـال« وصيفـًا لـ »كـأس اإلمـارات«

مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم بنسختها العاشرة

أبوظبي - الوطن

 سحب قرعة
البطولة واإلعالن 

عن الفرق المشاركة 
والكشف عن 
الجهات الراعية

 عبداهلل الزعابي:
النادي لديه خطط 
طموحة لتحقيق 

النجاح محليًا 
وخارجيًا

بن دري يفوز بكأس الترضية 
بنجاش يفوز على الحبتور ويتوج بطال لكأس تحدي دبي للبولو 2023

األمريكي نيكوالس بطاًل لدبي ماسترز الدولية للطيران الالسلكي 2023

دبي - الوطن

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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اقامة  بفندق  للجودو  األول  منتخبنا  اليوم  ينضم 
منتخبات الجودو المشاركة في بطولة تبليسي جراند 
االتحاد  يستضيفها  والتي   ،٢٠٢٣ لعام  الكبرى  سالم 
الجورجي خالل الفترة ٢٤ الى ٢٦ مارس الحالي وبإشراف 
االتحاد الدولي للجودو والتي تبلغ جوائزها النقدية 
١5٤ دوالرا، بعد ختام معسكره التحضيري الذي أقامه 

في جمهورية التشيك ضمن المنتخبات المشاركة في 
المعسكر الدولي للجودو الذي شهد مشاركة العديد من 
المنتخبات األوروبية استعدادا لتلك البطولة وبطولة 

انطاليا القادمة في تركيا.
تأتي  حيث  أسبوعين،  مده  المعسكر  واستغرق 
المشاركة في تلك البطولة الكبرى بهدف زيادة رصيد 
المنتخبات من النقاط في سباق التأهل ألولمبياد باريس 
٢٠٢٤، بعد ان بدأ العد التنازلي لدورة األلعاب األولمبية 

في باريس ٢٠٢٤ منذ ١5 مارس المنصرم، حيث لم 
يتبق سوى اقل من 5٠٠ يوم قبل افتتاح تلك األلعاب.. 
العبا   ٤٤٠ مشاركة  المقبلة  تبليسي  بطولة  وتشهد 
والعبه حتى االن من ٦٢ دولة من بينهم ٣ منتخبات 
عربية ممثله في منتخبات االمارات والبحرين ولبنان.

لمقر  الوفود  انتقال  بعد  البطولة  فعاليات  وتبدأ 
اإلقامة اعتبارا من اليوم الثالثاء ٣/٢١  ،استعدادا لقرعة 
الساعة  في  الفيديو  تقنية  عبر  تجرى  التي  البطولة 

الثانية من ظهر يوم الخميس ٣/٢٣ بفندق هواليدي 
ان بتوقيت مدينة تبليسي عاصمة جورجيا استعدادا 
النطالقة تصفيات البطولة صباح يوم الجمعة ٣/٢٤ 
وحتى ختامها مساء االحد ٣/٢٦ ، والتي يشارك فيها 
منتخبنا بالعبين وهما الالعب تالل شفيلي الذي يشارك 
في منافسات وزن تحت ٦٦ كجم، وجريجوري أرام 
الذي يشارك في منافسات وزن تحت ٩٠ كجم ويشرف 
على تدريب المنتخب األول المدرب فيكتور العب 

المنتخب االول السابق، ويرأس البعثة خالل البطولة 
السيد ناصر التميمي األمين العام التحاد الجودو امين 

صندوق االتحاد الدولي.
كما يشارك منتخب االمارات للجودو في بطولة 
انطاليا في تركيا التي تقام خالل الفترة من ٣١مارس 
الحالي – وحتى ٢ ابريل المقبل ب 5 افراد وذلك في 
اوزان تحت 5٧ سيدات وتحت ٦٦ كجم، تحت 8١، 

تحت ٩٠، وفوق ١٠٠ كجم.

 حافظ األردني علي القيسي على لقبه 
في النسخة العربية العاشرة )السلسلة ٤٠(،  
من بطولة “محاربي اإلمارات للفنون القتالية 
المختلطة”، بعد فوزه على المصري أحمد 
فارس في “وزن الريشة”، وذلك خالل نزاالت 
البطولة التي اختتمت أمس األول األحد في 
صالة االتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، 

وسط حضور جماهيري الفت.
 كما حافظ أيضا المغربي بدرالدين دياني 
على لقب النسخة  في “وزن الوسط” بعد 

تغلبه على الكويتي عبد اهلل البوشهري.
ونجح القيسي في المحافظة على لقبه 
بعد الفوز على أحمد فارس في الجولة الثالثة 
باإلخضاع، كما حسم قرار الحكام النزال القوي 
نهاية  بعد  والبوشهري  دياني  بين  والمثير 

الجولة الخامسة.
وتوج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان 
آل نهيان البطل علي القيسي بحضور سعادة 
عبد المنعم الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي 
واآلسيوي للجوجيتسو النائب األول لرئيس 

االتحاد الدولي.
حضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة 
بن سلطان آل نهيان، وسعادة صالح الجزيري 
مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبي والبريطاني كريث براون رئيس االتحاد 
الدولي للفنون القتالية المختلطة، واللواء عبداهلل 
الهاشمي نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجولف، 
وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز 
الرياضية المنظم للحدث، وناصر الزعابي مدير 
االتصال المؤسسي بمجلس أبوظبي الرياضي.

األردني جالل  فاز  النزاالت،  بقية  وفي 
الدعجة على المصري عزوز أنور بقرار الحكام 
في وزن الديك، وتخطى الصومالي عبدي 
فرح منافسه العراقي حسن طالل بالضربة 
القاضية الفنية في وزن الحر، وفاز المغربي 
مروان ببالغويت على االماراتي علي عبداهلل 
مسلم، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر، 
كما حافظ الكويتي محمد األقرع على سجله 
االحترافي النظيف، وفاز على المصري محمد 

الدفراوي بقرار الحكام في وزن الوسط .
وفي نزال السيدات حسمت التركية صيرية 
سنغول النزال أمام المصرية منة محمد عبداهلل 
بالضربة القاضية الفنية في وزن الذبابة، وفاز 
اللبناني شربل دياب على المصري محمد عافية 
باإلخضاع في وزن الثقيل، وحافظ السوري 
وسيم أنور على سجله خاليا من الهزائم، متفوقا 
على العراقي باخر خوشانو في وزن الديك.

وأعرب البطل األردني علي القيسي، عن 
سعادته بالحفاظ على لقب النسخة العربية 
من محاربي اإلمارات، مؤكدا أن هذا التتويج 
لم يكن سهال أمام خصما عنيدا، وهو ما اتضح 
خالل النزال الذي استمر حتى الجولة الثالثة، 

وانتهى باإلخضاع.
وقال في تصريحات له عقب تتويجه استعد 
من اآلن لمزيد من النزاالت، خالل الشهرين 
المقبلين، أبوظبي تعطيني الدافع والحماس 
دائما من أجل تحقيق األفضل، والظهور بالصورة 
اإلمارات،  بطولة محاربي  المطلوبة، وفي 

تكون الندية واالثارة أكبر.
وتابع القيسي قائال:” المعسكر االعدادي 
لهذه الجولة كان أقوى كثيرا وعاهدت نفسي 
خالله الحفاظ على اللقب، من خالل االخضاع 

وهي الطريقة التي أتميز بها، وقد حققت ذلك.
وأضاف:” أشكر الجمهور العريض على 
وإلى  النزاالت  طوال  المتواصل،  دعمه 
اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عبد 
المنعم الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي 
واآلسيوي للجوجيتسو النائب األول لرئيس 
االتحاد الدولي للعبة، على دعمه المتواصل 
لي ولجميع المقاتلين في مختلف النزاالت 

من أجل تقديم األفضل.
وقال المغربي بدر الدين دياني بطل وزن 
الوسط، أنه على الرغم من المرور بظروف 
اهلل  عبد  الكويتي  أمام  النزال  قبل  صعبة 
البوشهري، حيث لم يكن االستعداد كافيا، 
وكان التجهيز مع الفريق خاص، إال أن الهدف 

تحقق من النزال.

حضور جماهيري الفت في صالة االتحاد آرينا بجزيرة ياس

األردني علي القيسـي والمغـربي دياني يحتفظـان بلقـبي 
»النسخة العربية« من »محاربي اإلمارات«

منتخب الجودو يصل جورجيا اليوم استعدًادًا لتحدي جراند سالم تبليسي

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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القسم االقتصادي

القسم الرياضي
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أعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف أخصائي علم 
السموم أن تناول جرعات زائدة من فيتامين С يؤدي 
إلى تكون الحصى في الكلى. ووفقا له، تكون اآلثار 
الجانبية لتناول فيتامين С ضئيلة جدا، ولكن في حاالت 
معينة - عند اإلفراط في تناول هذا الفيتامين - تكون 
له عواقب مزعجة. ويقول: »الحد األعلى للجرعة من 

هذا الفيتامين وفق المعايير الحديثة هو ٢٠٠٠ ملغرام 
)٢ غرام( في اليوم. وتناول أكثر من هذه الكمية يمكن 
أن يسبب الغثيان واإلسهال. وباإلضافة إلى ذلك، عند 
تناول فيتامين С فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغير 
البول، ما يزيد من خطر نشوء  في درجة حموضة 
الحصى في الكلى وبصورة خاصة لدى الرجال«.وكاالت

جرعات زائدة مـن فيتامين С يؤدي إلى تكون الحصى فـي الكلـى

توصل باحثون من جامعة »يوتا هيلث« األميركية، إلى أن استعادة المستويات 
القلب إلقامة روابط بعضها مع  التي تحتاجها خاليا  البروتينات  الصحية ألحد 
بعض، قد يكون طريقًا للوقاية من السكتة القلبية المفاجئة. وخالل الدراسات 
قبل السريرية التي أجريت على فئران التجارب، وتم نشر نتائجها في دورية 
»سيركيوليشن ريسيرش«، قام الباحثون بتصحيح نظم القلب غير الطبيعية في 
الفئران، عن طريق استعادة المستويات الصحية للبروتين »20k-GJA1« الذي 
يؤدي نقصه إلى حالة وراثية تسمى »اعتالل عضلة القلب غير النظمي«، وهذا 
أحد األسباب الرئيسية للسكتة القلبية المفاجئة لدى الرياضيين الذين تقل أعمارهم 
عن ٣5 عامًا. وتشير هذه النتائج إلى استراتيجية جديدة لعالج إيقاعات القلب 
غير الطبيعية بسبب اعتالل عضلة القلب، الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب، 
وقد يكون للنتائج أيضًا تداعيات على عالج عدم انتظام ضربات القلب الخطير 
المرتبط بحاالت أكثر شيوعًا، مثل تلك التي يمكن أن تحدث بعد النوبة القلبية 
بفترة وجيزة. ويولد األشخاص المصابون باعتالل عضلة القلب الناتج عن عدم 
انتظام ضربات القلب بقلوب طبيعية، ولكنهم يبدأون في تطوير ضربات قلب 
غير منتظمة في العشرينات أو الثالثينات من العمر، ويمكن أن يؤدي عدم انتظام 
ضربات القلب هذا إلى رفع معدل ضربات القلب إلى مستويات خطيرة.وكاالت

تحـديد آلـية للوقـايـة مـن السكـتـة القلـبية

كشفت الهيئة السعودية للفضاء، عن المهام واألبحاث 
العلمية التي سيتم إجراؤها خالل رحلة رائدة الفضاء 
ورائد الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، 
ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية 
)ISS(، في الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢٣م، ضمن 

برنامج المملكة لرواد الفضاء.
وأعلنت الهيئة أن رائدي الفضاء سيقومان مع طاقم 
المهمة خالل الرحلة بإجراء ١١ تجربة بحثية علمية 
أبحاث ستعزز  الصغرى، وهي  الجاذبية  رائدة في 
نتائجها مكانة المملكة عالميًا في مجال استكشاف 
الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز األبحاث 
السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، 

إضافة إلى إجراء ثالث تجارب تعليمية توعوية.
وأشارت الهيئة إلى أن التجارب السعودية في الفضاء 
تستهدف القيام باألبحاث البشرية وعلوم الخاليا، وعمل 
األمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، موضحة أن 
تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بقيادة 
الدكتور أشرف فرحات، حول عمل األمطار الصناعية، 
سوف يتم من خاللها تكثف بخار الماء على العوالق 
الجوية وذرات الملح في الجاذبية الصغرى، الذي يحاكي 

عملية البذر السحابي التي تستخدم في السعودية 
والعديد من الدول لزيادة معدالت هطول األمطار، 
وسوف تساعد التجربة العلماء والباحثين على ابتكار 
طرق جديدة لتوفير الظروف المالئمة للبشر - ومنها 
عمل األمطار الصناعية - للعيش في مستعمرات فضائية 
على سطح القمر والمريخ. كما ستسهم التجربة في 
تحسين فهم الباحثين لتكنولوجيا االستمطار مما سيسهم 

في زيادة معدالت األمطار في العديد من الدول.
وأضافت أنه سيتم خالل الرحلة إجراء ست تجارب 
لشركة »سديم للبحث والتطوير« بقيادة الدكتور بدر 
شيرة، لمعرفة مدى التكيف البشري في رحالت الفضاء، 
وفهم تأثيرات الوجود في الفضاء على صحة اإلنسان، 

وتحديد ما إذا كانت رحالت الفضاء آمنة للدماغ.
وأوضحت هيئة الفضاء، أنه سيتم خالل في هذه 
التجارب اختبار وظائف األعضاء واألجهزة الحيوية 
لإلنسان في الجاذبية الصغرى، مثل قياس تدفق الدم 
إلى الدماغ، وتقييم الضغط داخل الجمجمة، والنشاط 
العصب  في  التغيرات  ومراقبة  للدماغ،  الكهربائي 
البصري، ما يساعد في جعل الرحالت الفضائية أكثر 

أمانًا لإلنسان في المستقبل.وكاالت

تألقت النجمة األمريكية تايلور سويفت في أولى 
حفالت جولتها الغنائية »إيراس – رحلة عبر العصور«، 
مقدمة ٤٤ أغنية على مدار أكثر من ٣ ساعات، بملعب 
»ستايت فرام« في غلينديل – أريزونا، في حفلة حضرها 

حوالي 8٠ ألف شخص من عشاق موسيقى البوب.
وقدمت سويفت خالل الحفل عروضًا تنوعت بين 
على  المنفرد  الغناء  كما  الجماعي،  والغناء  الرقص 
الغيتار. وقدمت محاطة بـ١٣ راقصًا، أداء احتفاليًا 
بألبوماتها الـ١٠، بما في ذلك »منتصف الليل«، الذي 
أطلقته عام ٢٠٢٢، وحطم عدة أرقام قياسية في نسب 

المبيعات واالستماع.
واحتفلت مع جمهورها بالعودة إلى الحفالت المباشرة 
والجوالت الغنائية بعد انقطاع لما يقارب الـ5 سنوات، 
منذ آخر مرة صعدت فيها إلى المسرح عام ٢٠١8 .

وتعتبر هذه  أول جولة لسويفت بعد جائحة كورونا، 
حيث كان قد تسبب الطلب الهائل على التذاكر عندما 
تم طرحها للبيع في نوفمبر  العام الماضي بتعطل 
تيكت ماستر، مما أدى إلى خيبة أمل لمئات اآلالف 

من المعجبين.
وصفت مجلة »فارايتي« عروض سويفت في حفلها 

األول من جولة »إيراس« بـ«األسطوري«، متناولة في 
تقريرها تجهيزات الحفل الضخمة والبرنامج الغنائي 
والمؤثرات البصرية المبهرة خالل الحفل، التي ترافقت 

مع تبدالت في المشهدية واأللوان واإلضاءة.
كما لفتت المجلة إلى تنويع أزياء تايلور  بأجواء 
مستوحاة من قصص أغانيها وأجواء ألبوماتها، فبدلت 
إطالالتها ٦ مرات، وتنوعت بين القصير األسود والفضي 
البنفسجي  إلى  األحمر،  مع  األسود  إلى  والذهبي، 

الطويل الفضفاض.
وسرعان ما بدأ التصفيق الحاد من الجمهور، ما 
أشعرها بتأثر بالغ، جعلها تبادرهم إلى التعبير عن 
فرحتها الغامرة بعد غيابها عنهم لفترة طويلة، واستطاعت 
تقديم ٤٤ أغنية في ٣ ساعات مختزلة  ٢٠ عامًا من 

مسيرتها الفنية.
وإيفاء بوعدها استهلت سويفت الحفل بأغنية »ميس 
أمريكانا وهارت بريك برينس«، من ألبوم عام ٢٠١٩، 
تلتها أغنية »كرول سامر« وهي المرة األولى التي 
تقدمها على المسرح، وتوالت بعد ذلك عدة أغاٍن 
تقدمها للمرة األولى في عرض مباشر، ومنها أغنيات 

ألبومها »فولكلور«، الذي صدر عام ٢٠٢٠.وكاالت

ُحدد أن امتدادا ضخما من األعشاب البحرية يبلغ 
عرضه 5٠٠٠ ميل )8٠٤٧ كيلومترا( يجلب الرائحة الكريهة 

واآلفات والبكتيريا إلى شواطئ فلوريدا والمكسيك.
األطلسي   Sargassum السرجس »حزام  ويعرف 
العظيم« بأنه تكاثر ضخم للطحالب البنية التي تمتد من 
ساحل غرب إفريقيا إلى خليج المكسيك. إنه أكبر تكاثر 
لألعشاب البحرية في العالم - ويزن حوالي ٢٠ مليون 

طن - ويمكن رؤيته من الفضاء الخارجي.
ويعتبر ازدهار هذا العام هو األكبر على اإلطالق لشهر 
مارس، ومن المتوقع أن ينمو من هنا، ويبلغ ذروته 
في يونيو أو يوليو. ويتزايد قلق العلماء بشأن تأثيرات 
الطحالب. ومن المهم مالحظة أن األعشاب البحرية 
عادة ما تكون غير ضارة إلى حد ما ولها في الواقع 
فوائد مثل توفير موائل لألسماك وامتصاص ثاني أكسيد 
الكربون. ولكن هذا عندما يكون في المحيط المفتوح.

ويمكن للسرجس، مثل اإلزهار الذي يمتد حوالي 

الحالي،  الوقت  المتحدة في  الواليات  ضعف عرض 
تيارات  الشواطئ حيث تدفع  أن يعيث فسادا على 
المحيطات الطحالب البنية نحو األرض. ألنه بمجرد 
وصول األعشاب البحرية إلى الشاطئ، »]تزهر[ تتدهور 
وتجذب  كريهة،  رائحة  منها  وتنبعث  المياه،  جودة 
الحشرات والبكتيريا، وتطارد السائحين. إنه تأثير سيء 
على االقتصاد«، كما قال تشوانمين هو، أستاذ علم 
المحيطات بجامعة ميامي الذي يقود فريقا لمراقبة وتتبع 
أزهار السرجس Sargassum باستخدام األقمار الصناعية.

ويمكن للطحالب أيضا تدمير النظم البيئية الساحلية، 
وخنق الشعاب المرجانية، وإلحاق الضرر بالحياة البرية، 
وتهديد البنية التحتية، وتقليل جودة الهواء. ونظرا ألن 
السرجس على الشاطئ يموت ويتعفن، فإن له رائحة 
بيض فاسد مميزة، ما تسبب في مشكلة كبيرة للسياحة 
في كل من المكسيك وفلوريدا. والفنادق والمنتجعات 

في المكسيك.وكاالت

أعلــن معهــد مشــكالت الجيوفيزيــاء أنــه وفقا 
لبيانــات مراقبــة الطقــس الفضائــي لــم يتجــاوز 
مســتوى خطــر تيــارات البروتونــات النشــطة 
للتوهجات الشمســية مؤشــر مستوى S1 لمقياس 

مــن خمســة مســتويات.
ويشــير المعهــد فــي بيانــه إلــى أن العاصفــة 
 ١٣ يــوم  األرض  علــى  بــدأت  المغناطيســية 
ــات  ــن التوهج ــلة م ــد سلس ــاري بع ــارس الج م

ــمس. ــى الش عل
ــارات  ــلل تي ــتمر تس ــان »يس ــي البي ــاء ف وج
البروتونــات المنخفضــة الطاقــة إلــى الفضــاء 

القريــب مــن األرض«.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مســتوى اضطــراب 
المجــال المغناطيســي لــألرض لم يتجــاوز حدود 
المســتوى G1 من مقياس من خمســة مســتويات 

.G5 أقواها 

خطــر  وجــود  عــدم   S1 مســتوى  ويعنــي 
ــن أن  ــتوى G1 يمك ــد مس ــه عن ــي. ألن بيولوج
تحــدث اضطرابــات خفيفــة )تقلبــات( فــي عمــل 
أنظمــة الطاقــة واألجهــزة الفضائيــة. كمــا يمكــن 

ــي. مشــاهدة ظاهــرة الشــفق القطب
ويذكــر أنــه في أيام ١٠-١٢ آذار رصد العلماء 
عشــرات التوهجات الشمســية من فئات مختلفة 
ــا  ــا مصحوب ــة، كان بعضه ــرات مختلف ــي فت وف

بانبعاثــات تجــاه كوكبنا.
والشــمس عبــارة عن كــرة من البالزمــا تغلي، 
مــا يؤدي إلى »خلــط« طبقاتها العليا باســتمرار، 
وهــذا يــؤدي، إلــى جانــب الموصليــة الكهربائية 
ــة، إلــى نشــوء مجــال مغناطيســي قــوي،  العالي
غالبــا مــا تتجاوز خطوطه حــدود الطبقات األكثر 
كثافــة في الشــمس، وتاليا ظهــور بقع وتوهجات 

وانبعاثــات إكليلية قوية.وكاالت

السعودية تدخل مجال أبحاث الفضاء لخدمة البشرية والعلم تايلور سويفت تختصر مسيرتها في 3 ساعات

الطحالب تغزو شواطئ فلوريدا والمكسيك استمرار العاصفة المغناطيسية على األرض

أكدت دراسة أميركية جديدة أن مشكالت الفم 
واألسنان يمكن أن تصيب الشخص باضطرابات 

االستيعاب والتركيز.
ووفقًا لموقع »نيوروساينس نيوز« العلمي، فقد 
نظر فريق الدراسة في بيانات ٣٢ ألف بالغ شملهم 
بحث التقييم السكاني للتبغ والصحة الذي أجرته 
المراكز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها.

وشملت هذه البيانات مشكالت واضطرابات 
الصحة العقلية التي عانى منها بعض المشاركين، 

وأهمها اضطرابات االستيعاب والتركيز.
ونظر فريق الدراسة التابع لكلية طب األسنان 
أيضًا  فرانسيسكو  كاليفورنيا في سان  بجامعة 
في بيانات تتعلق بمشكالت الفم واألسنان مثل 
نزيف اللثة، وترهل اللثة، وفقدان األسنان، وتأكل 

عظام الفك.
وأجرى الباحثون تحلياًل للعالقة المحتملة بين 
مشكالت الفم واألسنان ومشكالت الصحة العقلية 
لدى المشاركين، مع األخذ في االعتبار عوامل 
مثل العمر والجنس وتعاطي التبغ، وما إلى ذلك.

ووجد فريق الدراسة عالقة بين مشكالت الفم 
واألسنان التي تمت دراستها وزيادة خطر وشدة 

مشكالت الصحة العقلية.
اإلصابة  احتمالية  كانت  المثال،  سبيل  على 
باضطرابات االستيعاب والتركيز أكبر بمقدار ١.٧٩ 
مرة لدى األشخاص الذين يعانون من تأكل عظام 
الفك، في حين زاد خطر هذه المشكالت بمقدار 

١.٤٠ مرة لدى المصابين بنزيف اللثة.
وأكد الباحثون على ضرورة أن ينظر األطباء 
ومقدمو الرعاية الصحية في صحة الفم واألسنان 
باعتبارها أحد عوامل الخطر المتعلقة باإلصابة 

بالمشكالت العقلية.وكاالت

ال يختلف »غارمي« عن الروبوتات األخرى، فهو مّجهز 
بذراع آلية وشاشة سوداء تظهر عليها دائرتان زرقاوان هما 
بمثابة عينيه... ويمثل هذا الروبوت حلمًا للطبيب المتقاعد 
غونتر شتاينباغ؛ ألنه قادر على تشخيص األمراض، وربما توفير 
العالجات والرعاية المناسبين مستقباًل، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. وكان قد تولى تصميم »غارمي« عشرات الباحثين 
من معهد ميونيخ للروبوتات والذكاء اآللي المتخصصين في 
الجيرياترونكس، وهو مجال جديد ُتستخدم فيه التقنيات 

الحديثة لتطوير طب الشيخوخة.
ميونيخ  جامعة  من  قسمًا  يشكل  الذي  المعهد  وأنشأ 
التقنية وحدته المتخصصة في الجيرياترونكس في غارميش 
- بارتنكيرشن التي تشّكل منتجع تزلج يضم أعلى نسبة من 
كبار السن في ألمانيا. ويسّجل هذا البلد األوروبي أحد أعلى 

معدالت الشيخوخة في العالم.
ومع توّقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة في 
ألمانيا إلى ٦٧٠ ألفًا بحلول عام ٢٠5٠، يتمثل هدف الباحثين 
البسيط في إدماج الروبوتات بعمل المرافق الصحية ودور 
المسّنين، ما يحّد من تنقل األطباء بين مراكز الرعاية هذه.

ويقول الباحث والمسؤول العلمي عن المختبر عبد الجليل 
ناصري )٤٣ عامًا(: »لدينا أجهزة صراف آلي لسحب األموال، 
لكن تخّيلوا أّن في أحد األيام، وضمن النموذج نفسه، سُيتاح 
لألشخاص الخضوع لفحوصهم الطبية في نوع من المراكز 
التكنولوجية«. وسيتمّكن األطباء تاليًا من تقييم النتائج التي 
يوّفرها الروبوت من ُبعد، في خطوة مفيدة، خصوصاً لألشخاص 
الذين يعيشون في أماكن نائية. ويمكن لهذه الروبوتات أن 
تقوم بمهمات عدة، كتقديم وجبات طعام أو فتح عبوة من 
الماء أو طلب المساعدة في حال سقوط المريض، أو إطالق 

محادثة بالفيديو مع عائلته أو أصدقائه.وكاالت

يتم البحث عن أهم العقول للمساعدة في البحث 
عن كائنات فضائية. ويدعو إعالن جديد لوكالة 
الفضاء األوروبية مستكشفي الفضاء المتمرسين 
لالنضمام إلى الحملة الجديدة. لكن المتقدمين 
يحتاجون إلى مؤهل على مستوى درجة الماجستير 

حتى يتم أخذهم في االعتبار.
ويقول اإلعالن: »في عام ٢٠٢٣، ستقوم وكالة 
الفضاء األوروبية بتجنيد أكثر من ٢٠٠ زميل جديد 
المتمثلة في  إلى فرقنا ودعم مهمتنا  لالنضمام 
لصالح  الفضاء  واستخدام  السلمي  االستكشاف 
الجميع«. ويقول الوصف الوظيفي »نحن نراقب 
األرض ونطور ونطلق مشاريع فضائية ملهمة وفريدة 
من نوعها، وندرب رواد الفضاء وندفع حدود العلوم 
والتكنولوجيا، ونبحث عن إجابات لألسئلة الكبيرة 
حول الكون«. وتقدم أكثر من ٢٣٠٠٠ شخص بطلبات 
ليصبحوا رواد الفضاء، وقال متحدث باسم وكالة 
الفضاء األوروبية »في حين أنها عالمة إيجابية للغاية 
على االهتمام باألنشطة الفضائية، فإن معالجة هذا 
الحجم من الطلبات تتطلب قدراً كبيراً من العمل«. 
ويجب على المتقدمين الخضوع الختبارات صحية 
وقدرة على التحمل مطولة، وأن يكون لديهم رؤية 
بنسبة ١٠٠% )٢٠/٢٠( واجتياز اختبار نفسي، بحسب 

صحيفة ديلي ستار البريطانية.
ويأتي ذلك بعد مزاعم بأن رؤساء البنتاغون ضللوا 
الكونجرس بشأن مجموعة من األشياء الغامضة، حيث 
قال محلل سابق في البنتاغون إن األجسام الطائرة 
المجهولة التي شاهدها أفراد البحرية األمريكية لم 

تكن بالتأكيد طائرات بدون طيار تقليدية.
جاي ستراتون، كبير المحللين السابق في مكتب 
 UAP االستخبارات البحرية الذي ترأس فرقة العمل
التابعة للحكومة األمريكية، نفى التفسير الرسمي لـ 
»الظواهر الجوية غير المبررة« التي ألقت بظاللها 
على مجموعة من سفن البحرية األمريكية في يوليو 

)تموز( ٢٠١٩.وكاالت

مشكالت الفم واألسنان قد تؤدي لإلصابة 
باضطرابات االستيعاب والتركيز

 روبوتـات توّفـر رعــايـة للمسـّنين
في ظل نقص العاملين بألمانيا

 آالف يتقـدمــون لوظيفــة
باحث عـن فضـائيين

#هذه_أبوظبي.. جزيرة نوراي بعدسة مايكل هندرسون

محمد الحسن
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اسَع إلى تحقيق ذاتك
الســعي فــي تحقيــق الــذات وتطويــر اإلمكانيــات وتطبيــق الخبرات 
هــي عملية مســتمرة تحتــاج إلى الكثير من الجهــد والتحمل، وتتطلب 
الصبــر والتفانــي لتحقيــق النجــاح فــي المســتقبل. يعــد هــذا األمــر 
مهمــًا بشــكل خــاص للشــباب، حيــث يملكــون القــدرة علــى تحقيــق 

الكثيــر مــن األشــياء والوصــول إلــى أهدافهــم المســتقبلية.
يمكــن البــدء فــي تحقيــق الــذات وتطويــر اإلمكانيــات عــن طريــق 
التعــرف علــى مهاراتنــا وقدراتنــا، ومحاولة تحســينها من خــالل العمل 
الــدؤوب واالســتمرارية فــي التدريــب والتعلــم. يمكــن أن تكون هذه 
المهــارات مهــارات عمليــة، مثــل اإلدارة والقيــادة، أو مهــارات ناعمة، 
مثــل التواصــل والعمــل الجماعــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب علينــا 
دائًمــا الســعي لتوســيع آفاقنــا وتحقيــق الكثيــر مــن األشــياء الجديــدة، 

ســواء كانــت دروًســا أو تجــارب جديدة.
ومــن أجــل تطبيــق الخبــرات للوصــول إلــى مســتقبل ناجــح، يجــب 
علينــا البحــث عــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق والتحــدث مــع الناس 
ــا  ــا أيًض ــا. يجــب علين ــا لفهــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم من فــي مجالن
إدراك التأكيــد، الفشــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التــي تتضمن 
الســعي فــي تحقيــق الــذات وتطويــر اإلمكانيــات وتطبيــق الخبــرات. 
ومــن خــالل الفشــل، نكتســب الخبــرة ونتعلــم األســاليب الصحيحــة 

والخاطئــة لتحقيــق النجــاح فــي المســتقبل.
بــدون الفشــل، ال يمكننــا تحســين مهاراتنــا وتعلــم مــن تجاربنــا. 
وعندمــا نتعلــم مــن األخطــاء التــي ارتكبناهــا فــي الماضــي، يمكننــا 

تجنبهــا فــي المســتقبل والعمــل بجــد لتحقيــق أهدافنــا.
ــع الفشــل بشــكل  ــف نتعامــل م ــم كي ــا، يجــب أن نتعل ومــن هن
إيجابــي. يجــب أن نقبــل الفشــل كجزء مــن العملية، وأن نســتفيد منه 
لتحقيــق النجــاح فــي المســتقبل. ويمكــن أن تســاعدنا خبراتنــا علــى 
تعلــم كيفيــة التعامــل مــع الفشــل مــن خــالل التماشــي مــع االبتــكار 

والعمــل فــي بيئــة تســمح باالختــالف والتحــّدي.
وفــي النهايــة، فــإن الســعي فــي تحقيق الــذات وتطويــر اإلمكانيات 
ــي، وعــدم االستســالم  ــرات يتطلــب االســتمرار والتفان ــق الخب وتطبي
أمــام الصعــاب والتحديــات. وباســتمرارنا فــي العمل الجاد والتحســين 

المســتمر، يمكننــا تحقيــق النجــاح فــي المســتقبل.


