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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

أعلنــت لجنــة تحــري رؤيــة هــال شــهر رمضان 
لســنة ١٤٤٤ هجريــة فــي الدولــة، برئاســة معالــي 
ــر  ــي وزي ــواد النعيم ــن ع ــلطان ب ــن س ــداهلل ب عب

ــهر  ــم لش ــو المتم ــاء ه ــوم األربع ــدل أن الي الع
ــام شــهر  ــس هــو أول أي ــدًا الخمي شــعبان وأن غ

ــل. وام رمضــان الفضي

أدانت دولة اإلمارات تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي 
بتســلئيل ســموتريتش والتــي أنكــر فيهــا وجــود الشــعب 
ــة  ــتخدامه خريط ــت اس ــا أدان ــقيق، كم ــطيني الش الفلس
إلســرائيل تضــم حــدود مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية 

واألراضــي الفلســطينية المحتلــة.
ــي  ــي - ف ــاون الدول ــة والتع ــدت وزارة الخارجي وأك
ــض  ــاب التحري ــارات لخط ــة اإلم ــض دول ــا - رف ــان له بي
وكافــة الممارســات التــي تتعــارض مــع القيــم والمبــادئ 

ــانية. ــة واإلنس األخاقي

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية 
والعنــف، ونوهــت بأهمية تعزيز قيم التســامح والتعايش 
اإلنســاني ضمــن الجهــود المبذولــة للحــد مــن التصعيــد 

وعدم االســتقرار فــي المنطقة.
كمــا شــددت الــوزارة علــى ضــرورة دعم كافــة الجهود 
اإلقليمية والدولية لدفع عملية السام في الشرق األوسط 
قدمــًا، وكذلــك وضــع حد للممارســات غير الشــرعية التي 
تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

علــى حــدود عام ١96٧ وعاصمتها القدس الشــرقية. وام

كرمــت مؤسســة »لنــدن العربية«، الشــيخة فاطمة 
بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيان رئيســة مجلــس إدارة 
ــائية،  ــارك للرياضــة النس ــت مب ــة بن ــة فاطم أكاديمي
رئيســة مجلــس إدارة مؤسســة فاطمــة بنــت هــزاع 
ــرًا  ــة ٢٠٢٣، تقدي ــرأة العربي ــزة الم ــة.. بجائ الثقافي

إلنجازاتهــا وجهودهــا المتميــزة فــي تمكيــن المــرأة 
بشــتى المجــاالت، وخاصــة الثقافيــة والرياضيــة.

ونالــت الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل 
ــم  ــة، فــي حفــل أقي ــة الثقاف ــزة فــي فئ ــان الجائ نهي

فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن. ص»٨«

غدًا أول أيام شهر رمضان في اإلمارات

اإلمارات تدين تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي 
بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني  

تكريم فاطمة بنت هزاع بجائزة المرأة العربية 2023 ضمن عملية »الفارس الشهم 2«
»الهالل« يوزع 10 آالف حقيبة مدرسية على أطفال سوريا  

ــة الهــال  ــة لهيئ وزعــت الفــرق الميداني
األحمــر اإلماراتــي ضمــن عمليــة »الفــارس 
ــة  ــن ١5٠٠ حقيب ــرب م ــا يق ــهم ٢«، م الش
مدرسية وقرطاسية على طاب وطالبات أبناء 
األســر الســورية في محافظــة الاذقية إحدى 
المحافظــات المتضــررة جــراء الزلــزال الــذي 
ضرب عددًا من المحافظات السورية وخلف 

خســائر كبيــرة فــي األرواح والممتلكات.
تأتــي تلــك المرحلة األولى ضمــن مبادرة 
توزيــع أكثــر مــن ١٠ آالف حقيبــة مدرســية 
ــورية  ــدة محافظــات س ــى ع ــية عل وقرطاس
وذلــك فــي إطــار جهــود اإلمــارات اإلنســانية 
واإلغاثيــة المتواصلــة للتخفيــف مــن معانــاة 
األسر المتضررة والوقوف إلى جانب األشقاء 

فــي ظروفهــم الراهنة .
ــة  ــة مدرس ــع طلب ــة التوزي شــملت عملي
الشــهيد شــعبان علي أحمد التابعــة لمديرية 
التربيــة بمحافظــة الاذقيــة الســورية، تزامنًا 
مــع العودة تدريجيًا الســتكمال الدراســة في 
الجمهورية العربية الســورية الشــقيقة وذلك 
لتشــجيع الطــاب وتحفيزهــم علــى مواصلة 

ــة التعليمية. العملي
وعبــر طلبــة المــدارس عــن فرحتهــم 
بتســلمهم الحقائــب والقرطاســية المدرســية 
التــي أدخلــت البهجــة إلى قلوبهم ورســمت 

البســمة علــى وجوههــم. ص»٤«

تواصل جهود اإلمارات اإلنسانية واإلغاثية للتخفيف 
من معاناة األشقاء في ظروفهم الراهنة

رئيس الدولة بمناسبة »يوم األم«: نبع العطاء والمحبة ومصدر اإللهام أمي و»أم اإلمارات«
ص»2«

في إطار المبادرات اإلنسانية للدولة المستندة إلى قيم العفو والتسامح
رئيس الدولة يأمر باإلفراج عن 1025 نزياًل بمناسبة حلول رمضان المبارك  

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل«، باإلفــراج عــن ١٠٢5 نزيــًا مــن 
ــة  ــة والعقابي ــآت اإلصاحي ــزالء المنش ن
ممــن صــدرت بحقهــم أحــكام فــي قضايا 
ــول  ــرب حل ــك بمناســبة ق ــة، وذل مختلف

شــهر رمضــان المبــارك.
ــن صاحــب  ــادرة م ــذه المب ــي ه وتأت

الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« فــي 
إطار المبادرات اإلنسانية لدولة اإلمارات، 
والتــي تســتند إلــى قيم العفو والتســامح، 
اإلصاحيــة  المنشــآت  نــزالء  وإعطــاء 
والعقابيــة فرصــة التغييــر نحــو األفضــل 
والبدء من جديد في المشــاركة اإليجابية 
ــى  ــذي ينعكــس عل ــاة، بالشــكل ال بالحي

أســرهم ومجتمعهــم. ص»٢+٣«

سموه يحرص كل عام على العفو عن مجموعة 
من النزالء لتعزيز الروابط األسرية وإدخال 
السعادة والسرور إلى قلوب األمهات واألبناء

منح النزالء فرصة االستفادة من الشهر الفضيل 
إلعادة التفكير بمستقبلهم والعودة للطريق 
الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة

إعطاء النزالء فرصة التغيير نحو األفضل والبدء 
من جديد في المشاركة اإليجابية بالحياة 
بشكل ينعكس على أسرهم ومجتمعهم

رئيس الدولة يهنئ المحتفلين 
بعيد »النيروز« ويتمنى لهم 

وللجميع الخير والسالم

تحت رعاية رئيس الدولة.. عبداهلل بن زايد يشهد 
حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة جامعة اإلمارات

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، شــهد ســمو الشــيخ 
ــاون  ــة والتع ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي ــداهلل ب عب
الدولــي، أمــس األول حفــل تخــرج الدفعة الـ٤٢ مــن الطلبة 
الحاصليــن علــى تقديــر ممتاز فــي جامعة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، والبالــغ عددهــم 6٢١ طالبــًا وطالبــة مــن برامــج 
البكالوريــوس والدراســات العليــا »الماجســتير والدكتــوراه« 
ــي  ــم ف ــذي أقي ــات، وال ــات والكلي ــف التخّصص ــن مختل م

ــي  ــرم الجامع ــي الح ــي ف ــى الهال ــرى بالمبن ــة الكب القاع
بمدينــة العيــن.

ــب ســموه، عــدد مــن الشــيوخ  ــى جان حضــر الحفــل إل
والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وبــدأت مراســم الحفــل بالســام الوطني لدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، تــاه عــرض فيلــم تســجيلي عــن مســيرة 
جامعــة اإلمــارات، كمــا أدى خريجــو كليــة الطــب والعلــوم 

الصحيــة القســم الطبــي.  ص»5«

استقبلت أطفال كورال »آمال« بمناسبة »يوم األم«
الشيخة فاطمة: في »يوم األم« تحية إجالل 

وتقدير لألمهات في اإلمارات
قالــت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك »أم اإلمارات« رئيســة 
االتحــاد النســائي العام رئيســة المجلــس األعلى لألمومــة والطفولة 
الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية: »في يــوم األم.. تحية 
إجــال وتقديــر، لألمهــات فــي اإلمــارات والعالــم.. الرمــز الملهــم 

للحــب والتفانــي واإلخاص«.
وأضافت سموها - في كلمة لها بمناسبة »يوم األم« -: »يسعدنا 
أن نحتفــي بدوركــن العظيــم فــي رفعــة األوطــان وتســطير التاريخ 
بقصــص اســتثنائية ســتظل شــاهدة علــى مكانتكــن وجهودكــن فــي 
تربيــة أجيــال تحمــل معاني الحــب والوفــاء والقيم النبيلــة، وتفخر 

بهويتهــا الوطنيــة، بمــا أســهم فــي صناعــة قــادة وشــخصيات مؤثرة 
ازدهرت بها اإلنســانية والمجتمعات وتقدمت بها الدول«. ص»٢«

تحت رعاية »أم اإلمارات«.. أبوظبي 
تستضيف الدورة الـ62 من »مؤتمر التدريب 
السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية«

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيًا وزير خارجية 
الجزائر ويبحثان العالقات األخوية بين البلدين

الدفعة تمثل 621 طالبًا وطالبة من مختلف 
التخّصصات والكليات حاصلين على تقدير ممتاز
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هنأها واألمهات في الوطن الغالي والعالم بمناسبة »يوم األم«
محمد بن زايد: نبع العطاء والمحبة ومصدر اإللهام أمي و»أم اإلمارات«

هنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل«،أمــس، ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك  رئيســة االتحــاد 
النســائي العــام رئيســة المجلس األعلــى لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى 
لمؤسســة التنميــة األســرية “أم اإلمــارات”، واألمهاتف ي اإلمــارات والعالم 

بمناســبة »يوم األم«.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
ــر حســابه الرســمي فــي موقــع التوصــل  ــدة عب »حفظــه اهلل«، فــي تغري
االجتماعــي »تويتــر”: “نبــع العطــاء والمحبــة ومصــدر اإللهــام، أمــي و”أم 
اإلمــارات”.. فاطمــة بنــت مبــارك.. فــي يــوم “األم” كل األمانــي والتهانــي 

والدعــوات لــِك وألمهاتنــا فــي الوطــن الغالــي والعالــم«.

سموه: كل األماني والتهاني 
والدعوات لـ»أم اإلمارات« 

وألمهاتنا في الوطن الغالي والعالم
أبوظبي - الوطن

رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد »النيروز«

هنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظه اهلل«، 
أمــس، المحتفليــن بعيــد »النيــروز”، وتمنــى 

لهــم وللجميــع الخيــر والســام.
ــر حســابه  ــدة عب ــال ســموه فــي تغري وق
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــي موق ــمي ف الرس
»تويتر«: »أهنئ المحتفلين بعيد »النيروز«.. 

وأتمنــى لهــم وللجميــع الخيــر والســام«.

سموه: أهنئ المحتفلين بعيد »النيروز« 
وأتمنى لهم وللجميع الخير والسالم

أبوظبي - الوطن

قالــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
ــام  ــائي الع ــاد النس ــة االتح ــارك  رئيس مب
رئيســة المجلس األعلــى لألمومة والطفولة 
الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األســرية 
ــة  ــوم األم.. تحي ــي ي ــارات«: »ف »أم اإلم
ــارات  ــي اإلم ــات ف ــر، لألمه إجــال وتقدي

والعالــم.. الرمــز الملهــم للحــب والتفانــي 
واإلخــاص«.

وأضافــت ســموها - فــي كلمــة لهــا 
أن  »يســعدنا   :- األم«  »يــوم  بمناســبة 
نحتفــي بدوركن العظيم في رفعة األوطان 
وتســطير التاريخ بقصص اســتثنائية ســتظل 

ــي  ــن ف ــن وجهودك ــى مكانتك ــاهدة عل ش
تربيــة أجيــال تحمــل معاني الحــب والوفاء 
والقيــم النبيلــة، وتفخــر بهويتهــا الوطنيــة، 
بمــا أســهم فــي صناعــة قــادة وشــخصيات 
مؤثرة ازدهرت بها اإلنسانية والمجتمعات 

وتقدمــت بهــا الــدول«. وام

سموها: يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في 
رفعة األوطان وتسطير التاريخ بقصص استثنائية

الشيخة فاطمة: في »يوم األم« تحية إجالل وتقدير لألمهات في اإلمارات

الشيخة فاطمة تستقبل أطفال كورال »آمال« بمناسبة يوم األم

بحنــان األم ووفــاء األبناء اســتقبلت ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى 
لألمومــة والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية 
»أم اإلمــارات«، مجموعــة مــن أطفــال كــورال المنظمة الســورية 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة »آمــال« والتــي تختــص بدعــم األطفــال 

ذوي اإلعاقــة الســمعية وإضطرابــات الــكام واللغــة والتوّحــد.
وقــد قــِدم هــوالء األطفــال مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
الشــقيقة تعبيــرًا عــن حبهــم ولتقديــم شــكرهم لســمو الشــيخة 

فاطمــة بنــت مبــارك فــي يــوم عيــد األم.
وفــي مبادرة ســابقة لســموها وّجهت بعاج عــدد من األطفال 
الذيــن فقــدوا القــدرة علــى الســمع وقــد مــّن اهلل علــى هــؤالء 
األطفــال بالشــفاء بعــد عمليات زرع تكلّلــت بالنجاح مما أدى إلى 
اســتعادتهم للســمع وقــد قامت منظمــة »آمال« بتوفيــر التدريب 

والتأهيــل ممــا مّكنهــم مــن االندمــاج بعــد ذلك فــي المجتمع.
وبهــذه المناســبة قــّدم األطفــال مجموعة مــن العــروض الفنّية 
التــي تعّبــر عــن صــدق مشــاعرهم التــي تعكــس الوفــاء والحــب 

لســمو الشــيخة فاطمة.
كمــا قّدمــوا هديــة عيــد األم إلــى ســّموها وعبــرت ســّموها 
عــن ســعادتها الغامــرة فــي يــوم يجّســد الوفــاء لــألم. ورحّبــت 
بهــم وأســعدتهم بكلماتهــا الحانيــة المعبــرة عــن حبهــا وحرصهــا 
علــى نجاحهــم وأبــدت دعمهــا الدائــم لهــم متمنيــة لهــم موفــور 

الصحــة والنجــاح.
كان برفقــة األطفــال ســعادة فاديــة يوســف ديــب مــن وزارة 
التعليــم العالــي الســوري والســيدة رنــا المنجــد المديــر التنفيذي 
ــات  ــارا لوســتان ومجموعــة مــن أمه ــال واالنســة ي لمنظمــه آم

األطفــال.وام

تحت رعاية »أم اإلمارات«.. أبوظبي تستضيف الدورة الـ62 من 
»مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية«

ــارك »أم  ــت مب ــة ســمو الشــيخة فاطمــة بن تحــت رعاي
اإلمــارات« رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس 
األعلــى لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية، تســتضيف أبوظبــي الــدورة الـــ6٢ مــن »مؤتمــر 
التدريــب الســنوي للجمعيــة العالميــة للشــرطة النســائية« 
فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض خال الفتــرة من ٢٠ 
إلــى ٢٣ أكتوبــر ٢٠٢5 وتســتقطب أكثر من ٣ آالف مشــارك 

ومــا يزيــد علــى 5٠ متحدثــًا مــن ١٢٠ دولــة.
ــاٍش  ــاِت نق ــٍل وحلق ــر ورَش عم ــدة المؤتم ــن أجن تتضمَّ
صــًة  ومســيرًة عســكريًة للشــرطة النســائية وأنشــطًة مخصَّ
لفئــة الشــباب، كما يشــمل معرضــًا مصاحبًا يضــمُّ الجمعيات 
والشــركات والجهات األكاديمية والمراكز الصحية والقيادات 
الشــرطية المختصة بالمرأة العســكرية على مســتوى العالم.

يهــدف المؤتمــر إلــى دعــم الكــوادر النســائية الشــرطية 
ــن  ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــارات، وتمكينه ــة اإلم ــي دول ف
المهنيــة، كمــا يوفِّــر فرصة االطــاع على أفضل الممارســات 
وتجــارب القيــادات الشــرطية النســائية مــن مختلــف دول 

العالــم فــي المجــاالت األمنيــة واالجتماعيــة والتكنولوجيــة.
ويســهم المؤتمر في تحقيق مســتهدفات شــرطة أبوظبي 
ــال  ــب ورأس الم ــل للمواه ــتثمار األمث ــي االس ــة ف المتمّثل
البشــري، وتعزيــز جــودة الحيــاة فــي بيئة العمل، وســيعمل 
علــى إبــراز القــدرات الشــرطية النســائية فــي مجــال حفــظ 
األمــن والســام فــي دولــة اإلمــارات، واســتعراض التجربــة 
الرائــدة للشــرطة النســائية فــي الدولــة أمام الوفــود الدولية 

المشاركة.
مــت به القيادة العامة  ُيذَكــر أنَّ طلب االســتضافة، قد تقدَّ
لشــرطة أبوظبــي بالتعــاون مــع دائــرة الثقافــة والســياحة، 
ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وجمعية الشرطة النسائية 
اإلماراتيــة، وتــمَّ التصويت خــال االجتماع الســنوي لجمعية 
الشــرطة النســائية العالميــة فــي كنــدا، حيــث حصلــت دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على تصويت ٧٠ دولة بالموافقة، 
لتفوز باســتضافة الدورة الـ6٢ من »مؤتمر التدريب السنوي 
للجمعيــة العالميــة للشــرطة النســائية«، الذي ســيقام للمرة 

األولــى في منطقة الشــرق األوســط. وام

أكــدت حــرم صاحــب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن صقر القاســمي عضو المجلــس األعلى حاكم 
رأس الخيمة، الشــيخة هنــا بنت جمعة الماجد، 
أن األم هــي مصــدر العطــاء الــذي ال يتوقــف، 
والركيــزة األساســية التــي تبنــى عليهــا األســرة، 
وإعــداد جيــل يتبنــى الثوابــت الوطنيــة والدينية 
واإلنســانية والثقافيــة فهــي بدورهــا الكبيــر في 
تنشــئة األطفــال وبنــاء األســرة المثاليــة، تصيــغ 
مســتقبل الوطــن وتدعــم جهــوده التنمويــة في 

شــتى المجــاالت الحيوية.
وتقدمــت الشــيخة هنا بنت جمعــة الماجد، 
بالتهنئــة إلى ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك 
رئيســة االتحــاد النســائي العام رئيســة المجلس 
ــى  ــة األعل ــة الرئيس ــة والطفول ــى لألموم األعل
لمؤسســة التنمية األســرية “أم اإلمارات” ، وكل 
أمهــات اإلمــارات والعالــم بمناســبة »يــوم األم« 

الــذي يصــادف ٢١ مــن مــارس كل عــام.
ــم رأس  ــت حــرم صاحــب الســمو حاك وقال
الخيمــة: » لقــد ســاهمت جهود ســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك، في مجال األمومة والطفولة 
فــي تعزيــز مكانــة األم والمرأة بشــكل عام على 
المســتوى العربي واإلقليمي والعالمي، ومكنتها 
مــن القيــام بدورها كشــريك رئيســي فــي نهضة 

األوطــان وبنــاء المجتمعــات، وفــق النهــج الذي 
أرســى دعائمــه المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان »طيب اهلل ثراه« مع ســموها 
لمضاعفــة دور األم وتنمية مهاراتها ألداء واجبها 
تجــاه أســرتها ومجتمعهــا بكفــاءة واقتــدار فهي 
أســاس المجتمــع ورفعتــه وريادتــه، وعليها تقع 
مســؤولية بنــاء أجيــال المســتقبل علــى القيــم 

والمفاهيــم الوطنية«.
وأضافــت: » أن دولــة اإلمــارات مــن خــال 
تجربتهــا الرائــدة فــي مجال دعــم قضايــا المرأة 
واألم واألســرة، واســتراتيجيتها الوطنية لألمومة 
والطفولة، شــكلت مصدر إلهام عالمي ونموذجًا 
فريدًا، نموذج يؤمن بأن بناء الوطن واســتقراره 
وازدهاره يبدأ من بناء األسرة المتمسكة بقيمها 
والمعتــزة بهويتهــا وثقافتها، لذا ســطرت الدولة 
إنجــازات اســتثنائية وتبوأت مراكــز متقدمة في 
ــا يعكــس  ــة م ــد مــن المؤشــرات العالمي العدي

اهتمــام اإلمــارات بقضايا األمومــة والطفولة.”

وقالت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد: »في 
هذه المناسبة أهنئ رمز الوفاء والتضحية أمهات 
شــهداء الوطن األبرار. ســتظل تضحياتهن مصدر 
فخر واعتزاز ودروس نستمد منها روح المواطنة 
والعــزة والمنعــة لتبقــى رايــة اإلمــارات عاليــة 
خفاقــة فــي مختلف الميادين، وســتبقى أســماء 

شــهداء الوطن محفورة في ذاكــرة التاريخ«.
وأشــادت الشــيخة هنــا بنت جمعــة الماجد، 
بــدور األم اإلماراتيــة فــي زرع القيــم األخاقيــة 
والعــادات والتقاليــد المتوارثــة والمتأصلــة فــي 
المجتمــع اإلماراتي في نفــوس أبنائها، وتربيتهم 
علــى تحمل المســؤولية تجاه وطنهــم من خال 
توســيع مدركاتهــم العمليــة والعلميــة وتعزيــز 
ــب  ــا يواك ــة بم ــة والتفكيري ــم اإلبداعي مهاراته
ــذي يشــهده  ــي والتكنولوجــي ال ــدم العلم التق
ــم  ــار له ــتقرار واالزده ــق االس ــم، وتحقي العال
ــة الشــاملة  بصفتهــم المحــرك الرئيســي للتنمي

فــي دولــة اإلمــارات.وام

أعلــن مركز محمــد بن راشــد للفضاء عن 
نجــاح دخــول المستكشــف راشــد إلــى مدار 
القمــر ضمن االســتعدادات للهبوط التاريخي 

ألول مهمــة إماراتيــة على ســطح القمر.
وأكملــت مركبــة الهبــوط التابعة لشــركة 
»أي ســبيس« أول منــاورة لدخــول مــدار 
القمــر، وفق مخطط المهمة وتحت إشــراف 
المهندســين في ٢١ مارس عند الســاعة ٢٤:5 

صباحــًا بتوقيــت دولة اإلمــارات.
ويعتبــر الدخــول إلــى مدار القمــر خطوة 
رئيســية للبــدء فــي المراحــل المقبلــة مــن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة المستكشــف راشــد بم مهم

تشــغيل أنظمتــه 5 مــرات.
وســيتم إكمــال كل المنــاورات فــي مــدار 
القمــر قبــل بــدء مرحلــة الهبــوط المخطــط 
لهــا فــي أواخــر أبريل ٢٠٢٣ ..وســيتم تقديم 
المزيــد مــن التفاصيــل حول موعــد وتوقيت 

الهبــوط فــي األيــام المقبلة.
وبعــد نجــاح أول مرحلــة للمهمــة وهــي 
اإلطــاق والوصــول إلــى المــدار المنخفــض 

والمرحلــة الثانيــة وهــي الماحــة يتجــه 
ــة  ــة الثالث المستكشــف نحــو إتمــام المرحل
وهي الوصول »الدخول واإلنزال والهبوط«.. 
وستكون هذه المرحلة األكثر خطورة خاصًة 
أن مركبــة الهبــوط ســتتولى القيــام بعمليــة 
الهبوط بنفســها على ســطح القمر من خال 
اعتمادهــا علــى أنظمتها إلى أن تصل للنقطة 
ــة  ــك المرحل ــي ذل ــوط ..وتل المحــددة للهب
الرابعــة وهــي مرحلــة إنــزال المستكشــف 
وتشــغيله والتنقل على ســطح القمر ..وتبدأ 
بمجــرد هبــوط المركبــة علــى ســطح القمــر 
ويتبع ذلك فحص األنظمة وتشغيل المعدات 
وبدء جمع البيانات األولية والقيام بالعمليات 
على ســطح القمــر والتقاط الصور. وتســتمر 

هــذه المرحلــة لمــدة ١٠-١٢ يوًما.

وتأتــي المرحلتــان األخيرتــان بعــد مــرور 
النهار القمري وهما مرحلة السبات ومرحلة 
إيقــاف العمليات ..وسيســتعد المستكشــف 
ــن خــال تشــغيل  ــة م ــة القمري ــد لليل راش
نظــام االتصــال الثانــوي الــذي يتولــى تحميل 
المعلومــات التــي تــم جمعهــا قبــل الدخــول 

ــبات. بمرحلة الس
وتعــد فــرص بــدء تشــغيل المستكشــف 
راشــد من جديد ضئيلة ولكن إذا تم تشــغيل 
المستكشف بعد الليلة القمرية سيتم تمديد 
المهمــة إلــى الليلــة القمريــة الثانيــة لتختتم 

بعدهــا بمرحلة إيقاف التشــغيل.
وتعد المهمة الطموحة التي أطلقتها دولة 
اإلمارات لدراســة ســطح القمــر خطوة تمهد 

الستكشاف الكواكب األخرى مستقبًا.وام

حرم حاكم رأس الخيمة تهنئ »أم اإلمارات« بمناسبة يوم األم مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن دخول المستكشف 
راشد إلى مدار القمر بنجاح

دخول مدار القمر خطوة رئيسية لبدء المراحل المقبلة من 
مهمة المستكشف وتشمل تشغيل أنظمته 5 مرات

هنا بنت جمعة الماجد: أمهات شهداء الوطن ضربن 
أعلى المثل في تربية أبناء الوطن
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في إطار المبادرات اإلنسانية للدولة التي تستند إلى قيم العفو والتسامح
رئيس الدولة يأمر باإلفراج عن 1025 نزياًل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

¢ سموه يحرص كل عام على العفو عن مجموعة من النزالء لتعزيز 
الروابط األسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب األمهات واألبناء

¢ إعطاء النزالء فرصة التغيير نحو األفضل والبدء من جديد في المشاركة 
اإليجابية بالحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم

¢ منح النزالء فرصة االستفادة من الشهر الفضيل إلعادة التفكير بمستقبلهم 
والعودة للطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، باإلفــراج عــن 
١٠٢5 نزيًا من نزالء المنشــآت اإلصاحية والعقابية 
ممــن صــدرت بحقهــم أحــكام فــي قضايــا مختلفــة، 

وذلــك بمناســبة قرب حلول شــهر رمضــان المبارك.
وتأتــي هــذه المبــادرة من صاحب الســمو رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل« في إطار المبادرات اإلنســانية 
ــى قيــم العفــو  ــة اإلمــارات، والتــي تســتند إل لدول

ــة  ــآت اإلصاحي ــزالء المنش ــاء ن ــامح، وإعط والتس
والعقابيــة فرصــة التغييــر نحــو األفضــل والبــدء من 
جديــد فــي المشــاركة اإليجابيــة بالحيــاة، بالشــكل 

الــذي ينعكــس علــى أســرهم ومجتمعهــم.

ويحــرص صاحــب الســمو رئيس الدولــة »حفظه 
اهلل« كل عــام علــى العفــو عــن مجموعــة مــن نــزالء 
المنشــآت اإلصاحيــة والعقابيــة خال شــهر رمضان 
المبارك، لتعزيز الروابط األســرية وإدخال الســعادة 

والســرور إلى قلوب األمهات واألبنــاء، ومنح النزالء 
فرصــة االســتفادة مــن هــذا الشــهر الفضيــل إلعــادة 
التفكيــر بمســتقبلهم والعــودة إلــى الطريــق الــذي 

يضمــن لهــم حيــاة اجتماعيــة ومهنية ناجحــة. وام

اســتقبل صاحب الســمو الشيخ سعود 
بن صقر القاســمي عضو المجلس األعلى 
حاكــم رأس الخيمــة، أمس في اســتراحة 
ســموه فــي جبــل جيــس، أخــاه صاحــب 
الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان، 
بحضــور ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد 

النعيمــي ولــي عهــد عجمان .
اللقــاء،  خــال  ســموهما  وتبــادل 
وبحثــا  الوديــة،  األخويــة  األحاديــث 
ــق  ــي تتعل ــات الت ــن الموضوع ــددًا م ع
بشــؤون الوطــن والمواطــن، وســبل دفع 
ــة والنهضــة  ــة المبارك المســيرة التنموي

ــي  ــة ف ــي تشــهدها الدول ــة الت الحضاري
ظــل القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس 

ــه اهلل«. ــة »حفظ الدول
ودعــا ســموهما المولــى عــز وجل أن 
يحفــظ دولــة اإلمــارات، وأن يديم عليها 
نعمــة العــز واألمــان والرخــاء، وأن يمن 

عليهــا بمزيــٍد مــن التقــدم واالزدهار.
ــم رأس  ــمو حاك ــب الس ــام صاح وأق
الخيمــة، مأدبــة غــداء علــى شــرف أخيه 
صاحــب الســمو حاكــم عجمــان، وولــي 

عهــده، والشــيوخ، والحضــور.
 حضــر اللقــاء الشــيخ عمــر بــن صقــر 

ــر  ــن صق ــد ب ــيخ أحم ــمي، والش القاس
الجمــارك،  دائــرة  رئيــس  القاســمي، 
ــي،  ــد النعيم ــن حمي ــد ب ــيخ راش والش
ــط فــي  ــة والتخطي ــرة البلدي رئيــس دائ
عجمــان، والشــيخ أحمــد بــن ســعود بن 
صقــر القاســمي، رئيس دائــرة الخدمات 
العامــة فــي رأس الخيمة، والشــيخ خالد 
بــن ســعود بــن صقــر القاســمي، نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة مكتــب االســتثمار 
والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر 
بن ســعود بــن صقر القاســمي، والشــيخ 
حميــد بــن عمــار النعيمــي، وعــدد مــن 
الشــيوخ والمســؤولين والمواطنيــن. وام

سعود بن صقر يستقبل حاكم عجمان

حميد النعيمي وسعود بن صقر خالل اللقاء 

حمد الشرقي خالل افتتاحه المبنى بحضور محمد بن حمد الشرقي

أحمد بن طحنون يشهد حفل التخرج 

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 
الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة 
أهمية المشاريع الثقافية والدور الذي تؤديه 
في  والثقافي  المعرفي  القطاع  تعزيز  في 
التعليمية  الحركة  تجّسد  والتي  اإلمارات، 
والفكرية كداعم أساسي في صناعة مستقبل 

األجيال.
جاء ذلك خال افتتاح سمّوه المبنى الجديد 
الذي يضم جامعة الفجيرة وجمعية الفجيرة 
سمو  يرافقه  الرقمية،  والمكتبة  الخيرية 
الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 
ولي عهد الفجيرة، تزامنًا مع شهر القراءة 
الذي تحتفي به الدولة خال شهر مارس من 
كل عام، ويعزز من أهمية القراءة ويسهم 
في بناء مجتمع متسلح بالمعرفة والعلم، 
مجتمع قارئ لديه القدرة على المضي في 

مسيرة التنمية.
وأشاد سمّوه بالجهود المبذولة في هذا 
الصرح المعرفي والذي أصبح اليوم واجهة 
الفجيرة الثقافية ومنارتها المعرفية، وأحد 
أهم مشاريعها الثقافية على مستوى اإلمارات، 
منّوهًا إلى أن إمارة الفجيرة تسير وفق هذه 
المنظومة من خال تقديم اقتراحات ثقافية 

عالية المستوى.
وتجّول سمّوه في زوايا المكتبة التي تحمل 
في رؤيتها جيًا ساحه القراءة، وتتضمن 
مساحات تعليمية ثقافية تم تخصيصها لكل 

فئات المجتمع، تمنح الزّوار والقّراء تجربة 
ثقافية مميزة في مرافقها وبين رفوفها عبر 
ما يزيد على ٣ مايين عنوان ومرجع بحثي 

ورقمي.
وأشاد معالي سعيد بن محمد الرقباني 
حاكم  السمو  لصاحب  الخاص  المستشار 
الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة 
بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة ودعم 
سمو ولي العهد للحركة العلمية والمعرفية، 
التي من شأنها أن تعزز القراءة وتثري ثقافة 

المجتمع وتزيد من وعيه، وتدعم المبدعين 
من المثقفين والعلماء والباحثين، الفتًا إلى 
أن المبنى الجديد هو بيت لكل الباحثين 

عن المعرفة والتواقين للدراسة والتعلم.
سعيد  محمد  سعادة  االفتتاح  شهد 
الضنحاني مدير الديوان األميري بالفجيرة 
الزيودي  حمدان  أحمد  الدكتور  وسعادة 
مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأعضاء 
مجلس األمناء ومدير الجامعة وأعضاء الهيئة 

التدريسية. وام

شــهد معالــي اللــواء ركــن طيار الشــيخ 
أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان 
ــلحة  ــوات المس ــس أركان الق ــب رئي نائ
تخريــج الــدورة الرابعة لمجنــدي الخدمة 
الوطنيــة البديلــة، الــذي أقيــم اليــوم فــي 
فنــدق قصــر اإلمــارات، بحضــور ســعادة 
ســعيد البحــري العامــري مدير عــام هيئة 
أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية، إضافة 
إلــى عــدد مــن كبــار الضبــاط، ومســؤولي 
المنشــآت الغذائية واللوجســتية، وشركاء 

التأهيــل المشــاركين فــي البرنامج.
وأكــد معالــي اللــواء ركن طيار الشــيخ 
أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان 
- بهذه المناســبة - حرص دولة اإلمارات 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل« علــى تمكيــن وإعــداد شــباب الوطن 
ــوا  وتزويدهــم بأفضــل المهــارات ليتمكن
من المشــاركة فــي تعزيز مســيرة النهضة 
إنجــازات  علــى  والحفــاظ  واالزدهــار 

ــبات الوطن. ومكتس
الــدورة  بمجنــدي  معاليــه  وأشــاد 
الرابعــة للخدمــة الوطنيــة البديلــة الذيــن 
أدوا واجبهــم بكفــاءة ومســؤولية، داعيــًا 
الخريجيــن إلــى التمســك بالــروح الوطنية 
ــة  ــى خدم ــون عل ــم مقبل ــاس وه والحم
بلدهــم فــي شــتى المواقــع كشــباب كفــؤ 

ومتعلــم وقــادر علــى إثبــات انتمائــه 
الحقيقــي لهــذا الوطــن المعطــاء والــوالء 

ــادة الرشــيدة. للقي
وأثنــى علــى دور شــركاء التأهيــل مــن 
ــن  ــة واللوجســتية الذي المنشــآت الغذائي
يوفرون الخبرة والمعرفة لتأهيل وتدريب 
ــق  ــم لتحقي ــز مهاراته ــن وتعزي المجندي
األهــداف والغايــات الوطنية التي تســعى 
إليهــا الدولــة مــن أجــل تقــدم ورفاهيــة 
ــى أمــن  الوطــن والمواطــن والوصــول إل

غذائــي مســتدام.
مــن جانبــه أكد ســعادة ســعيد البحري 
العامــري أن المحافظــة علــى اســتمرارية 
ــي  ــة ف ــة الحيوي عمــل المنشــآت الغذائي
حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث يمثل 
ركيــزة مهمــة ضمــن اســتراتيجية األمــن 
ــدادات  ــل اإلم ــتدامة ساس ــي واس الغذائ

الغذائيــة فــي الدولــة.
ــي  ــة أبوظب ــعادته: »إن هيئ ــال س وق
للزراعة والســامة الغذائيــة تفخر بالعمل 
ــة  ــة الوطني ــة الخدم ــع هيئ والتنســيق م
واالحتياطية  على تنفيذ البرنامج التدريبي 
لمجنــدي الخدمــة الوطنيــة البديلة بهدف 
اســتدامة تشــغيل المنشــآت الغذائيــة 
الحيويــة فــي أوقــات الطــوارئ واألزمــات 
والكــوارث بســواعد وطنيــة قــادرة علــى 

تحمــل المســؤولية«.

ــة  ــة الخدم ــى هيئ وتوجــه بالشــكر إل
الوطنيــة واالحتياطيــة، والهيئــة الوطنيــة 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 
ومركز إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
إلمارة أبوظبي لدعمهم المســتمر وإعداد 
برنامج تدريبي متميز يجمع بين االنضباط 
العســكري، ومتطلبات العمل في مجاالت 
األمــن الغذائــي وساســل اإلمــداد، كمــا 
عبــر عــن امتنانــه الكبيــر لجميــع شــركاء 
التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية 
الذين حرصوا على نقل الخبرة للمجندين 

وتطبيــق البرنامــج بكفــاءة واحتراف.
الحمــادي  صــاح  المجنــد  وألقــى 
كلمــة الخريجيــن أكــد فيهــا أن الخدمــة 
ــوالء  ــات ال ــة فرصــة إلثب ــة البديل الوطني
القيــادة  تطلعــات  وتحقيــق  للوطــن  
تنفيــذ  مراحــل  واســتعرض  الرشــيدة، 
برنامــج الــدورة الرابعة بــدءًا من  مرحلة 
التدريب األساسي ثم التدريب التخصصي 
وصواًل إلى مرحلة الخدمة الفعلية وإدارة 
وتشــغيل المنشــآت الغذائية واللوجستية 

ــة. ــن النهائي والتماري
وفي الختام تم تكريم  شــركاء التأهيل 
مــن المنشــآت الغذائيــة واللوجســتية 
المشــاركة فــي البرنامــج والمجنديــن في 
شــركة مســافي الحاصليــن علــى المركــز 

األول فــي التماريــن النهائيــة. وام

حقق مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
إنجاًزا جديًدا ُيضاف إلى سلسلة إنجازاته في 
مجال التطوير المؤسسي حيث حصل للسنة 
 ISO الرابعة على التوالي على شهادة»اآليزو
9٠٠١: ٢٠١5« التي تمنحها المنظمة الدولية 
للمعايير، تقديًرا  لما حققه المركز من معايير 
تتصل بالجودة في مجاالت االستشارات واألبحاث 
والدراسات والمعارض والنشر والتدريب، وإدارة 
الفعاليات وما يطبقه من نظم إدارية حديثة. 
وهذه ليست المرة األولى التي يحصل فيها 
“تريندز” على هذه الشهادة العالمية،فقد فاز 
بها أيًضا أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١، و٢٠٢٢، وهي 
ُتعطى وفًقا لمبادئ إدارة الجودة والمعايير 
العالمية التي تقيس كفاءة السياسات اإلدارية 
المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها، 

سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.
وأعرب الدكتور محمد عبد اهلل العلي الرئيس 
التنفيذي لمركز تريندز عن سعادته لحصول 
مركز تريندز على هذه الشهادة العالمية، مشيًرا 
إلى أن تريندز يحتكم إلى منظومة من القيم 
المشتركة التي ستبقى المرجع األول واألساسي 
فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة واالبتكار 
والمسؤولية التي تعّزز مفاهيم العمل البحثي 
الخاق والمشاركة في نشر المعرفة والقيم 
اإلنسانية القائمة على التسامح واألخوة اإلنسانية 

والتعايش.
وأهدى الدكتور العلي الشهادة لكافة أفراد 
فريق عمل تريندز، مؤكًدا أن إنجازات  مركز 
تريندز المتعددة جاءت نتيجة لعملهم الدؤوب 
وجهودهم  المخلصة في جميع قطاعاته وإداراته 
بنظرة بحثية علمية استشرافية بعيدة المدى 

لتعزيز المعرفة وجمهورها الواسع.

بدوره قال األستاذ طال الحمادي رئيس 
قطاع الشؤون اإلدارية بمركز تريندز إن هذه 
الشهادة التي تم منحها من ِقبل المنظمة الدولية 
للمعايير »آيزو« ُتعد إضافة جديدة إلى سجل 
نجاحات المركز، كما أنها تعكس حجم الجهود 
المبذولة لارتقاء بعمل تريندز ومخرجاته، سواء 
البحثية أو اإلدارية أو التدريبية وسعيه لتحقيق 
األهداف وابتكار الحلول المتكاملة ومتابعة األداء 
العام والخطط التطويرية وبناء شراكات فاعلة.

وأعرب طال الحمادي عن سعادته بالحصول 
على هذه الشهادة التي ُتعد اعتراًفا دولًيا بكفاءة 
واحترافية النظم اإلدارية وجودة المنتجات التي 
يقدمها “تريندز” في مجال األبحاث واالستشارات 
والتدريب،مؤكًدا أن هذه الشهادة وغيرها تشكل 
أيًضا حافًزا إلى مزيد من العمل لتعزيز حضور 
المركز عالمًيا كمؤسسة بحثية عالمية الرؤية 

قادرة على التنافس.

حمد الشرقي يفتتح مبنى جامعة الفجيرة ويؤكد ّأهمية 
المشاريع الثقافية في دعم القطاع المعرفي باإلمارات

أحمد بن طحنون يشهد تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة  

»تريندز« يحصل للمرة الرابعة على »اآليزو« في الجودة وتطبيق أحدث النظم اإلدارية

»2015 :9001 ISO محمد العلي يتسلم شهادة»اآليزو

حاكم الفجيرة يأمر باإلفراج عن 151 
سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم 
الفجيــرة  باإلفــراج عــن  ١5١ ســجيناً مــن 
نــزالء المؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة في 
اإلمارة من مختلف الجنســيات ممن ثبتت 
أهليتهم وحســن سيرتهم وســلوكهم وذلك 

بمناســبة شــهر رمضان المبارك. 
تأتــي المكرمــة حرصــاً مــن ســموه على 
ــاة  ــدء حي ــم فرصــة لب ــرج عنه ــح المف من

جديــدة وبهــدف إدخــال الفرحــة والســرور 
علــى أســرهم.

ومــن جانبه تقدم اللــواء محمد بن غانم 
الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى 
آيــات الشــكر والتقدير إلى صاحب الســمو 
حاكم الفجيرة على هذه المكرمة االجتماعية 
واإلنســانية، معربــاً عــن أمله فــي أن تكون 
المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيًا 

لاستقامة وبداية لحياة جديدة. وام

أبوظبي - الوطن
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ناميبيا بذكرى استقالل بالده  

محمد بن راشد يهنئ الشعوب المحتفلة بعيد »النيروز«
سموه: تهانينا لجميع الشعوب المحتفلة بعيد »النيروز« 

وتمنياتنا لهم بعام سعيد وربيع يعمه السالم والخير

هنــأ صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل«، أمــس، جميــع الشــعوب المحتفلــة 

بعيــد النيروز.

وقال ســموه فــي تغريدة عبر حســابه 
الرســمي فــي موقــع التواصــل االجتماعي 
»تويتر«: »تهانينا اليوم لجميع الشــعوب 
المحتفلــة بعيــد النيــروز.. تمنياتنــا لهــم 
بعــام ســعيد.. وربيــع يعمــه الســام 
ــا  ــون فيه ــة ينعم ــام قادم ــر.. وأي والخي

باالســتقرار واالزدهــار بــإذن اهلل«.

بعــث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
برقيــة تهنئــة إلــى فخامــة هيــغ جينغــوب 
رئيــس جمهوريــة ناميبيــا، بمناســبة ذكرى 

اســتقال باده.
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 
ــة  ــى فخام ــة إل ــة مماثل ــة تهنئ اهلل« برقي

الرئيــس هيــغ جينغوب.
وبعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم برقيــة تهنئــة مماثلة 
إلــى معالــي ســارا كوغونجيلــوا أمادهيــا 

رئيســة وزراء جمهوريــة ناميبيــا. وام

أبوظبي - الوطن

نظمت وزارة العدل الملتقى الدوري لرؤساء 
المحاكم االتحادية ٢٠٢٣ وذلك بحضور معالي 
عبداهلل بن سلطان بن عواد النعيمي وزير 

العدل، رئيس مجلس القضاء االتحادي  .
ويعد الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم 
االتحادية بمثابة المنصة التفاعلية التي يتم من 
خالها تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يتعلق 
بتطوير منظومة القضاء االتحادي واستعراض 
اإلنجازات المتحققة في العام ٢٠٢٢، وأبرز 
التحديات التي يواجهها العمل القضائي في 
بيئة تفاعلية إليجاد أفضل الحلول المبتكرة 
التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقديم 

خدمات قضائية ذات كفاءة حكومية.
 من جانبه قال المهندس عبدالرحمن 
محمد الحمادي وكيل وزارة العدل باإلنابة: 
»يسعدنا تجدد اللقاء بجميع رؤساء المحاكم 
االتحادية في الملتقى القضائي الذي يهدف 
إلى التكامل وتوحيد الجهود، وتبادل األفكار 
واالستماع إلى وجهات النظر بشكل مباشر 
واالطاع على أفضل الممارسات واالستفادة 
منها، مبدياً استعداد وزارة العدل لتقديم الدعم 

اللوجستي والمادي إلى جميع المحاكم«.
وأثنى على اقتراح معالي رئيس مجلس 
القضاء االتحادي وزير العدل المتمثل بعقد 
الملتقى القضائي بشكل ربع سنوي، مشيرًا 
إلى أن استمرار التواصل وتنسيق الجهود 
سيوفر الكثير من العوائد المادية ويسهم في 
توظيفها بالشكل المناسب، وقال: »سنعمل 
بكل طاقاتنا على توفير البيئة المثالية للسادة 
القضاة ألداء مهامهم السامية في تحقيق 

العدالة السريعة والناجزة«.
 من جانبه قال سعادة المستشار جاسم 
التفتيش  دائرة  رئيس  بوعصيبه  سيف 

القضائي - في كلمته خال الملتقى - إن 
مجلس القضاء االتحادي يحرص على تعزيز 
سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية 
المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات 
العالمية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة 
العمل القضائي وجودة الخدمات القضائية 
بالمحاكم االتحادية وتأهيل منتسبيها، وصواًل 
لبيئة عمل تحقق سعادة الموظفين وتضمن 

إنفاذ القانون استحقاقاً لثقة المجتمع.
وأضاف أن المحاكم أثبتت خال العام ٢٠٢٢ 
كفاءة وتميز ومرونة في إنجاز المعامات؛ 
حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية 
والتجارية واألحوال الشخصية المنظورة أمام 
المحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية 
9٢.6%، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى 
الجزائية المنظورة أمام المحاكم االتحادية 
االستئنافية واالبتدائية 99%، وبلغت نسبة 
االجتماعات والجلسات المرئية المنعقدة 
»عن بعد« أمام المحاكم االتحادية 9٢%، وبلغ 
متوسط عمر الدعوى في الدعاوى المدنية 
والتجارية واألحوال الشخصية المنظورة أمام 
المحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية 9.5٨ 
يوم. كما بلغت نسبة استخدام األنظمة القضائية 
في المحاكم االتحادية 9٨%؛ والمتمثلة بنظام 
العدالة الذكي ونظام التوثيقات اإللكتروني 

ونظام الزواج اإللكتروني.
 من جهته قدم الدكتور عبداهلل الحمادي، 
مدير إدارة االستراتيجية والمستقبل، عرضا 
حول الخطة االستراتيجية لوزارة العدل لألعوام 
٢٠٢٣-٢٠٢6، وأوضح ترابطها مع رؤية نحن 
اإلمارات ٢٠٣١ في المحاور التي تعمل عليها 
وزارة العدل، وأبرزها محور المنظومة األكثر 
ريادة وتفوقاً، الذي يحقق مرتكز األفضل في 

سيادة القانون وحفظ حق وكرامة اإلنسان، 
وتطوير منظومة تقاضي وتسوية متطورة 
وفعالة، وتشريعات استباقية تدعم المجتمع 

واالقتصاد.
 كما استعرض مجموعة المؤشرات التنافسية 
واالستراتيجية، التي ترتبط بها وزارة العدل، 
وتعمل على تحقيقها القطاعات المختلفة، 
بما فيها قطاع دائرة التفتيش القضائي الذي 
يرتبط عمله بعدد منها، وتساهم المحاكم 
االتحادية في تحقيق نتائج هذه المؤشرات، 
وأوضح أهمية التكامل والعمل المشترك 
بين جميع القطاعات واإلدارات، لتحقيق 
مستهدفات الحكومة والوزارة، وصوال إلى 
مركز متميز ضمن الجهات االتحادية الرائدة 

محليا وعالميا.
من ناحيتها قدمت نهلة عيسى الكشف، 
أخصائي أول إسعاد المتعاملين، عرضاً توضيحيًا 
عن مؤشرات الخدمات في المحاكم االتحادية، 
تناولت فيه تطلعات حكومة دولة اإلمارات 
لألعوام ٢٠٢٠-٢٠٢5، والمستهدفات خال 
العامين القادمين، أهمها إلغاء 5٠% من مراكز 
الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية، 
حيث كانت وزارة العدل، من ضمن أوائل 
الجهات الحكومية، التي أعلنت عن إغاق 

مراكزها ضمن هذه الخطة.
العدل  وزارة  استعرضت خدمات  كما 
الـ١5٨، ومحاور وعد حكومة اإلمارات لخدمات 
المستقبل وقدمت شرحاً عن لوحة بيانات 
نبض المتعامل، ومستوى الرضا بحسب قنوات 
الخدمة، وعرضت ملخصاً عن تطبيق المتسوق 
السري، ودور المحاكم في رفع المؤشرات، 
ونبذة عن أدلة االستراتيجيات والسياسات، 

التي يمكن االستعانة بها. وام

بتوجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان 
بــن زايــد آل نهيان ممثــل الحاكم في 
منطقــة الظفــرة رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة البيئــة فــي أبوظبــي أصــدرت 
الهيئــة الائحة التنفيذية للقانون رقم 
)١١( لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الرعي 

فــي إمــارة أبوظبي.
ولكونها السلطة المختصة بشؤون 
البيئــة بإمــارة أبوظبــي تتولــى الهيئــة 
ــدف  ــذي يه ــون ال ــذا القان ــذ ه تنفي
إلــى تنظيــم الرعــي وتعزيــز الجهــود 
التــي تبذلها الجهــات المعنية لحماية 
المناطــق المحمية والموائل الطبيعية 
الحرجة والحساســة وذلك ِوفق أسس 
موزونــة تضمن حماية النباتات بكافة 
أنواعهــا وأشــكالها ِمــن الرعــي الجائر 
وحمايــة التنــوع البيولوجي البري في 

اإلمارة.
وُيعــزز إصــدار الائحــة التنفيذيــة 

مــن دور الهيئــة فــي مراقبــة المــوارد الرعويــة وإعادة تأهيــل الغطاء 
النباتــي فــي مناطــق الرعــي للحفــاظ علــى الرعــي كممارســة تقليدية 

موروثــة وتوثيقهــا والحفــاظ عليهــا وفــق األســس العلمية.
كمــا يســاعد تنفيذ القرار في ضمان الحفــاظ على التراث الطبيعي 
والثقافــي، مــن خــال االســتخدام المســتدام للمــوارد والحفــاظ علــى 
ــة  ــة والحــد مــن تدهــور الترب ــة الطبيعي ــة البري ــات الصحراوي النبات
وبمــا يدعــم مــن منظومــة األمــن الغذائــي مــن اســتدامة النباتــات 
والثــروة الحيوانيــة. كذلــك فأنــه يســاعد فــي ضمــان الحفــاظ علــى 
الرعــي التقليــدي والعاقــة التــي تربط األنســان بالصحــراء ومواردها 

الطبيعيــة وحمايتهــا لألجيــال القادمــة.
وحــددت الائحــة مســؤوليات الهيئة والتي تتضمــن تحديد مناطق 
ومواســم الرعــي في اإلمارة بالتنســيق مع الجهــات المعنية وبموجب 

قــرارات إدارية تصدر عــن الهيئة.
وتهــدف الائحــة إلــى تنظيــم الرعي وجميــع األنشــطة ذات الصلة 
فــي إمــارة أبوظبــي من خال إصــدار تراخيــص الرعي لُمــاك ومربي 
الثــروة الحيوانيــة، وذلــك لضمــان تعافــي الغطــاء النباتــي وتعزيــز 
التنــوع البيولوجــي واســتدامته ممــا يمنــح المراعــي فرصــة للتجــدد 

الطبيعــي ويضمــن اســتمراريتها لألجيــال القادمة.
ويمكــن لُمــاك ومربي الثــروة الحيوانيــة التقدم بطلــب الترخيص 
ــة  ــا الهيئ ــي تحدده ــات الت ــراءات والمتطلب ــًا لإلج ــة وفق ــى الهيئ إل
وبعــد ســداد الرســوم المقــررة لذلــك والتــي تتضمــن إرفــاق نســخة 
مــن بطاقــة الهويــة لطالــب الترخيــص ونســخة مــن شــهادة حصــر 
ــروة   ــه للث ــد ملكيت ــة معتمــدة وســارية المفعــول تفي ــروة حيواني ث
الحيوانيــة ومســجلة فــي نظــام تعريف وتســجيل الحيوانــات باإلمارة 

مــن الجهــات المعنيــة.
وعلــى طالــب الترخيص تحديد األشــخاص الذين ســيتولون مرافقة 
ــة  ــة اإلماراتي ــم نســخة مــن الهوي ــة وتقدي ــروة الحيواني ــة الث ورعاي

الخاصــة بهــم.
ونصــت الائحــة علــى أنــه يجــب علــى المرخــص لهــم بالرعــي 

االلتزام بعدد من االشتراطات البيئية 
التــي تتضمــن عــدم إدخــال النباتــات 
أو الحيوانــات الدخيلــة أو أيــة مــواد 
ضــارة فــي مناطــق الرعــي، وعــدم 
قلــع أو حــرق أونقــل أو قطــع أو 
إتــاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع 
النباتــات الرعويــة  أو أي جــزء منهــا 
فــي مناطــق الرعــي، وعــدم إتــاف 
ــي أو  ــوع البيولوج ــرار بالتن أو اإلض
التســبب بــأي ضــرر للبيئــة المحليــة 
فــي مناطق الرعــي والتقيد بمواســم 
الرعي المسموح بها، كما يجب على 
المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي 
التــي تحددهــا الهيئــة بالتنســيق مــع 
ــة لضمــان اســتدامة  الجهــات المعني

مناطــق الرعــي.
وُيعــرف الحــد مــن ضغــط الرعي 
لفتــرة مــن الوقــت عالمًيــا بأنــه أحد 
ــي  ــماح للمراع ــر للس ــل التدابي أفض
الطبيعيــة بالتعافــي حيــث تهــدف الهيئــة إلــى أن يســهم هــذا القــرار 
فــي حمايــة البيئــة الصحراويــة مــن الضغــوط التــي يســببها الرعــي 
 الجائــر كتدهور الغطــاء النباتي الصحراوي والنباتــات المحلية النافعة 
وتعريــة التربــة وانجرافهــا والــذي يــؤدي إلــى تراجــع أعــداد الثــروة 
الحيوانيــة المعتمــدة على المراعي الطبيعيــة وظهور عامات التصحر 
فضــًا عــن أهميتــه في إعطــاء الفرصــة للموائــل الصحراويــة للتعافي 

والتجــدد بشــكل طبيعي.
يشــار إلــى أن الهيئــة قامــت أخيــرًا بإجــراء دراســة تقييــم الغطــاء 
النباتــي لـــ٣5 موقعــًا في مناطــق أبوظبي والعين والظفــرة، وأظهرت 
نتائــج الدراســة وجــود انخفــاض فــي الغطــاء النباتــي فــي المناطــق 
المفتوحــة للرعــي مقارنة بالمناطق المحمية التــي ال يوجد بها رعي.

وبالتــوازي مــع ذلــك تســتثمر الهيئــة جهــوًدا إضافيــة فــي البحــث 
وإعــادة التأهيــل، من خــال برنامج تقييــم المراعي البيئيــة المتعمق 
باإلضافــة إلــى إعــادة تأهيــل أنــواع النباتــات الرئيســية مثــل أشــجار 
الســمر والغــاف ونبــات الغضــا والرمــث والمــرخ وغيرهــا مــن خــال 

برنامجهــا لحمايــة األشــجار المحليــة وإعــادة  تأهيلها.
عــاوة علــى ذلــك تقــوم الهيئة علــى تعزيز برامــج التوعيــة البيئية 
التــي تســتهدف أصحــاب الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن 
خــال المشــاركات فــي المهرجانــات والفعاليــات التراثيــة وتقديــم 
المحاضــرات التوعويــة والتــي شــملت ٧ محاضــرات فــي المجالــس 
المجتمعيــة باإلمــارة بحضــور ٢5٠ مشــاركًا وإجــراء ٢5 مقابلة فردية 
مــع رواة التاريــخ الشــفاهي بشــأن األمــور المتعلقــة بتنظيــم الرعــي 
منهــا كيفيــة إعــادة تأهيــل المراعــي الطبيعيــة وكذلك كيفيــة تحقيق 
التــوازن البيئــي المطلــوب فــي اســتخدام المــوارد الِرعويــة الحاليــة 
وبشــكٍل يتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع المحلي من هــذه الموارد 

لطبيعية. ا
وفــي هــذا اإلطــار ُتقــدر الهيئــة مســاهمة ُمــاك الثــروة الحيوانية 
وتعاونهــم فــي تنفيــذ قانــون الرعــي والئحتــه التنفيذيــة باعتبارهــم 
شــريكًا أساســيًا واســتراتيجيًا في دعم الجهود التي تبذلها اإلمارة. وام

بتوجيهات حمدان بن زايد.. »هيئة البيئة« تصدر الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي في أبوظبيوزارة العدل تنظم ملتقى رؤساء المحاكم االتحادية لعام 2023   

وزعــت الفــرق الميدانيــة لهيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي ضمــن جانب من الملتقى 
عمليــة »الفــارس الشــهم ٢«، مــا يقــرب مــن ١5٠٠ حقيبــة مدرســية 
وقرطاســية علــى طــاب وطالبــات أبنــاء األســر الســورية فــي محافظة 
الاذقيــة إحــدى المحافظــات المتضــررة جــراء الزلــزال الــذي ضــرب 
عــدداً مــن المحافظــات الســورية وخلــف خســائر كبيــرة فــي األرواح 

والممتلكات.
تأتــي تلــك المرحلــة األولــى ضمــن مبــادرة توزيــع أكثــر مــن ١٠ 
آالف حقيبــة مدرســية وقرطاســية على عــدة محافظات ســورية وذلك 
فــي إطــار جهــود اإلمــارات اإلنســانية واإلغاثيــة المتواصلــة للتخفيــف 
ــي  ــب األشــقاء ف ــى جان ــوف إل ــاة األســر المتضــررة والوق ــن معان م

ظروفهــم الراهنــة .
شــملت عمليــة التوزيــع طلبة مدرســة الشــهيد شــعبان علــي أحمد 
التابعة لمديرية التربية بمحافظة الاذقية الســورية، تزامنًا مع العودة 
تدريجيًا الســتكمال الدراســة في الجمهورية العربية الســورية الشقيقة 

وذلك لتشــجيع الطــاب وتحفيزهم على مواصلــة العملية التعليمية.
وعبــر طلبة المدارس عن فرحتهم بتســلمهم الحقائب والقرطاســية 
المدرســية التــي أدخلــت البهجــة إلــى قلوبهــم ورســمت البســمة على 
ــر فــي نفوســهم بمــا يمكنهــم مــن  ــر األث وجوههــم، مــا تركــت أكب
اســتكمال العمليــة التعليميــة، وتقدموا بالشــكر لدولة اإلمــارات قيادة 
وحكومــة وشــعبًا علــى هــذا الموقــف اإلنســاني وجهودهــا الداعمــة 

لمســيرة العمليــة التعليميــة في ســوريا.
مــن جانبهــا، أثنــت رشــا عبــداهلل أحمــد مديــر التربيــة المســاعد 
بمديريــة التربيــة فــي محافظــة الاذقيــة الســورية، في تصريــح لوكالة 
أنبــاء اإلمــارات »وام«، علــى موقــف دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
ــة اإلمــارات والهــال األحمــر  قيــادة وشــعبًا، وقالــت: »إن وفــد دول
وقــف معنــا منــذ فجــر اليــوم الثانــي للكارثــة بنفــس واحــد، نتيجــة 
ــي  ــا أيضــًا ف ــادوا إلين ــنا، وع ــنا ومدارس ــذي أصــاب نفوس ــزال ال الزل
أول يــوم دراســي لمســاندتنا، وقدمــت الشــكر لوفــد اإلمــارات الــذي 
ــي يقــف بجانــب  ــه للقاصــي والدان ــه وكمــا هــو معــروف عن كعادت

الــدول العربيــة فــي الشــدائد«.
بــدوره، قــال  مجــد محمــد علــى مديــر مدرســة الشــهيد شــعبان 
علــى أحمــد، فــي تصريح لـــ«وام«: »إن الدراســة في مدرســة الشــهيد 
شــعبان علــي أحمــد عــادت تدريجيــًا مــا يقــرب مــن 55% مــن نســبة 
الحضــور، وبدأنــا فــي تأهيــل الطــاب واألطفــال خاصة بعــد معاناتهم 
األخيــرة جــراء الزلــزال وتشــجيعهم معنويــًا، مؤكــداً أن حضــور الوفــد 
اإلماراتــي كان الدافــع المعنــوي الكبيــر للمــدارس الســورية لوقوفهــم 

بجانبنــا منــذ بــدء العــودة تدريجيــًا إلــى العمليــة التعليميــة«. 
ــى  ــة الســورية ســارة بالصــف الثامــن، شــكرها إل وقدمــت الطالب
دولــة اإلمــارات، وقالــت :«شــكراً لكم فخوريــن بكم شــعب اإلمارات، 
نرحــب بكــم في بيتكــم الثاني ســوريا«.. فيما أهدت الطفلة الســورية 
مريــم نــداء صالــح قصيــدة كتبتها خصيصًا إلــي الوفــد اإلماراتي بعنوان 

»شــكراً لكم«.
مــن جهتــه قــال الدكتــور محمــد الجنيبــي ممثــل الهــال األحمــر 
اإلماراتــي فــي ســوريا: »مســتمرون فــي تقديم يــد العون والمســاعدة 
للمتضررين من الزلزال بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 
فــي ســوريا ولــن ندخــر جهــداً فــي تقديــم المعونة للشــعب الســوري 
الشــقيق، اســتمراًر للجهــود اإلنســانية ، مؤكــداً أن قطــاع التعليــم مهم 
جــداً لعــودة التنميــة فــي ســوريا، نســتهدف توزيــع ١٠ آالف حقيبــة 

مدرســية خــال الفتــرة المقبلة«. 
وتواصــل دولــة اإلمــارات جهودهــا لدعــم األشــقاء في ســوريا خال 
مرحلــة التعافــي وإعــادة التأهيــل وذلــك عــن طريــق توفيــر المــواد 
الغذائية والمســتلزمات الطبية واألدوية بشــكل مســتمر والوقوف على 
احتياجــات القطــاع الصحــي وتوفيــر مــا يلــزم مــن أدويــة، ضمــن عدة 
محــاور تســتهدف الدعــم النفســي واالجتماعــي عن طريق مشــاركتهم 

آالمهــم والتخفيــف عنهم. وام

ضمن جهود اإلمارات اإلنسانية.. »الهالل« يوزع 10 آالف حقيبة مدرسية على أطفال سوريا  

فقد جواز سفر باسم: جمعه رحيم دوالت 
خان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
GP9154912، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

ليبو  بيرتوكان  باسم:  سفر  جواز  فقد 
ايرجيتشو، جنسيته: إثيوبيا، ورقم الجواز: 
EP5224237، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: عبدالناصر رمضان 
علي علي، جنسيته: مصر، ورقم الجواز: 
A19003282، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ميرال افتخار افتخار 
أحمد، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
1579012BY، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ربيح بت ارفانتو 
بانالي، جنسيته: إندونيسيا، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،C0671709

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: واردها ايدريال 
حسن، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
A6543519P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: سيد نبيل رضا سيد 
واجد نافيد حسين شاه، جنسيته: باكستان، 
ورقم الجواز: 9893832NG، فالرجاء على 

من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر
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تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل«، شــهد ســمو الشــيخ عبداهلل 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي، أمــس األول حفــل 
تخــرج الدفعة الـ٤٢ مــن الطلبة الحاصلين 
علــى تقديــر ممتــاز فــي جامعــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، والبالــغ عددهــم 6٢١ 
ــًا وطالبــة مــن برامــج البكالوريــوس  طالب
والدراسات العليا »الماجستير والدكتوراه« 
من مختلف التخّصصات والكليات، والذي 
أقيــم فــي القاعــة الكبرى بالمبنــى الهالي 

فــي الحــرم الجامعــي بمدينــة العيــن.
حضــر الحفــل إلــى جانب ســموه، عدد 
مــن الشــيوخ والــوزراء والســفراء وكبــار 

المســؤولين وأوليــاء أمــور الخريجيــن.
وبدأت مراســم الحفل بالســام الوطني 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تــاه 
عــرض فيلــم تســجيلي عن مســيرة جامعة 
اإلمــارات، كمــا أدى خريجــو كليــة الطــب 

والعلــوم الصحيــة القســم الطبي . 
نســيبة  أنــور  زكــي  معالــي  وقــال 
المستشــار الثقافي لصاحب الســمو رئيس 
الدولــة، الرئيس األعلــى لجامعة اإلمارات 
ــة  ــُه الجامع ــا حّققت ــه: »إنَّ م ــي كلمت ف
منــذ تأسيســها وحتــى اليــوم يترجــم نهــَج 
مؤسســها المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، ورؤيته 
الحكيمــة بــأن تكــون جامعــة المســتقبل، 
ومنارة للعلم والمعرفة، ومركزا لإلشــعاع 

الحضــاري والفكــري«.
ــى  ــِل إل ــكِر الجزي ــه الش ــدم معالي وق
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــة »حفظــه اهلل«،  ــان رئيــس الدول آل نهي

وقــال: »ُنقــّدَر لســموه دعمــه الامحــدود 
لمسيرة التعليم العالي في الدولة، وندعو 
ــّل  ــي ظ ــارات ف ــة اإلم ــق دول اهلل أن يوفِّ
ــه الحكيمــة لتظــل رايتهــا مرفوعــة  قيادت
وخّفاقــة دائما في كافة المحافل اإلقليمية 

والعالمية«.
ــون  ــعدنا أْن تك ــه: »ُس ــاف معالي وأض
جامعة اإلمارات في هذه المكانة العلمية 
الُمتميــّزة التــي تحظــى بهــا اليــوم والتــي 

نحصــد ثمارهــا فــي حفــل تخــّرج الدفعــة 
الـ٤٢ من أبنائنا وبناتنا الفخورين بهويتهم 

وانتمائهــم وُمعّززيــن بالقيــم الوطنية«.
اإلمــارات  جامعــة  معاليهــأنَّ  وأكــد 
ســتواصل مســيرَتها العلميــة واألكاديميــة 
بشــغف وعمــل دؤوب إلعــداد أجيــال 
مــن الخريجيــن المؤهليــن تأهيــًا علميــًا 
رفيعــًا، يتمتعــوَن بمهــاراٍت فنيــٍة ومهنيــٍة 
عاليــٍة، ويســاهمون في تحقيــق ُمتطلباِت 

األجنــدِة الوطنيــِة للدولــِة وصــواًل لمئويــِة 
اإلماراِت ٢٠٧١، وذلَك في كافِة المجاالِت 
العلميــِة واإلنســانيِة والتــي تشــمُل أيضــًا، 
، والهندســِة،  العلــوَم المتقّدمــِة فــي الطبِّ
ــي  ــِر المناخ ــتدامِة، والتغّي ــِة واالس والبيئ
ــذكاِء  ــِة، وال ــِة الوراثي ــاِء، والهندس والفض
االصطناعــي، لإلســهام فــي دعــم مســيرِة 
التنمية الُمســتدامة، وتعزيز جهود قيادتنا 
الرشــيدِة فــي استشــراف المســتقبل علــى 

ــع  مــدى الخمســيَن عامــًا الُمقبلــة والتطّل
إلــى الريــادة العالميــة.

وألقــى الطالــب أحمــد محمــد العتيبــة 
كلمــة الخريجيــن، وقــال: »إن َتْحقيــَق 
َيِتمــان إال  الــرؤى ال  اآلمــال وتجســيد 
ــَو منصــِة  ــِث نح ــم، والســعِي الحثي بالعل
ــِز وطريــِق النَّجــاح، وتبــّوؤ الّريــادة  التمّي
والقيــادة فــي شــتى المجــاالت، فمــن هنا 
كانت ومــا زالت جامعتنا جامعة اإلمارات 

العربيــة المتحدة، منــارة للعلم والمعرفة 
والفكــر واإلبداع، مســتلهمًة في ذلك فكر 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان، طيَّــَب اهلُل ثــراه«.
وأضــاف: »أتقــدم نيابــة عــن زمائــي 
الخِريِجين، بأسمى آيات الشكر والعرفان، 
لمقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه اهلل، 
لدعم سموه الامحدود ورعايته المستمرة 
لتطويــر التعليم بالدولــة واالرتقاء به نحو 
مســتقبل مشــرق، فهــذه مناســبة عزيــزة 
علــى قلوبنــا جميعــا، تعكــس علــى الدوام 
ــٍة  ــْن رعاي ــيدُة ِم ــا الرش ــه قيادتن ــا تولي م
واهتماٍم ومتابعة ألبنائها الطلبة، من أجل 
بنــاِء نهضــة الوطــن ومســتقبله، وتســخيِر 
الطاقــات لخدمتــه، وتوفيــِر اإلمكانــات 

لمســيرتِه الرائدة«.
وتضــم الدفعــة الجديــدة مــن خريجــي 
الجامعــة ٢5٨٤ طالبــًا وطالبــة، منهم 6٢١ 
مــن الطلبــة الحاصلين على تقديــر ممتاز.

جديــر بالذكــر أن جامعــة اإلمــارات 
العربية المتحدة تأسســت في العام ١9٧6 
علــى يــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« لتكون 
ــة تســعى  ــة، ذات رؤي أول جامعــة وطني
مــن خالها لتكــون مركزًا أكاديميــًا وبحثيًا 
رائــدًا من نوعه فــي المنطقة، وعلى مدى 
أكثــر من خمســة عقود، شــهدت الجامعة 
تطــورا وتوســعا فــي الكليات والمســاقات 
الدراســية بمــا واكــب أحــدث االتجاهــات 

األكاديميــة فــي العالم.
ويوجــد فــي الجامعة أكثــر من ١٤ ألف 
طالــب وطالبــة فــي تســع كليــات، وتضــم 

أكثــر مــن 9٠٠ عضو هيئــة تدريس. وام

الدفعة تمثل 621 طالباً وطالبة من مختلف التخّصصات والكلياتحاصلين على تقدير ممتاز 

الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضم2584 طالباً وطالبة 621 منهم  حاصلون على تقدير ممتاز
زكي نسيبة: ما حّققتُه الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم يترجم نهَج الشيخ زايد بأن تكون جامعة المستقبل

تحت رعاية رئيس الدولة.. عبداهلل بن زايد يشهد 
حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة جامعة اإلمارات

عبداهلل بن زايد يشهد حفل التخريج بحضور سلطان بن خليفة وسعيد بن محمد وزكي نسيبة وأحمد بالهول الفالسي

عبداهلل بن زايد يشهد حفل التخريج بحضور سلطان بن خليفة وسعيد بن محمد وزكي نسيبة وأحمد بالهول الفالسي

عبداهلل بن زايد خالل تسليمه الخريجين الشهادات

هنأ ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولــي معالــي أحمــد عطــاف بمناســبة تعيينــه وزيــرًا للخارجيــة فــي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية الشــقيقة.
 وأعــرب ســموه خــال اتصــال هاتفي عــن تمنياتــه لمعاليــه التوفيق 

والســداد فــي مهــام عمله.
ــن؛  ــن البلدي ــط بي ــي ترب ــة الت ــات األخوي ــران العاق ــا الوزي  وبحث
ودعــا ســموه وزيــر الخارجيــة الجزائــري إلــى زيــارة دولــة اإلمــارات، 
معربــًا عــن تطلعــه للعمــل مــع معاليــه مــن أجــل تعزيــز آفــاق التعاون 
المشــترك بيــن دولــة اإلمــارات والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 
الشــعبية بما يحقق المصالح المشــتركة للبلدين الشــقيقين وشــعبيهما.

كمــا بحــث ســموه ومعالــي أحمــد عطــاف خــال االتصــال الهاتفــي 
ــام المشــترك ومســتجدات األوضــاع  ــا ذات االهتم ــن القضاي ــددًا م ع

ــة. وام ــة والدولي اإلقليمي

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيًا 
وزير خارجية الجزائر
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 
اهلل«، أمــس فخامة كاوس يوهانيس رئيس 
جمهوريــة رومانيــا الصديقــة الــذي يقــوم 

بزيــارة رســمية إلــى الدولة.
ورحب سموه بفخامة كاوس يوهانيس 
والوفــد المرافــق لــه وذلــك فــي مســتهل 
اللقاء الذي اســتعرض ســبل دعــم العاقات 
الثنائيــة وعاقــات التعــاون بيــن البلديــن 
فــي مختلــف المجــاالت فــي ضــوء روابــط 
الصداقــة التي طالما جمعــت بين البلدين، 
والرغبــة المشــتركة فــي االرتقــاء بمجاالت 
التعــاون بمــا يواكــب الطموحــات التنموية 

للدولتيــن، ويخــدم مصالح الشــعبين.
كمــا تــم بحــث عــدد مــن القضايــا 
والموضوعــات محــل االهتمــام المشــترك.

وأعرب ســموه خــال اللقاء عــن تطلعه 
إلــى أن تشــكل زيــارة فخامــة الرئيــس 
الرومانــي دفعــة مهمــة إلى مســار عاقات 

لبلدين. ا
وبحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه 
اهلل، وفخامة رئيس رومانيا، الفرص الواعدة 
لتنميــة آفــاق التعــاون فــي القطاعات ذات 
ــن خاصــة  ــدى البلدي ــة ل ــة التنموي األولوي
االقتصاديــة والتجاريــة والطاقــة المتجــددة 

واالســتدامة واألمــن الغذائــي وغيرهــا من 
المجــاالت بمــا يســهم فــي فتــح مســارات 

ــدة للتعاون. جدي
كمــا جرى اســتعراض عــدد مــن القضايا 
ــة محــل  ــة والدولي والموضوعــات اإلقليمي

االهتمــام المشــترك.
وأكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم حــرص دولــة اإلمــارات 
علــى االرتقــاء بعاقــات الصداقــة والتعاون 
مــع جمهورية رومانيا تأسيســًا على أســاس 
راســخ مــن التفاهــم واالحتــرام والتقديــر 
المتبادليــن، وتوافــق الــرؤى حــول أهميــة 
اكتشــاف وتطوير مسارات جديدة للتعاون 
تدعم هذه العاقات خال المرحلة المقبلة 

مــع التركيــز علــى المجــاالت المســتقبلية، 
الســيما فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة 
والطاقة النظيفــة والمتجددة والتكنولوجيا 
إضافــة إلى القطاعــات الحيوية ومن أهمها 
التجارة والسياحة واالستثمار، وما يستدعيه 
ذلــك مــن إيجــاد أطــر تســهم فــي زيــادة 
تبــادل الزيــارات والخبــرات بيــن الجانبيــن 

الكتشــاف المزيــد مــن الفرص التــي يمكن 
االســتفادة منهــا فــي تحقيــق هــذا الهدف.

ــس  ــة الرئي ــرب فخام ــه، أع ــن جانب م
لدولــة  بــاده  تقديــر  عــن  الرومانــي 
ــادًة وحكومــًة وشــعبًا، ومــا  اإلمــارات، قي
تضطلــع به مــن أدوار إيجابيــة مؤثرة على 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، بما لها من 

مكانــة وثقــل نوعــي ســواء علــى الصعيــد 
الدبلوماســي أو االقتصــادي أو المعرفــي 
والثقافــي، منوهــًا بالرؤيــة المســتقبلية 
الطموحــة لدولــة اإلمــارات والتــي تعمــل 
مــن خالهــا علــى تقديــم نمــوذج يحتــذى 
بــه في مختلف مجــاالت التنمية والتطوير، 
مؤكــدًا اعتــزاز رومانيــا بروابــط الصداقــة 
والتعــاون المتناميــة التــي تجمــع البلديــن، 
وحــرص بــاده علــى األخــذ بهــا إلــى آفاق 
جديــدة وضمــن أطر أوســع وأشــمل تخدم 
المصالــح المشــتركة للشــعبين الصديقيــن.

حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ مكتــوم بــن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير المالية، 
وســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، 
رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي فــي دبــي 
الرئيــس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، 
وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، رئيــس مجلــس دبــي لإلعــام، 
ومعالــي محمد بن عبداهلل القرقاوي، وزير 
شــؤون مجلــس الوزراء، ومعالــي ريم بنت 
إبراهيــم الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون 
التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت محمد 
المهيــري، وزيــرة التغير المناخــي والبيئة، 
ومعالــي محمــد إبراهيــم الشــيباني، مديــر 
عــام ديــوان صاحــب الســمو حاكــم دبــي، 
ــي ســفير  وســعادة ســلطان محمــد آل عل

الدولــة لــدى رومانيا.وام

استعرضا القضايا والموضوعات محل االهتمام المشترك
محمد بن راشد يبحث مع رئيس رومانيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

محمد بن راشد يعرب عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعة مهمة لمسار عالقات البلدين
محمد بن راشد خالل مباحثاته مع كالوس يوهانيس بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد ومحمد القرقاوي وريم الهاشمي ومريم المهيري 

محمد بن راشد خالل استقباله كالوس يوهانيس 

نائب رئيس الدولة يؤكد الحرص على االرتقاء بعالقات الصداقة والتعاون مع رومانيا

سموه ورئيس رومانيا يستعرضان فرص لتنمية آفاق التعاون في القطاعات ذات األولوية

سموه وكالوس يوهانيس يبحثان االرتقاء بمجاالت التعاون بما يخدم مصالح الشعبين

كالوس يوهانيس يؤكد اعتزاز رومانيا بروابط الصداقة والتعاون المتنامية بين البلدين

أحمد بن سعيد وأحمد بن محمد ومحمد القرقاوي ومريم المهيري ومحمد الشيباني  
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برعاية وحضور معالي زكي أنور نسيبة 
رئيس  السمو  لصاحب  الثقافي  المستشار 
والتعاون  الخارجية  وزارة  نظمت  الدولة 
الدولي فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي 
للفرنكوفونية الذي يصادف تاريخ ٢٠ مارس، 
والذي اقيم في مقر أكاديمية أنور قرقاش 

بأبوظبي.  الدبلوماسية 
وأكد معالي زكي نسيبة في كلمته  “أن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تسعى لترسيخ 
قيم التسامح والتعايش والتعاون الذي تتميز 
من  وذلك  العالم،  ثقافات  مختلف  بين  به 
القيم اإلنسانية المشتركة  البناء على  خال 
أكثر  أمان السيما في ظل  باعتبارها صمام 
من ٢٠٠ جنسية تعيش تناغم وانسجام تام 

على داخل الدولة”.
واضاف قائًا “ وفي إطار مد جسور المعرفة 
والتواصل المبني غلى االحترام المتبادل مع 
دول وشعوب العالم، وإيمانًا بالقيم والمبادئ 
التي تنادي بها الفرنكوفونية المؤسسية كالسام 
والتضامن باعتبارها جزءًا من رسالتها السامية 
وتوجهاتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد ال نهيان- رئيس الدولة “ حفظه اهلل”، 
عززت دولة اإلمارات عاقاتها متعددة االطراف 
مع الفضاء الفرنكوفوني من خال االنضمام 
بصفه مراقب إلى ركب الدول األعضاء في 
المنظمة الفرنكوفونية عام ٢٠١٠ قبل أن يتم 
ترقيه عضويتها خال قمة يريفان بأرمينيا إلى 
عضو مشارك في عام ٢٠١٨. وهو ما يعكس 
في  ال٨٨  االعضاء  والحكومات  الدول  ثقة 

سياسة الدولة الحكيمة والمتوازنة”.
وقال معاليه “ نحتفل اليوم معًا ونشارك 
الفضاء الفرنكوفوني احتفاالته باليوم العالمي 
للفرنكوفونية الذي يصادف تاريخ ٢٠ مارس 
أكبر  ثاني  مياد  تاريخ  وهو  عام،  كل  من 
منظمة دولية على مستوى العالم تأسست 
على رابط اللغة الفرنسية عام ١9٧٠، مشيرًا 
ألى أنه بالنسبة لدولة اإلمارات، تمثل هذه 
المناسبة فرصة للتعبير عن التزامها الراسخ 
وتضامنها العميق تجاه الفرنكوفونية بدولها 
وشعوبها والسيما فئة الشباب باعتبارهم محرك 

التنمية ومستقبل الفرنكوفونية”.
اهتمامًا  هناك  أن  إلى  معاليه  أشار  كما 
متزايدًا بالثقافة الفرنكوفونية واللغة الفرنسية 
عبى مستوى دولة اإلمارات وذلك بعد قرار 
الحكومة باعادة تدريس اللغة الفرنسية في 

المدارس الحكومية”.
من  اإلمارات،  دولة  سعى  إلى  ونوه 
الدولية  الساحة  على  المؤثر  دورها  خال 
واستضافتها لألحداث الدولية المهمة، لدعم 
جهود المنظمة الدولية للفرنكوفونية باعتبارها 
المنصة الرسمية للتعاون الفرنكوفوني متعدد 
الدول  على  ايجابًا  ينعكس  وبما  األطراف، 

األعضاء ويحقق تطلعاتها”، حيث أشار إلى 
للمشاركة االولى في تاريخ  المنظمة الدولية 
للفرنكوفونية في معرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي 
االضخم واالفضل العام الماضي، وأثر ذلك 
حضورها  وتعزيز  بالمنظمة  التعريف  على 

ودعم مشاركات الدول األعضاء”.
وختم معاليه حديثه قائًا “ تمثل استضافة 
دولة اإلمارات بنهاية هذا العام للدورة )٢٨( 
لمؤتمر األطراف لتغير المناخ )COP28(، الذي 
حظي بدعم المنظمة الفرنكوفونية وتأكيد 
مشاركتها وعدد من المؤسسات الفرنكوفونية 
لدعم  الدولة  لجهود  استمرارية  االخرى، 
من  االستفادة  من  وتمكينها  الفرنكوفونية 
هذه المشاركات بما يخدم مصالحنا المشتركة،

ووجه الدعوة للدول األعضاء في المنظمة 
لتأكيد  فيها  الخاص  القطاع  من  والفاعلين 
في  معًا  المساهمة  أجل  من  مشاركتهم 
التوصل للنتايج المطلوبة التي تحقق التنمية 
المستدامة للجميع وتحافظ على استدامة 

كوكبنا ألجيالنا الفادمة”.
نقاشية  حلقة  على  أيضًا  الحفل  تضمن 
المتحدة  العربية  االمارات  دولة   “ بعنوان 
والفرنكوفونية” لتسليط الضوء على جهود 
واللغة  الفرنكوفونية  الثقافة  تجاه  الدولة 
الفرنسية، ادارها سعادة الدكتور سالم النيادي، 
أول سفير للدولة يتم تعينه لدى المنظمة 
الدولية للفرنكوفونية، وشارك فيها كًل من 
العاقات  مسؤولة  القاسمي،  رعد  الشيخة 
الثقافية في إمارة الشارقة، وسعادة سلطان 
الحجي، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد 
للذكاء االصطناعي للشؤون العامة، والسيدة 
عجيبه عنقاش، خبيرة . المسؤول عن خطة 
تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية 

في وزارة التربية والتعليم.
سعادة  استعرض  حديثه،  مستهل  وفي 
الدكتور سالم النيادي التسلسل التاريخي لتطور 

العاقات االماراتية الفرنكوفونية والتي تعود 
إلى عام ١9٣9 وتواجد شركة البترول الفرنسية 
توتل في أبوظبي التي أنشأت أول مدرسة 
فرنسية عام ١9٧٣ قبل أن يقوم الوالد المؤسس 
“طيب اهلل ثراه” بمنح قطعة أرض النشاء أول 
مركز للرابطة الفرنسية في اإلمارات ، و هو ما 
مهد الطريق لبناء عاقات قوية مع الجمهورية 
في  الدول  كافة  مع  بعدها  ومن  الفرنسية 
الفضاء الفرنكوفوني الواسع والسيما األفريقية 
منها، مشيرًا إلى أن انضمام دولة اإلمارات 
للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. بصفه عضو 
مراقب عام ٢٠١٠ قبل أن يتم ترقيتها لعضو 
مشارك عام ٢٠١٨. عزز التعاون الفرنكوفوني 
متعدد االطراف والذي انعكس ايجابًا على 
عاقات الدولة مع الدول الفرنكوفونية في 

شىء مجاالت التعاون.
كما تخلل الحفل فقرات ترفيهية باللغة 
الفرنسية قدمها طاب من جامعة اإلمارات 

وفرقة أوبرا لعازفين إماراتيين محترفين .
الحفل  خال  نسيبة  زكي  معالي  وكرم 
وهم  للفرنكوفونية  االستراتيجيين  الشركاء 
وزارة التربية والتعليم، ودائرة العاقات العامة 
بحكومة الشارقة، وجامعة اإلمارات بالعين، 
بن  أنور قرقاش وجامعة محمد  وأكاديمية 
بجهودهم  مشيدًا  االصطناعى،  للذكاء  زايد 

وتعاونهم في هذا الشان.
الحوسني  يعقوب  سعادة  الحفل  حضر 
- مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
لشؤون المنظمات الدولية وعدد من سفراء 
المعتمدين لدى دولة  الفرنكوفونية  الدول 
الفرنسية  الرابطة  مراكز  ومدراء  اإلمارات 
والثقافية  التربوية  المؤسسات  ومسؤولي 
واالكاديمية الحكومية والخاصة، وعدد من 
المهتمين بالفرنكوفونية ومن طاب جامعة 
اإلمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 

الدراسين للغة الفرنسية.

 أعلن صندوق الزكاة عن إطاق حملته 
اإلعامية العشرين ٢٠٢٣، تحت شعار »زكاتك 
استدامة ونماء«، وذلك ضمن نهجه الرائد 
في إطاق حمات إعامية متميزة كل عام.

البلوشي  سليمان  محمد  الدكتور  وقال 
المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة - 
بهذه المناسبة - إن الصندوق يخطو خطوات 
واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة منذ 
تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى ١9 حملة 
التي  ناجحة ومعبرة أدت غاياتها  إعامية 

تخدم أهداف صندوق الزكاة .
وأضاف أن الحملة اإلعامية العشرين التي 
تم إطاقها تحت شعار “زكاتك استدامة ونماء” 
تأتي ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة 
التي يطلقها الصندوق على حماته اإلعامية 
بهدف تذكير المجتمع بفريضة الزكاة والدعوة 
ألدائها، والتعريف بخدمات الصندوق لخدمتها 
وخدمة دافعي الزكاة، بما يعود بالنفع على 

المستحقين لها ويخدم المجتمع.
وقال : “ نسعى في صندوق الزكاة عبر 
حملتنا اإلعامية للتركيز على الخدمات الرقمية 
التي يطلقها الصندوق وتخدم متعامليه من 
المزكين، تماشيًا وتوافقًا مع توجهات القيادة 
الرشيدة لتحقيق سعادة المتعاملين، وذلك عبر 
إبراز الخدمات الرقمية المتميزة، وجميعها 

مؤتمتة بنسبة ١٠٠%” .

ومن أهم إضافات الحملة العشرين إضافة 
مادة إعامية باسم الفقرات الزكوية يتم عرضها 
بشكل يومي عبر التلفاز ومواقع التواصل 
االجتماعي للصندوق، وتم تسجيلها بمشاركة 
أعضاء اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، الدكتور 
أحمد عبد العزيز الحداد والدكتور محمد 
سليمان البلوشي والمستشار الشيخ طالب 
محمد الشحي والدكتور عبد الرحمن سلمان 
الحمادي، وتضمنت أهم المسائل والفتاوى 
الزكوية التي تم أفراد والشركات في المجتمع.

وأكد البلوشي : “ أن ثقة المزكين بنا هي 
أساس نجاحنا، والهدف الذي نسعى دائمًا إلى 
تحقيقه، والعمل على زيادة تواصل العاقة 
معهم، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى 
من الثقة والتواصل الفعال نجح الصندوق في 

تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ ٤٣ قناة دفع 
تتنوع بين التقليدي واإللكتروني والذكي”.

وعن مستهدفات الصندوق من خال الحملة 
.. أوضح الدكتور محمد سليمان البلوشي أن 
الصندوق يستهدف من خال الحملة السنوية 
لهذا العام جمع ٢٢٣ مليون درهم، لمساعدة 
١٢ ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن 
نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية 

أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين.
وأعرب عن شكره لداعمي الحملة اإلعامية 
وهم بنك أبوظبي التجاري- الصيرفة اإلسامية 
كراع رئيسي، ومصرف أبوظبي اإلسامي كراع 
استراتيجي، والتي أثمرت رعايتهم عن تنفيذ 
حملة إعامية واسعة االنتشار تغطي أهم 
البرامج والقنوات واإلذاعات في الدولة.وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
المستقبل  أن نموذج حكومات  التنفيذي، 
على  بالتوازي  يعتمد  دبي  ترسخه  الذي 
الربط بين الريادة في الخدمات الحكومية، 
والتمكين الكامل للمتعاملين باعتبارهم شركاء 

تصميم  في  استراتيجيين 
الخدمات  وتقييم  وتنفيذ 
الحكومية. جاء ذلك خال 
للمنصة  سموه  إطاق 
الموحدة بين حكومة دبي 
تعزيزًا   ،”٠٤“ ومتعامليها 
في  المتعاملين  لمشاركة 
بما  الخدمات،  تحسين 
يتوافق مع سياسة خدمات 
٣6٠ التي تضع المتعاملين 
تطوير  عملية  قلب  في 
الخدمات الحكومية وتوفر 
لهم قنوات موحدة إلبداء 

المقترحات  وتقديم  والماحظات  الرأي 
التطويرية ومتابعتها.

وقال سموه: “تعّلمنا من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دبي،  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة 

رعاه اهلل، أن االستباقية في 
حكومات المستقبل ترتكز 
للمتعاملين  اإلنصات  على 
صنع  لدعم  والمجتمع 
القرار القائم على البيانات 
واآلراء واألفكار، والمرونة 
في الوصول إلى المتعاملين، 
إشراكهم  في  والشفافية 
بصنع القرار، والسرعة في 
إحداث التغييرات التي تلبي 

طموحاتهم.”
أن  إلى  سمّوه  وأشار 
 ”٠٤“ منصة  من  الهدف 

هو اختصار المسافة بين الجهات الحكومية 
ومتعامليها، ليكون المسؤولون والمعنيون 
المتعاملين  آراء  على  مباشر  اطاع  على 
ومقترحاتهم وأفكارهم، وأية تحديات قد 

يواجهونها.
وأضاف سموه: “ثقتي كبيرة في فريق 
هي  للجميع  ورسالتي  الحكومي،  العمل 

المتابعة الدائمة لمشاركات المتعاملين، بما 
يلبي طموحاتهم ويحقق ما يفوق توقعاتهم، 
وبما يحقق سعادة المجتمع، وُيرسخ مكانة 
دبي الرائدة عالميًا في مجال العمل الحكومي”.

من  العمل  فريق  سموه  استقبل  وقد 
األمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي 
الرقمية وأثنى على جهودهم 
المميزة في تنفيذ المشروع. 
آلية عمل المنصة توفر منصة 
تطويرها  تم  التي   ”٠٤“
بالتعاون بين مركز نموذج 
العامة  لألمانة  التابع  دبي 
وهيئة  التنفيذي  للمجلس 
وبالشراكة  الرقمية،  دبي 
مع الجهات المعنية، تجربة 
جديدة لمتعاملي أكثر من 
٤٠ جهة حكومية وجهات 
بهدف  مشاركة  أخرى 
المتعاملين،  آراء  إدارة 
تواجههم،  التي  للتحديات  حلول  وتقديم 
وتبّني أفكارهم ومقترحاتهم حيث تستقبل 
المنصة االقتراحات والماحظات والشكاوى 

وتتابع مسارها.
وتتماشى المنصة الموحدة مع مستهدفات 
التحول الرقمي في اإلمارة 
خدمات  سياسة  وأهداف 
٣6٠ التي تم إطاقها مؤخرًا، 
تقديم  على  تركز  والتي 
قنوات موحدة في حكومة 
احتياجات  وتضع  دبي 
المتعاملين  وتوقعات 
كأولوية للعمل على تحسين 
المنصة  وتأتي  الخدمات. 
متكاملة  منظومة  لتجسد 
المتعاملين  بين  تربط 
والجهات الحكومية بشكل 
دعم  إلى  وتهدف  مباشر، 
إلى  للوصول  األساليب  بأفضل  المتعاملين 

أعلى نسب الرضا والسعادة.
كما تمثل تجربة مبتكرة في مجال خدمة 
المتعاملين ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين 

أو حتى زائرين .
وتوفر المنصة الجديدة للمتعاملين خاصية 
التواصل المباشر مع الموظفين المعنيين عن 

المشاركة، من خال التسجيل ومن ثم الدخول 
إلى ملف المتعامل مما يساهم في اإلجابة 
عن االستفسارات الواردة وتتبع حالة الطلب، 
أو تقديم المرفقات اإلضافية بسهولة. وتّتبع 
الجهات المشاركة في المنصة معايير دقيقة 
الختيار االقتراحات المرشحة للتنفيذ على 

أرض الواقع، كما تتخذ اإلجراءات التصحيحية 
والوقائية تجاه الماحظات المقدمة.

وتحرص المنصة على قياس كفاءة الحلول 
المقّدمة من خال استبيانات للتعرف على 
مدى رضا كل متعامل، مع إمكانية طلب 
إعادة الدراسة من قبل الجهة في حال اتضاح 

تجربة  النظام  ويوفر  المتعامل.  رضا  عدم 
سلسة للمتعاملين مع إمكانية التقديم خال 
دقيقتين عبر ثاث خطوات بسيطة، أولها زيارة 
الموقع اإللكتروني )٠٤.gov.ae(، ثم اختيار 
نوع المشاركة )اقتراح، ماحظة، شكوى(، 
المشاركة  تفاصيل  تسجيل  في  مرونة  مع 
الصوتي،  كالتسجيل  المتعامل  يناسب  بما 
أو العرض المرئي، أو إرسال صورة أو نص، 

يعقبها تسّلم رقم مرجعي 
لمتابعة الطلب وإيجاد الحل 

المناسب.
الفرصة  النظام  ويعطي 
للمتعامل أيضا لوضع ما يراه 
مناسبا من اقتراحات لتحسين 
الخدمات وتطوير األداء في 
المستقبل بما يتيح االرتقاء 
المستمر بمستوى الخدمات. 
للمتعاملين  يمكن  كما 
“واتساب  عبر  التقديم 
لألعمال” عن طريق حفظ 
الرقم )6٠٠5٠٠٠55( كجهة 

اتصال جديدة وتقديم المشاركات للجهات 
المعنية مباشرة، أو تتبع حالة المشاركات 

السابقة.

الربط مع األنظمة
األنظمة،  بين  التكامل  تحقيق  وبهدف 
ونظام  الرقمية  الهوية  مع  المنصة  ترتبط 

“خدمات دبي” لحصر الخدمات التي تحظى 
بأكبر المشاركات، كما ترتبط المنصة بمؤشر 
سعادة المتعاملين ألخذ آرائهم حول النظام 
نفسه والتحسين المستمر عليه، باإلضافة إلى 
التطبيقات العالمية الداعمة سهلة الوصول 
للمتعاملين من أصحاب الهمم. وسائل التواصل 
االجتماعي ومن أجل الوصول ألكبر شريحة 
من المتعاملين عبر أحدث التقنيات، سيتم 
رصد المشاركات التي سترد 
عبر  الحكومية  للجهات 
وسائل التواصل االجتماعي 
وتسجيلها في النظام الجديد، 
وذلك بهدف تفاعل الجهات 
معها وتسجيلها في قاعدة 
البيانات الخاصة بالدراسات 
المتعاملين  وماحظات 
الازمة  اإلجراءات  التخاذ 

بشأنها.
وقد أعلن مركز نموذج 
العامة  لألمانة  التابع  دبي 
عن  التنفيذي  للمجلس 
مشاركات  إلدارة  الموحد  “الدليل  إطاق 
أداء محدثة  المتعاملين” وطرح مؤشرات 
للجهات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما 
يضمن توفير الرد على الشكاوى والماحظات 
خال موعد أقصاه خمسة أيام عمل، والرد 
على االقتراحات خال موعد أقصاه ١5 يوم 

عمل.وام

أطلق منصة »04« للتواصل المباشر بين المتعاملين وحكومة دبي

حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد 
أن االستباقية في حكومات المستقبل ترتكز 

على اإلنصات للمتعاملين وأفراد المجتمع
سموه: نموذج حكومات المستقبل ترسخه 

دبي يوازي بين الريادة في الخدمات 
والتمكين الكامل للمتعاملين

المنصة تضم أكثر من 40 جهة حكومية وجهات مشاركة
إمكانية التسجيل الصوتي لتقديم المشاركات عبر المنصة

المتعاملون 
شركاء في 

تصميم وتنفيذ 
وتقييم الخدمات 

الحكومية

تجربة سلسة 
للمتعاملين 

بالتقديم بثالث 
خطوات وفي 

دقيقتين

إمكانية التقديم 
عبر الموقع 
اإللكتروني 

أو »الواتساب 
لألعمال« 

»04« منصة رقمية موحدة للتواصل مع 
حكومة دبي تعزيزًا لمشاركة المتعاملين 

في تحسين الخدمات 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحتفل باليوم العالمي للفرنكوفونية
زكي نسيبة: اإلمارات تسعى لترسيخ قيم التسامح والتعايش 

والتعاون بين مختلف ثقافات العالم

تحت شعار »زكاتك استدامة ونماء«
صندوق الزكاة يطلق حملته اإلعالمية العشرين 2023

أبوظبي - الوطن

زكي نسيبة خالل كلمته في الحفل

أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي 
مكتب شؤون الشهداء أن األم هي حجر األساس لبناء مجتمع قوي 
وسليم ومتماسك يكون قادرا على المضي قدما نحو التميز والعطاء 
سطرن  اإلمارات  شهداء  أمهات  أن  إلى  مشيرا  المستدام،  والنمو 
أروع األمثلة وأبهى الصور وأنبل معاني التضحية والعطاء والبذل 
إذ قدمن فلذات أكبادهن دفاعًا عن حياض الوطن وصونًا له لتظل 
رايته عالية خفاقة فصرن نماذج ملهمة وإضاءات خالدة في وجدان 

الوطن وذاكرته.
وقال - في كلمة له بمناسبة يوم األم الذي يصادف ٢١ مارس 
من كل عام - ستظل األم مصدر اإللهام ومربية األجيال والعنصر 
األهم في منظومة التربية للمحافظة على قيمنا النبيلة واألصيلة، 
موجها التهنئة بهذه المناسبة لكل األمهات في اإلمارات وباألخص 
أمهات شهداء الوطن األبرار اللواتي يحظين بمكانة رفيعة واهتمام 
من قيادتنا الرشيدة. وأشار إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
السمو  بصاحب  ممثلة  الرشيدة  القيادة  من  واهتمام  وبتوجيهات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« تعتبر 
من أكثر دول العالم حرصا على االهتمام بالمرأة األم وتوفير كافة 

أوجه الدعم لها في مختلف المجاالت.
وتقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بالتهنئة بمناسبة 
»يوم األم« إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« رئيسة 
االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، مؤكدًا أن سموها كرست جل نشاطها 
في دعم وتمكين المرأة اإلماراتية وتشجيعها على اإلبداع والتميز 

حتى أصبحت مثاال مشرفًا في القطاعات كافة وجميع المجاالت.
وتحظى األمومة في اإلمارات بتقدير كبير األمر الذي مهد الطريق 
أمامها لممارسة الحقوق كافة التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة 

بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس،  الوالد  لنهج  استكمال  في 
دول  اإلمارات  تشارك  ثراه«، حيث  اهلل  نهيان »طيب  آل  سلطان 
العالم االحتفاء بـ«يوم األم«، الذي يشكل مناسبة سنوية يتم من 
وبناء  األجيال  تنشئة  في  ودورها  األم  على  الضوء  تسليط  خالها 

األسرة المثالية. وام

خليفة بن طحنون: أمهات الشهداء نماذج ملهمة وإضاءات خالدة في وجدان الوطن  
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كرمــت مؤسســة »لنــدن العربية«، الشــيخة 
فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيان رئيســة 
ــارك  ــت مب ــة فاطمــة بن ــس إدارة أكاديمي مجل
للرياضة النســائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 
فاطمــة بنــت هــزاع الثقافيــة.. بجائــزة المــرأة 
ــا  ــا وجهوده ــراً إلنجازاته ــة ٢٠٢٣، تقدي العربي
المتميــزة فــي تمكيــن المرأة بشــتى المجاالت، 

وخاصــة الثقافيــة والرياضية.
ونالــت الشــيخة فاطمــة بنت هــزاع بن زايد 
آل نهيــان الجائــزة فــي فئــة الثقافــة، فــي حفل 
أقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن لتوزيــع 
ــة الســنوية فــي دورتهــا  ــز المــرأة العربي جوائ
الثامنــة تحــت عنــوان »أخبــروا قصتهــا«، وذلك 
تكريمــًا لمبادراتهــا ونجاحاتهــا المشــهودة فــي 

تعزيــز دور المــرأة.
وتــم ترشــيح الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع 
آل نهيــان لهــذه الجائــزة لدورهــا الريــادي فــي 
المشــهد الثقافــي داخــل الدولــة وفــي المنطقة 
مــن خــال إطاقهــا مبــادرات الوصــول للتعليــم 
فــي المناطــق المتضــررة فــي بنغاديــش، وبناء 
ــا  ــى إطاقه ــة إل ــا، باإلضاف ــي كيني المــدارس ف
صنــدوق فاطمــة بنــت هــزاع للمــرأة االمارتية، 
لتمكيــن المــرأة اإلماراتيــة مــن فــرص التعليــم 
العالــي فــي الجامعــات المرموقــة عالميــا. كمــا 
أطلقــت الشــيخة فاطمة بنت هــزاع العديد من 
المبــادرات لفئــة اليافعيــن مــن خــال مؤسســة 
فاطمــة بنــت هــزاع الثقافيــة التي تعنــى بالفن 

واألدب واالســتدامة والتفاعــل المجتمعي.
يذكــر أن المؤسســة أيضــا فــي صــدد إطــاق 
سلسلة قصصية لليافعين تعنى بالثقافة والهوية 

المحلية واالستدامة.
وأشــادت مؤسســة »لنــدن العربيــة« بــدور 

الشــيخة فاطمــة بنــت هزاع الفاعــل في تمكين 
ــت إن  ــاالت، وقال ــف المج ــي مختل ــرأة ف الم
ــد آل  ــن زاي ــزاع ب ــت ه ــة بن ــيخة فاطم »الش
نهيــان التزمــت بتعزيــز دور المــرأة بمختلــف 
الســبل، وهي داعمة للرياضــة والفنون الرياضة 
والفنــون، ويشــرفنا تكريمها بجائــزة اإلنجاز في 

ــة الثقافية«. التنمي
من جانبها حّيت الشيخة فاطمة بنت هزاع، 
في كلمتها، النســاء العربيات، معتبرة أن »هذا 
الحفــل هــو احتفــاء بقدرة النســاء علــى التفوق 
والنجــاح والمســاهمة فــي إحــداث أثــر إيجابي 

فــي العالم«.
ورفعــت الشــيخة فاطمــة بنت هزاع أســمى 
ــى صاحــب الســمو  ــر إل ــات الشــكر والتقدي آي
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل« و صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي “رعــاه اهلل”، لحرص 
ســموهما علــى تشــجيع المــرأة وتقديــم كل ما 
تحتــاج إليــه حتــى تنهــض بدورهــا اإليجابي في 

المجتمــع وتحقــق جميــع أحامها.
وأضافــت الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع أن 
ــر  ــع التقــدم والتغيي ــة وصن »المشــاركة الفعال
ــي  ــية الت ــم األساس ــن القي ــا م ــي، هم اإليجاب
نشــأنا عليهــا. وإننــي فخــورة في تمثيــل وطني 
اإلمــارات، حيــث لم تضطر النســاء إلــى الكفاح 
لنيــل حقوقهــن، بــل كــن دومــًا فــي الطليعــة 

منــذ قيــام الدولــة«.
وقالــت الشــيخة فاطمة بنت هــزاع إن األب 
المؤســس الشــيخ زايــد زرع فينــا أن نحلم دون 
حدود وأن نساهم في تنمية المجتمع بالمعرفة 
وطيب المعاملة، واعتبر أن النســاء لســن نصف 

المجتمع فحســب بل هن أيضــًا صانعات أجيال 
المســتقبل، وكان ســباقًا فــي رؤيتــه تلــك لــدور 
المــرأة، حتــى قبــل أن تبــدأ الــدول المتقدمــة 
بوضــع االســتراتيجيات المتعلقــة بهــذا الــدور. 
ــن  ــاواة بي ــم المس ــى حج ــة عل ــي للدالل ويكف
الجنســين فــي الدولــة، وجــود عشــر وزيــرات 

فــي الحكومــة اإلماراتية«.
وأعربــت الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع عــن 
الشــكر »لقدوتي الملهمة، سمو الشيخة فاطمة 
ــاد  ــارات« رئيســة االتح ــارك »أم اإلم ــت مب بن
النســائي العام رئيســة المجلس األعلى لألمومة 
والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة 
األسرية، التي ال تنفك تلهمني بقوتها واهتمامها 
البالــغ بالنســاء في شــتى المجــاالت االجتماعية 

والحكومية.
وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع إن »والدي 
الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبي لــم يتوقف 
يومــًا عــن اإليمــان بــي ودعمــي حتــى وصلــت 
إلــى مــا وصلــت إليــه، وهــو واحــد مــن الرجال 
الكثــر الداعميــن للمــرأة في وطني اإلمــارات«.

يذكــر أن جائــزة مؤسســة »لنــدن العربيــة« 
ــة  ــرأة العربي ــات الم ــراز نجاح ــى إب ــدف إل ته
وتكريــم النســاء المتميــزات اللواتــي تركــن أثرًا 
إيجابيــًا فــي مجــاالت التعليــم واألدب والثقافــة 
ــة  ــوم، وخدم ــال والعل ــادة األعم ــام وري واإلع

المجتمــع، وغيرهــا.
وأطلقــت مؤسســة »لنــدن العربيــة« جوائــز 
المــرأة العربيــة فــي ٢٠١٤ بالتعــاون مــع عمدة 
لندن، ومؤسسات حكومية، وجامعات بريطانية، 
إلظهار التقدير الكبير إلنجازات النساء العربيات 

في أنحــاء العالم.وام

تكريم فاطمة بنت هزاع بجائزة المرأة العربية 2023

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن ادفينت تريدنج مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة 
الشركة وعليه  الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية 
/ بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعان.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن بركات بزنس كونسلتنسي مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خال ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إعالن

إلى المدعى عليه: اوتليت للمطابخ ومن يمثلها قانونيًا
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١١ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  5« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم AJCFICICOMS2023 /0000945 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: روبيكون لتصليح وخدمات قطر السيارات
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو بواسطة  الدعوى« شخصيًا  - مكتب رقم »١ مكتب مدير 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - 

مكتب الخدمات القضائيةبوصفك مدعى عليه.

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

AJCFICILABMIN2022 /0004676 - عمالي »جزئي«

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: اكس فايف لتوصيل الطلبات ومن يمثلها قانونيًا 
وصاحبها/ أدهم أحمد الصمادي

مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٨« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات 
وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم AJCFICICIVS2023 /0000398 - مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: مبارك للتجارة العامة ذ.م.م ومن يمثلها قانونًا
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم 6« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - 

مكتب الخدمات القضائيةبوصفك مدعى عليه.

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

الدعوى رقم AJCFICICOMS2023 /0000813 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - ديستيني 
للصناعات الباستيكية ذ.م.م، محمد بادشاه جهانكير جال الدين أحمد

إلى المنفذ ضده: ديستيني للصناعات الباستيكية ذ.م.م، العنوان: اإلمارات أم القيوين المنطقة 
الصناعية المقطع رقم ٢ شارع الملك فيصل بناية الوحدة خلف هايبر ماركت نستو متحرك 
 DESTINYPLASTICINDUSTRIES@GMAIL.COM ٠5٠6٣٣٢٨٢٨ البريد اإللكتروني

- يعلن بالنشر
إلى المنفذ ضده الثاني: محمد بادشاه جهانكير جال الدين أحمد، العنوان: اإلمارات أم القيوين 
المنطقة الصناعية المقطع رقم ٢ شارع الملك فيصل بناية الوحدة خلف هايبر ماركت نستو 
 DESTINYPLASTICINDUSTRIES@GMAIL.COM متحرك ٠5٠6٣٣٢٨٢٨ البريد اإللكتروني

- يعلن بالنشر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني - في القضية 
المشار إليها أعاه. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢١٠١٧٧٫٠ درهم + رسم إعان بالنشر

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال »٧« أيام من 
تاريخ إعانك بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 UAQCEXCIBOUNCE2023 /0000120 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
-  أنور جال عليار كونجو جال الدين

إلى المنفذ ضده:  أنور جال عليار كونجو جال الدين، العنوان: اإلمارات أم القيوين 
المنطقة الصناعية المقطع رقم ٢ شارع الملك فيصل بناية الوحدة خلف هايبر ماركت 
 anwarjalalkylm@gmail.com  نستو متحرك ٠5٠٤٢٣١٧٤١ البريد اإللكتروني

- يعلن بالنشر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني 

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

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: 5٠٢٣٢٫٠ درهم + رسم إعان بالنشر

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 UAQCEXCIBOUNCE2023 /0000142 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
بموجبه أن ميتافورم تك مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بتسوية / بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إعالن

الجائزة تقديرًا إلنجازات فاطمة بنت هزاع وجهودها 
بتمكين المرأة بشتى المجاالت وخاصة الثقافية والرياضية

فاطمة بنت هزاع: الحفل احتفاء بقدرة النساء على التفوق 
والنجاح والمساهمة في إحداث أثر إيجابي في العالم

فقد جواز سفر باسم: سالم عبداهلل يسلم 
الكديم، جنسيته: اليمن، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09737958

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
فقدان جواز سفر
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استعرض سعادة محمد جال الريسي مدير عام وكالة 
أنباء اإلمارات “وام”، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس 
العالمي لإلعام، المحاور األساسية الثمانية لمخرجات 
الدراسة البحثية »بناء مؤسسات إعامية في عصر التضليل 
اإلعامي« لمختبر مستقبل اإلعام على مدى يومين أمس 
األول وأمس في مدينة لندن بالمملكة المتحدة أمام 

مجموعة كبيرة من مؤسسات اإلعام الدولي.
وتعد الدراسة - التي تشكل معلوماتها ومحتوياتها 
المتنوعة أهمية عالمية في شتى المجاالت الحيوية  - نتاج 
نقاشات وتوصيات خبراء مختبر مستقبل اإلعام التي تم 
تداولها من المسؤولين اإلعاميين والمراسلين الدوليين 
والباحثين األكاديميين ضمن أجندة وفعاليات النسخة 
األولى للكونغرس العالمي لإلعام، والذي نظمته شركة 
أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك« بشراكة استراتيجية 

مع »وام«، خال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي 
لإلعام أهمية مخرجات الدراسة البحثية كأولوية عالمية 
ومسؤولية تشاركية تضطلع بها مختلف المؤسسات اإلخبارية 
واإلعامية من مختلف دول العالم نحو بناء مؤسسات 
إعامية مرنة في عصر التضليل اإلعامي، هدفها األساسي 
التعاون الُمستدام في تشارك المعلومات ونشر األخبار 
والتصدي للشائعات وصناعة المحتوى الصحفي واإلذاعي 
والتلفزيوني والرقمي لخدمة البشرية جمعاء وبجميع 

لغات العالم في مختلف القارات.
مؤسسات  »بناء  البحثية  الدراسة  تعتبر  وتفصيًا 
إعامية في عصر التضليل اإلعامي« مرجعًا دوليًا ُمهمًا 
وُملخصًا بحثيًا توصل إليه فريق من الخبراء والمتخصصين 
ورؤساء التحرير والمراسلين من مختلف دول العالم، 
استناداً إلى بعض الدراسات واألبحاث التي أجريت في 
مختلف تخصصات اإلعام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
والرقمية، وتناولت تحليًا موسعًا لموضوعين رئيسيين 
يشغان باستمرار اهتمام خبراء صناعة اإلعام، أولهما 
استدامة العمل المشترك بين المؤسسات اإلعامية التي 
ينتمي إليها هؤالء الخبراء والمتخصصين، وثانيهما التعاون 
اإلعامي الدولي في مواجهة التضليل اإلعامي وتصحيح 

المعلومات الخاطئة.
وقد اشتمل الُملخص التنفيذي لهذه الدراسة البحثية 

على ثمانية محاور رئيسية كما يلي:
أواًل: حول اإلصاح الُمستدام للموروث اإلعامي.. 
يتطلب اإلصاح المستدام زيادة االستثمار في اإلعام 
الرقمي، وتطوير محتوى فريد، واعتماد نهج إبداعي 
للتحليل وإعداد التقارير الصحفية، كما يعتمد هذا اإلصاح 
على زيادة المشاركة مع المجتمعات المحلية واالستماع 
إلى اهتمامات الناس واحتياجاتهم واالستجابة لها، مما 
يجعل المؤسسات اإلخبارية واإلعامية أكثر استدامة 

وقدرة على مواصلة العمل في العصر الرقمي أو عصر 
المعلومات المضللة، بغض النظر عن الحجم أو الموارد أو 
الموقع، فمثًا ُيمكن تسخير إمكانيات الذكاء االصطناعي 
في إنتاج محتوى إعامي موجه أو متعدد التوجهات.

ثانياً: التوازن بين الترفيه والرِّبحية والمعلومات.. يتعين 
على المؤسسات اإلعامية االستثمار في توفير المعلومات 
والمواد الترفيهية تلبيًة الحتياجات المستهليكن المتعددة، 
إذ أن التوازن بين الترفيه والربحية والمعلومات هو 
مطلٌب أساسي في ظل التطورات التكنولوجية وآثارها 
المتنوعة على تفضيات الجماهير، خاصًة إذا أتقنت 
هذه المؤسسات تلبية احتياجات الجماهير من جهة، 
وتحقيق أرباح للشركاء المساهمين من جهة أخرى، ولذا 
ثمة حاجة مستمرة نحو أهمية التوازن في اإلنتاجات 
اإلعامية المختلفة تماشيًا مع ما وفرته وسائل التواصل 
االجتماعي من بدائل متاحة في إنشاء المعلومة وصناعة 

الترفيه في آن واحد.
التضليل  عصر  في  اإلعامية  األمية  معالجة  ثالثًا: 

اإلعامي.. أصبح التفاعل اليومي مع المعلومات الخاطئة 
أمراً اعتياديًا في عمل المؤسسات اإلعامية بمختلف 
مقراتها وقنواتها وطواقمها الصحفية، ورغم أن ظاهرة 
المعلومات الُملفقة ليست بجديدة كليًا، إال أن برمجيات 
وأدوات وسائل التواصل االجتماعي أسهمت بشكل كبير 
في تفشي هذه المعلومات واألخبار الكاذبة، خاصًة 
تكلفة مثل هذه  انخفاض  االعتبار  ما وضعنا في  إذا 
المعلومات واألخبار وسرعة وصولها إلى شرائح واسعة 
من الجماهير، األمر الذي يستدعي العمل بشكل جماعي 
التي  الممارسات  لمثل هذه  التصدي  نحو  ومؤسسي 
وصفت باألمية اإلعامية في عصر التضليل اإلعامي، 
فعلى سبيل المثال قام االتحاد األوروبي بإصدار قانون 
الخدمات الرقمية، وأصدرت المملكة المتحدة قانون 
األمان عبر اإلنترنت، وذلك كخطوات عملية في إطار 

منهجية أوسع لمكافحة المعلومات الُمضللة.
التغطية  تصور  إلعادة  فرصة   :”Z »الجيل  رابعًا: 
اإلعامية والتقارير.. يرتبط الجيل “Z” بالشباب تحديدًا 

واستخداماتهم اُلمتعددة للمحتوى المرئي القصير كمحتوى 
استهاكي يعتمد على أساليب ُمبتكرة في السرد القصصي 
والتغطية اإلعامية لمختلف األنشطة والفعاليات كونه 
محتوى يتسم بالشفافية والنزاهة وينقل األحداث بشكل 
اعتماد وسائل  ُمهمًا في  مباشر، وهو ما شكل عامًا 
التواصل االجتماعي كأدوات ومنصات تحظى بثقة لدى 
المستخدمين أكثر من ثقتها في المؤسسات اإلعامية 
واإلخبارية التقليدية، ولذا من المهم العمل على أساس 
للمتابعين، وفيه خصائص  ُممتعًا  المحتوى  يكون  أن 

الترفيه واإلثارة والتشويق على نحو مدروس ومفيد.
خامسًا: عالم الميتافيرس: هل ُيمثل ثورة في صناعة 
اإلعام؟.. يعتمد عالم الميتافيرس على الخصائص المادية 
والُمعززة واالفتراضية، ويوفر بيئة مواتية لتوظيف تقنيات 
قائمة على تكنولوجيا البلوكشين التي تسهل عمليات 
التحقق من صحة الحقائق والمحتوى على نطاق واسع 
وبشكل فوري، كما يسهم الميتافيرس كتكنولوجيا ُمبتكرة 
من الذكاء االصطناعي على توفير طرق جذابة ومذهلة 

لجمع وتحرير القصص الخبرية الموثوقة عبر تسخير 
 Chat« النصوص مثل تقنيات عدة كتطبيقات توليد 
GPT«، والتفاعل مع الميتافيرس وتطبيقاته يجعل تجربة 
المستخدم أكثر تفاعلية ومرونة في بيئة صحفية ُمبتكرة 
أو  القراء  عاقة  وُتثري  واالبتكار،  التطوير  وُمتجددة 
المتابعين أو المشاهدين مع مضمون أية منصة إعامية 

تستخدم التقنيات الجديدة للميتافيرس.
سادساً: نقل المعركة إلى مرحلة »االستنزاف العظيم«.. 
ُيقصد بمصطلح »االستنزاف العظيم« مرحلة ما بعد 
جائحة »كورونا« نظراً لما شهدته صناعة اإلعام حول 
العالم من صعوبات مادية بالغة في االحتفاظ بالموظفين 
خاصًة في ظل العمل عن ُبعد وتنامي قدرات تطبيقات 
وبرمجيات الذكاء االصطناعي المرتبطة بتحرير النصوص 
اإلعامية  المؤسسات  تحتاج  ولذا  الخبرية،  والقصص 
باستمرار إلى وجود أنظمة مؤسسية مرنة من جانب، 
وتعمل على تحسين اإلنتاجية ودقة القصص الخبرية 
من جانب آخر، مع االحتفاظ بالقيم الخبرية األساسية 
كالدقة والفورية واآلنية في ظل التعامل مع كميات 
كبيرة من المعلومات واألخبار الُمضللة من جانب ثالث.

سابعًا: الدعوة إلى تنظيم اإلعام الذكي.. ثمة حاجة 
ُملحة لتنظيم ما ُينشر في مواقع التواصل االجتماعي، 
وما توفره تطبيقات وبرمجيات الذكاء االصطناعي، وفي 
هذا الصدد مثًا أصدر االتحاد األوروبي قانون األسواق 
القانونان  الرقمية، وهذان  الخدمات  الرقمية وقانون 
ل المنصات اإللكترونية ومواقع التواصل  ينصان على َتَحمُّ
االجتماعي المسؤولية القانونية تجاه أي محتوى ُمخالف 
غير ُملتزٍم بالنصوص القانونية المذكورة، األمر الذي 
استدعى أن تقوم هذه المنصات اإللكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعية بإعادة التنظيم الذاتي أو التنظيم 
الداخلي من خال اعتماد حزمة من المعايير والقواعد 
الخاصة لاستخدام، والتي يتم تحديثها باستمرار لضمان 
حماية المصالح االقتصادية لها، إال أن الجهات التشريعية 
والرقابية تعمل أيضًا باستمرار نحو تمكين األفراد لحماية 
بياناتهم الشخصية وخصوصية معلوماتهم، وبطبيعة الحال 
ُيلقي ذلك كله بظاله على تجربة المستخدم وطبيعة 

تفاعله مع المحتويات اإلعامية والرقمية المتنوعة.
ثامنًا: األخبار المحلية الُمستقاة من السكان المحليين.. 
ُيمكن أن توفر التقارير المحلية من قبل السكان المحليين 
منظوراً أفضل لألحداث والقضايا والقصص الُمتصلة بسياقهم 
المحلي، وأن تساعد في تعزيز الشعور باالنتماء والتواصل 
بين السكان، كما تلعب األخبار المحلية أيضاً دوراً ُمهماً في 
إثراء المحتويات اإلعامية، األمر الذي يعزز قيم الشفافية 
والمصداقية ويضمن وجود عاقة إيجابية طويلة األمد 
بين المؤسسات اإلخبارية والسكان المحليين »صانعو 

األخبار المحلية«. وام

أمام مجموعة كبيرة من مؤسسات اإلعالم الدولي

اللجنة العليا للكونغرس العالمي لإلعالم تستعرض محاور 
دراسة بناء مؤسسات إعالمية في عصر التضليل اإلعالمي  

محمد جالل الريسي خالل تقديمه مخرجات الدراسة البحثية

محمد جالل الريسي يؤكد أهمية مخرجات الدراسة كمسؤولية تشاركية 
تضطلع بها المؤسسات اإلعالمية من مختلف دول العالم
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اقتصاد
العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جراند وارك للمفروشات

رخصة رقم: CN-3723847 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اوتو كورا لزينة السيارات

رخصة   رقم:  CN-4552477  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
ذات  إلى شركة  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 

مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد حمدان بشير الدهمانى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد ابراهيم احمد عبداهلل 
الحمادى %50

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ماجد منير محمد منير %50
تعديل االسم التجاري من / اوتو كورا لزينة السيارات 

 AUTO CURA CAR ACCESSORIES
إلى / اوتو كورا لزينة السيارات ذ.م.م 

AUTO CURA CAR ACCESSORIES 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جرين الفند للتجارة العامه

رخصة   رقم:  CN-2571566  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سـرور  عائشه  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

خميس سالم
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عادل راشد سالم 

خميس ال على %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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: شركة مروح للوكاالت التجاري ذ.م.م

عنوان الشركة: ابوظبي, شارع خليفة - ش5 - ق12 - 
ميزان 2, وحدة, بناية / محمد ثاني واخرون

CN-2058048 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / سلمى سعيد زايد لتدقيق الحسابات 

، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 02/03/2023
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305012365
 تاريخ التعديل 21/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أصايل للطيب

رخصة رقم: CN-3895850 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اربسك للديكور

رخصة رقم: CN-4332409 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الطف لتجارة المواد الغذائية

رخصة رقم: CN-4745758 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
االميدا للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1161633  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 على ابراهيم احمد الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة يوسف عماد يوسف دلبح %100

تعديل االسم التجاري من / االميدا للصيانة العامة
AL AMEDA GENERAL MAINTENANCE

إلى / االميدا للصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
AL AMEDA 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 الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فالي باي للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-4266613 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون هيومان للرجال

رخصة   رقم:  CN-3826648  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 جمعه عبداهلل جمعه محمد الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة بريانكا رانى شيل ماطى الل شيل %100

تعديل االسم التجاري من / صالون هيومان للرجال
 HUMAN GENTS SALOON

إلى / صالون هيومان للرجال - شركة الشخص الواحد ذ م م 
HUMAN GENTS 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة الفكر للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1115438  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 االسم التجاري من / مؤسسة الفكر للمقاوالت والصيانة العامة
AL FIKR GEN. CONTRACTING AND MAINTENANCE EST

إلى / الفكر للمقاوالت والصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 AL FIKR GEN. CONTRACTING AND MAINTENANCE

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: فلب اند ديب كافيه ذ.م.م

عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي, شرق 19, 0 : ~, مبنى, 
نادى الوحده الرياضى الثقافى

CN-2623233 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
 - الدولية  ابو غزاله وشركاه  / طالل  الساده  تعيين   -٢
ابوظبي ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 20/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2350006244

تاريخ التعديل 21/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل الجبل االزرق للتجاره

رخصة   رقم:  CN-1121594  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سالم حمد سالم 

سعيد العفارى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سليمان سالم سعيد 

سالم الرواحى %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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة برستيج فورويل لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-2553868  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 على محمد خليفه سليمان المنصورى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة نشات محمد الشريف %100
تعديل االسم التجاري من / ورشة برستيج فورويل لتصليح السيارات 
 PRESTIGE FOUR WHEEL AUTO REPAIR WORKSHOP
إلى / ورشة برستيج فورويل لتصليح السيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
PRESTIGE FOUR WHEEL AUTO REPAIR WORKSHOP

- 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
إكسبو لإلستشارات الهندسية و إدارة المشاريع ذ.م.م - شركة الشخص 

الواحد ذ م م
رخصة   رقم:  CN-2021489  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل رأس المال  / من 50000 إلى 150000
تعديل الشكل القانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عارف عبدالكريم محسن جعفر العامرى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد امين احمد حاج خليل %65
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عارف عبدالكريم محسن جعفر العامرى %35

تعديل االسم التجاري من / إكسبو لإلستشارات الهندسية و إدارة المشاريع 
ذ.م.م - شركة الشخص الواحد ذ م م

 EXPO ENGINEERING CONSULTING & PROJECT
MANAGEMENT L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / اكسبو لالستشارات الهندسية وادارة المشاريع ذ.م.م 
 EXPO ENGINEERING CONSULTING

& PROJECT MANAGEMENT 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اكسبيس إلدارة الفعاليات

رخصة رقم: CN-2745104 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

زوين بزاف العمال الجبس

رخصة رقم: CN-3888119 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

دكسا لالستثمارات الصناعية و الحلول الذكية

رخصة رقم: CN-4393592 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اور سين للتصوير

رخصة رقم: CN-3886641 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

هاوس اوف كوكيز

رخصة رقم: CN-3778103 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.
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اقتصاد
العدد 4007 تاريخ 2023/03/22

إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: لونج الستينج للصيانة العامة و اعمال 

الطالء ذ.م.م
عنوان الشركة :  مصفح جنوب, ايكاد 3, 0 : ~, 

سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد و اخرين
CN-2512288 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / ام ايه بارتنرز محاسبون قانونيون ، 
كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 15/02/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2023/1/91277

 تاريخ التعديل 21/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: مطعم مكس اند بكس ذ.م.م

عنوان الشركة : تاجر أبوظبي 
CN-4425195 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / االتحاد للمحاسبة والمراجعة ذ.م.م ، 
كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 14/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305011365

 تاريخ التعديل 21/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون قالمورز تتش للسيدات

رخصة   رقم:  CN-2481761  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 49000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف علياء محمد رسول مندنى العوضى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فاطمه الزهراء بيوض %100

تعديل االسم التجاري من / صالون قالمرز تش للسيدات
 GLAMOURS TOUCH LADIES SALOON

إلى / صالون قالمورز تتش للسيدات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 GLAMOURS TOUCH 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 الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم و كافيه سال

رخصة   رقم:  CN-3915787  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 50000

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

تعديل االسم التجاري من / مطعم و كافيه سال
 SLA RESTAURANT AND CAFE

إلى / مطعم وكافيه سال - شركة الشخص الواحد ذ م م
 SLA RESTAURANT AND CAFE

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة تضامن
اإلسم التجاري: المنهل للسفريات

عنوان الشركة :  أبوظبي, بني ياس, مبنى, بناية سويد 
زايد سويد خثمان المنصوري

CN-2239948 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / القمة - محاسبون قانونيون ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 10/06/2022
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205022895
 تاريخ التعديل 21/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
معرض الزين لالثاث المستعمل

رخصة   رقم:  CN-1107551  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد على عبيد مصبح الشامسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمود محمد عبدالحفيظ 
صالح %100

تعديل االسم التجاري من / معرض الزين لالثاث المستعمل
AL ZAIN USED FURNITURE EXHIBITION

إلى / معرض الزين لالثاث المستعمل - شركة الشخص الواحد ذ م  م
 AL ZAIN USED FURNITURE EXHIBITION

- 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العـين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-3932226 رقم

- شركة  المرافق  التجاري سيرفكو إلدارة  باالسم 
الشخص الواحد ذ م م، 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كويك شيك لتصليح السيارات

رخصة رقم: CN-2794262 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

دريم تشوكليت للحلويات

رخصة رقم: CN-4478272 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
استبرق للسفر والسياحه ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4570735  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / استبرق للسفر والسياحه ذ.م.م

ASTBRQ TRAVEL AND TOURISM L.L.C
إلى / استبرق للطباعة ذ.م.م

ASTBRQ TYPING 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ذكرى للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3737141  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ذكرى ابراهيم الزعبى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد محمد صالح احمد العتبى
/ إضافة مطر عبداهلل سعيد راشد  تنازل وبيع  الشركاء  تعديل 

الحفيتى %100
تعديل االسم التجاري من / ذكرى للتجارة العامة ذ.م.م 

 ZEKRA GENRAL TRADING L.L.C
إلى / ذكرى للتجارة عامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 ZEKRA GENERAL TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سي جي للشحن ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1864482  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 250000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خدمات الثقة للوكاالت التجارية ذ.م.م
TRUSTEE SREVICE BUSINESS AGENCIES L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع / سي جي لوجستيكس كوربريشن من شريك إلى مالك
Cj Logistics Corporation

تعديل نسب الشركاء / سي جي لوجستيكس كوربريشن من 49% إلى %100
Cj Logistics Corporation

تعديل االسم التجاري من / سي جي للشحن ذ.م.م 
 CJ LOGISTICS L.L.C

إلى / سي جي للشحن - شركة الشخص الواحد ذ م م 
CJ LOGISTICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة هير اليف للسباحة واللياقة البدنية

رخصة   رقم:  CN-4790806  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 10000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
من  الفالحى  محمد  زايد  صالح  عابد   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء / عابد صالح زايد محمد الفالحى من 100% إلى %2
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سلطان خميس سعيد زويد النعيمى %98

تعديل االسم التجاري من / مؤسسة هير اليف للسباحة واللياقة البدنية 
 HER LIFE FOR SWIMMING AND FITNESS ESTABLISHMENT

إلى / مؤسسة هير اليف للسباحة واللياقة البدنية ذ.م.م 
HER LIFE FOR SWIMMING AND FITNESS ESTABLISHMENT 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية الزمان

رخصة   رقم:  CN-2066846  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 على محمود ميرزا على ناصر
محمد  عبد  محمد  عليم  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدول رؤوف %100
تعديل االسم التجاري من / صيدلية الزمان 

 AL ZAMAN PHARMACY
إلى / صيدلية الزمان - شركة الشخص الواحد ذ م م 

AL ZAMAN PHARMACY - 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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
قاسيون لتجارة المياه النقية

رخصة   رقم:  CN-4030039  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
ناصر  عثمان  حذف   / وبيع  تنـازل  الشـركاء  تعديل 

محمد الهاجرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عادل عبداهلل احمد 

خميس العامرى %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 4007 تاريخ 2023/03/22
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشه تو ستار لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-2596212  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد عبداهلل خليل ابراهيم الحوسنى 

من مالك إلى شريك
الحوسنى  ابراهيم  خليل  عبداهلل  محمد   / الشركاء  نسـب  تعديـل 

من 100% إلى %40
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد جمعه سالم جمعه الحوسنى %60

تعديل االسم التجاري من / ورشه تو ستار لتصليح السيارات 
 TWO STAR AUTO REPAIR WORKSHOP

إلى / ورشة تو ستار لتصليح السيارات ذ.م.م 
TWO STAR AUTO REPAIR WORKSHOP 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.

المنظورة في دائرة المصارف االبتدائية التجارية الثانية رقم ٢56
موضوع الدعوى : دعوى فسخ عقد التأجير التمويلي المؤرخ ٢٠٠٧/١٢/٠5 وماحقه 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 وسجات 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 ٨٢.١١٠ 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 االخاء التام والفعلي بواقع اجرة شهرية قدرها ٨.99٢ درهم ،ومبلغ التعويض 
٣٧٤5٧6 وتسليم العقار الى المدعية وإلزام المدعى عليه بسداد رسوم استهاك الكهرباء والمياه وأية 
رسوم مترتبة ومستحقة على الوحدة عين التداعي كرسوم الخدمة حتى تاريخ اإلخاء التام وتقديم 

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

خليفة -مبنى اسبكت تاور - الطابق الرابع
المطلوب إعانه : ١- محمد غزوان زهير الرهوان صفته: مدعى عليه

المؤرخ  التمويلي  التأجير  عقد  فسخ  دعوى  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
٢٠٠٧/١٢/٠5 وماحقه 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 وسجات 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 ٨٢.١١٠ 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 االخاء التام والفعلي 
بواقع اجرة شهرية قدرها ٨.99٢ درهم ،ومبلغ التعويض ٣٧٤5٧6 وتسليم العقار الى المدعية وإلزام 
المدعى عليه بسداد رسوم استهاك الكهرباء والمياه وأية رسوم مترتبة ومستحقة على الوحدة عين 
التداعي كرسوم الخدمة حتى تاريخ اإلخاء التام وتقديم براءة ذمة من الجهات ذات العاقة وشمول 

الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٣-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

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

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية التاسعة رقم ١٤6
موضوع الدعوى : حل الشركة المدعى عليها المسماة (مطعم بي & كي) المبينة بعقد تأسيسها ورخصتها 
التجارية رقم 59٧٢6٤ وشطبها . وحل فروعها االربعة التالي بيانهم )مطعم بي اند كيه. فرع لشركة 
إماراتية رخصة رقم ٢9٧( ، )مطعم بي & كي فرع الشارقة . فرع لشركة محلية . رخصة تجارية رقم 
5٧١٣96( ، )بي اند كيه ريستورند . فرع لشركة إماراتية رخصة رقم MC11180 ابوظبي مدينة مصدر( 

، )مطعم بي & كي . فرع لشركة إماراتية . رخصة تجارية رقم 69٨٨٠5 دبي . )موتور سيتي(( .
تعيين مصفي قضائي متخصص في تصفية الشركات ليتولى مهام تصفية الشركة المساه )مطعم بي 
& كي( رخصة تجارية رقم 59٧٢6٤ وتصفية فروعها االربعة التالي بيانهم )مطعم بي اند كيه . فرع 
لشركة إماراتية رخصة رقم ٢9٧( ، )مطعم بي & كي فرع الشارقة . فرع لشركة محلية . رخصة 
تجارية رقم 5٧١٣96( ، )بي اند كيه ريستورند . فرع لشركة إماراتية رخصة رقم MC11180 ابوظبي 
مدينة مصدر( ، )مطعم بي & كي . فرع لشركة إماراتية . رخصة تجارية رقم 69٨٨٠5 دبي . )موتور 

سيتي( .وتكون مهمته جرد ألمو
المدعي: محمد بدر رواس الراشدي ويمثله إبنه السيد / مالك محمد بدر رواس الراشدي بصفته 
القيم على والده وآخرون عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى-المركزية شرق - ابوظبي-شارع حمدان 

-مبنى الفردان -شقة ٣ - ٣٠٢
المطلوب إعانه : ١- مطعم بي & كي صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها حل الشركة المدعى عليها المسماة (مطعم بي 
& كي) المبينة بعقد تأسيسها ورخصتها التجارية رقم 59٧٢6٤ وشطبها . وحل فروعها االربعة التالي 
بيانهم )مطعم بي اند كيه. فرع لشركة إماراتية رخصة رقم ٢9٧( ، )مطعم بي & كي فرع الشارقة 
. فرع لشركة محلية . رخصة تجارية رقم 5٧١٣96( ، )بي اند كيه ريستورند . فرع لشركة إماراتية 
رخصة رقم MC11180 ابوظبي مدينة مصدر( ، )مطعم بي & كي . فرع لشركة إماراتية . رخصة 
تجارية رقم 69٨٨٠5 دبي . )موتور سيتي(( . تعيين مصفي قضائي متخصص في تصفية الشركات 
ليتولى مهام تصفية الشركة المساه )مطعم بي & كي( رخصة تجارية رقم 59٧٢6٤ وتصفية فروعها 
االربعة التالي بيانهم )مطعم بي اند كيه . فرع لشركة إماراتية رخصة رقم ٢9٧( ، )مطعم بي & كي 
فرع الشارقة . فرع لشركة محلية . رخصة تجارية رقم 5٧١٣96( ، )بي اند كيه ريستورند . فرع لشركة 
إماراتية رخصة رقم MC11180 ابوظبي مدينة مصدر( ، )مطعم بي & كي . فرع لشركة إماراتية . 

رخصة تجارية رقم 69٨٨٠5 دبي . )موتور سيتي( .وتكون مهمته جرد ألمو
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 196 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

الشخصية  بصفته   - المرر  الغشيش  مصبح  حمد  حميد  الخامس/  عليه  المدعى 
وبصفته مالك جديد لشركة ابيكس دريم للوساطة العقارية وشريك في ابيكس 

للوساطة العقارية ذ.م.م
نحيط سيادتكم علمًا أنه قد تم إنتدابنا كخبير حسابي في الدعوى المذكورة أعاه 
والمرفوعة ضدكم من شركة / جاال ١ ليمتد، وعليه فأنتم مكلفين بالحضور أو من 
يمثلكم قانونًا في إجتماع الخبرة المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في 
تمام الساعة ٠٤:٠٠ عصرًا عبر تقنية المكالمات الصوتية والمرئية عن ُبعد عبر تطبيق 
»ZOOM« وعليه يرجى التواصل مع الخبير على رقم الهاتف األرضي ٠٤٨٨6٨١٨٤ 
أو رقم هاتف ٠5٢٤٤9٧559 - وسوف يتم تزويدكم برابط اإلجتماع بعد تزويدنا 
برقم الهاتف المتحرك لألشخاص المخولين بحضور اإلجتماعات وبالبريد اإللكتروني 
أيضًا وتزويدنا بصورة الهوية والتوكيات والتفويضات الازمة للمخولين بالحضور .

علمًا بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر أعمالها وفقًا للصاحيات 
المخولة لها قانونًا.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

مذكرة إعالن بالنشر 
في الدعوى رقم 2023/93 تجاري

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ محمد مقبل الكثيري - قيد رقم »205«

لدى محكمة: ابوظبي االبتدائية - الدائرة: التجارية البسيطة الخامسة
المرفوعة من: بنك أبوظبي التجاري 

بوكالة: مكتب أبو بكر سالم للمحاماة 
mio@miolawfirm.com:البريد اإللكتروني

ضد المدعى عليها األولى: مؤسسة ديزاين للمقاوالت العامة
المدعى عليه الثاني: فادي خليل استيتيه

المدعى عليه الثاني/ فادي خليل استيتيه مدعو للحضور شخصيا 
او بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة المصرفية المقرر

عقده الساعة ٠١:٠٠ ظهرا يوم االثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ 
وذلك عن طريق االتصال المرئي ولذلك يجب التواصل معنا 

٠566١٣١6١5 / aljabriexpert@gmail.com على
الخبير المصرفي /  عدنان محمد الجابري

اعالن بالنشر
في الدعوى رقم : 565 لسنة 2023

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
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اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤99٢ / ٢٠٢٢ 
نزاع محدد القيمة ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  6٠95درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: خليفه خميس مرزوق االسمر الشحي

عنوانه : امارة دبي ، بردبي ، القوز االولى ، شارع 6٢ ، فيا رقم ١٠ بالقرب 
من مدرسة دبي الدولية ت:٠5559١5٤١5 الرقم مكاني:٨٤٧69٢5١٢٠

المطلوب إعانه : ١- راشد غريب مراد عبداهلل البلوشى صفته: منفذ ضده
اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
التنفيذ  طالب  الى   6٠95.٠٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـم 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2752 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٨٧99٣٠ ( والصادر 

عن / شاكايل صديق عبدالقادر بقيمة ) ٣٠٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع

 ? االول  الطابق  تاور-  سما  بناية   ? زايد  الشيخ  شارع   ? دبى   : عنوانه 
مكتب رقم ١٠5 ? مكانى ٢٧٢٨٨ 9١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣5٨٨٤١٤١٤

المطلوب إعانه : ١- شاكايل صديق عبدالقادر صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٠٠٠٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالسبعة أيام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12281 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨6
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في النزاع رقم ٢٠٢٢/٤٨٤5 نزاع 
محدد القيمة ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 65١٧٤.65 درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: يوسكو لتأجير السيارات )ش.ذ.م.م(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع شارع الشيخ زايد 
-مبنى فندق ذا تاور بازا -شقة ١9٠٢

المطلوب إعانه : ١- فرح ثائر طالع الدورى صفته: منفذ ضده
اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
الى طالب  به وقدره 65١٧٤.6٤ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكمـ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2713 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في الدائرة االبتدائية العمالية الحادية عشر رقم ١5٠
موضوع الدعوى : المطالبة بمستحقات عماليه قدرها بمبلغ )١٧٨.٨٠٠( دوالر أمريكي 
مائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة دوالر او ما يعادله بالدرهم اإلماراتي مبلغ وقدره 
)65٣.٢6٠( درهم ستمائة وثاثة وخمسون ألف ومائتان وستون درهم والفائدة القانونية 

بواقع 9% وتذكرة عودة )٣٠٠٠( درهم والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
المدعي: بيتشاى موروجن بيتشاى عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري 

- دبي-شارع المستقبل -مبنى بريسم -شقة ٣5٠٣
المطلوب إعانه : ١- انفلوت م.د.م.س صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه قدرها 
ما  او  دوالر  وثمانمائة  ألف  وسبعون  وثمانية  مائة  أمريكي  دوالر   )١٧٨.٨٠٠( بمبلغ 
يعادله بالدرهم اإلماراتي مبلغ وقدره )65٣.٢6٠( درهم ستمائة وثاثة وخمسون ألف 
ومائتان وستون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وتذكرة عودة )٣٠٠٠( درهم والرسوم 
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢9-٠٣-

٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 49 / 2023 / 932 - عمالي

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره )١995٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
امارة دبي - ديرة -  السيارات عنوانه : االمارات -  لتأجير  المدعي: راندا 
بورسعيد - بناية اسيكو لاعمال- مكتب رقم m06- 02 بجوار بناية السركال 

- اسفلها فلمنكى كافيه مكاني رقم : ٣٢5٠٠9٤5٤٣
المطلوب إعانه : ١- مبارك عبداهلل مبارك حمد الهاجرى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـه بمبلغ وقدره )١995٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 
و الفائدة ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 

المعجل با كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٧-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 997 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : التصريح بضم ملف النزاع رقم 5٣5١ /٢٠٢٢ نزاع محدد القيمه لملف الدعوي 
ـــــــــــــــا  الحاليه والتصريح بتسجيل الدعوي وتحديد أقرب جلسة لنظرة وأعان المدعى عليه /ـ 
بصورة منها والحكم /  ١- الحكم بثبوت حق المدعيه و بالنتيجة إلزام المدعي عليه بسداد 

مبلغ ٤٠٧5 درهم و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ االستحقاق و حتى تمام السداد. 
٢- إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف

ورسان  منطقه  دبي،  إمارة  اإلمارات،   : عنوانه  السيارات ش.ذ.م.م  لتاجير  حنين  المدعي: 
االولى ، شارع ١٤ ، اسم المبني بنايه واي ١٣ الطابق االرضي مكتب رقم اس ١6 ، بالقرب 

من شكان ماركت مكاني ٣٨9٢٠٨٧5٢١
المطلوب إعانه : ١- مجدي محمد امان السيد محمد صفته: مدعى عليه

النزاع رقم 5٣5١  موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها التصريح بضم ملف 
/٢٠٢٢ نزاع محدد القيمه لملف الدعوي الحاليه والتصريح بتسجيل الدعوي وتحديد أقرب 

جلسة لنظرة وأعان المدعى عليه / ــــــــــــــــا بصورة منها والحكم / 
١- الحكم بثبوت حق المدعيه و بالنتيجة إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٤٠٧5 درهم و الفائدة 

القانونية بواقع 5% من تاريخ االستحقاق و حتى تمام السداد. 
٢- إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف

قاعة  في  صباحا   ٠9:٠٠ الساعة   ٢٣-٠٣-٢٠٢٣ الموافق  الخميس  يوم  جلسة  لها  وحددت 
التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و 
عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 681 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : / المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم )١٣٨٠٤٢٣١( 
بمبلغ وقدره 6١5٨٤.٣٣ درهم )واحد وستون الف وخمسمائة واربعه 
وثمانون درهم وثاثة وثاثون فلس( والمسحوب على بنك دبي اإلسامي

التنفيذ: بنك دبـــــــــي اإلسامــــــــي )شركة مساهمة عامة(  طالب 
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي

المطلوب إعانه : ١- رياس شيابارامباث ابو بكر صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : بتاريخ ٢١-٠٣-٢٠٢٣ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
المذكورة اعاه والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )6٣٣٣١.٣٣( الى 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2023 / 1045 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠٢٢/٤٣ تجاري 
مصارف كلي «، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٤٧٧٢٨5٤.96 درهم  

، شامًا للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: مصرف عجمان ش.م.ع عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى-

المركزية شرق - ابوظبي-شارع شارع خليفة -مبنى البرج االزرق -شقة 
١٢-بنك المشرق -- بوكالة مكتب هادف وشركاؤه

المطلوب إعانه : ١- محمد نور علي راشد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٤٧٧٢٨5٤.96 درهم الى طالب التنفيذ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 7738 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٤٤( والصادر 

عن / المنفذ ضده بقيمة )١٢٧695(.
طالب التنفيذ: روكي للمقاوالت )ش.ذ.م.م(
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي

المطوع  محمد  عبدالواحد  محمد  ناصر   -١  : إعانه  المطلوب 
صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٧695 درهم الى طالب 
التنفيذ أو خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15881 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع التنفيذ : ١ - المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٧٢( والصادر 

عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )٢٢.٠٠٠(.
٢ - المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٧١( والصادر عن بنك ابوظبي 

التجاري بقيمة ) ٤٤.٠٠٠(.
٣- منع المنفذ ضده من السفر.

طالب التنفيذ: الوسيم لمقاوالت تركيب وحدات التكييف عنوانه : اإلمارات-
إمارة دبي-المركز التجاري األولى -شارع الشيخ زايد -برج الحواي -مكتب 

رقم ٣٠٢ -مقابل محطة مترو المركز المالي - مكاني ٢6١٨٢٨95٢٣
المطلوب إعانه : ١- سيد تسليم عباس شفقت سيد شبير حسين صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره )6٧9٠5( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 17342 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
الدعوى رقم »٢٠٢٢/٢٧99  الصادر في  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
امر اداء«، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٨٢٨5 درهم  ، شامًا للرسوم 

والمصاريف
طالب التنفيذ: عبدالجليل مهدي محمد العسماوي

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-رأس الخور الصناعية الثانية - دبي-شارع راس 
الخور -مبنى مبنى الجليل العالمية-شقة معرض ٣/٤- بجانب اللولو للصرافة

المطلوب إعانه : ١- بياو كل خان بادشاه صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٨٢٨5 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2023 / 880 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠١5 لسنة ٢٠٢٢ 
نزاع مدني، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠6٠١٤ درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ماجد عبدالحكيم محمد شوقي عبدالحكيم

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي-مبنى بلوك 9-شقة ٣٠٣ 
ويمثله : نوف عبداهلل أحمد العبداهلل

المطلوب إعانه : ١- مني ابراهيم احمد ال ابراهيم صفته: منفذ ضده
اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠6٠١٤.٠٠ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2729 - تنفيذ مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى : بإلزامه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره )5٣٨5 درهــم( خمسة االف وخمسمائة 
وخمس وثمانون درهما اماراتيًا( . ثانيًا : إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ٢٠٠٠ درهم إماراتي على 
سبيل التعويض الجابر لما أصابه من أضرار وما فاته من ربح وكسب ، وذلك على التفصيل الوارد 
باألوراق بحيث تصبح المطالبة 5٣٨5 + ٢٠٠٠ = ٧٣٨5 بقيمة / درهم سبعة االف وثاثمائة 

وخمسة وثمانون درهم . ثالثًا: إلزامه بسائر المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي: خليفه محسن محمد عبداهلل الجسمى عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج 

التجاري - دبي-شارع الخليج التجاري-مبنى اونتاريو تاور-شقة ١5٠٢
المطلوب إعانه : ١- ابراهيم محمود ابراهيم بوجه صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها بإلزامه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره 
)5٣٨5 درهــم( خمسة االف وخمسمائة وخمس وثمانون درهما اماراتيًا( . ثانيًا : إلزامه بأن 
يؤدي للمدعي مبلغ ٢٠٠٠ درهم إماراتي على سبيل التعويض الجابر لما أصابه من أضرار وما 
فاته من ربح وكسب ، وذلك على التفصيل الوارد باألوراق بحيث تصبح المطالبة 5٣٨5 + 
٢٠٠٠ = ٧٣٨5 بقيمة / درهم سبعة االف وثاثمائة وخمسة وثمانون درهم . ثالثًا: إلزامه 

بسائر المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٧-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي 
عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك 

بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 899 - مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : المطالبة بمبلغ و قدره )١٠.9٨٠( عشرة آالف و تسعمائة و 
ثمانون درهم ، و الفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ اإلستحقاق الحاصل 

في ١6 / ١ / ٢٠٢٢ و حتي السداد التام
المدعي: االميرة لتاجير السيارات

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-مبنى بناية فروندز-شقة 
ميزانين ?M4 -هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية

المطلوب إعانه : ١- مهند سمير عبيدي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ و قدره 
)١٠.9٨٠( عشرة آالف و تسعمائة و ثمانون درهم ، و الفائدة القانونية بواقع 

)9%( من تاريخ اإلستحقاق الحاصل في ١6 / ١ / ٢٠٢٢ و حتي السداد التام
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٣٠-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
مستندات  أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو 

للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 977 - مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم ٧5٧
بأن  لاستثمار(  )ميديسبونسر  عليها  المدعي  بإلزام  المطالبة   : المنازعة  موضوع 
تؤدي للمدعية مبلغ ٢٠.٠٠٠ درهم )عشرون الف درهما( و الرسوم و المصاريف 
و أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
المتنازع : شركة دبـي للتأمين )شركة مساهـمة عامة( عنوانه : امارة دبي ، منطقة 
المرقبات ، شارع الرقة ، مقابل مطعم الصفدي اللبناني ، بناية ملك شركة دبي 

للتأمين ، الطابق االرضي ويمثله : سمير حليم كنعان
المطلوب إعانه : ١- ميديسبونسر لاستثمار في المشروعات الصحية ش.ذ.م.م 

صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليها 
)ميديسبونسر لاستثمار( بأن تؤدي للمدعية مبلغ ٢٠.٠٠٠ درهم )عشرون الف 
درهما( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.

وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 
ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 6123 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم ٧55
موضوع المنازعة : دعوى مطالبة بمبلغ وقدره )١٨.99٠.٤5 درهم( )ثمانية 
عشرة ألف وتسعمائة وتسعون درهم وخمسة واربعون فلس( والفائدة القانونية 
والمصاريف  والرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %١٢ وقدرها 

ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع : هيلتي اإلمارات ذ م م.

عنوانه : إمارة دبي منطقة الخليج التجاري - شارع األصايل الباٌي سكوير - بناية 
رقم ٠6 مكتب ٢٠١ - هاتف رقم ٠٤569٣٣٧٠ - متحرك رقم ٠5٢9٠99965 

INFO@RAALC.AE :مكاني رقم ٢66٧5٨66٠٧ إيميل
المطلوب إعانه : ١-اي اس بي اكسس فلورز )ش..ذ.م.م( صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٣-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2023 / 1736 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الخامسة عشر رقم ٧6٤
موضوع المنازعة : مطالبة مالية بمبلغ )٤6.١9٣درهم( ستة واربعون ألف ومائة 
وثاثة وتسعون درهم والفائدة القانونية المقررة من تاريخ اإلستحقاق وحتى 

تمام السداد و الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع : فندق االمارات جراند وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - شارع الشيخ زايد -مبنى أبراج اإلمارات 
ويمثله : حمد محمد كدفور عبداهلل المهيري

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

بمبلغ  مالية  مطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والفائدة  وثاثة وتسعون درهم  ومائة  ألف  واربعون  )٤6.١9٣درهم( ستة 
و  الرسوم  و  السداد  تمام  وحتى  اإلستحقاق  تاريخ  من  المقررة  القانونية 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت  ٢٧-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا ص بقاعة 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2023 / 1461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مبلغ  بسداد  عليه  المدعى  بإلزام  األمر  بإصدار  المطالبة   : الدعوى  موضوع 
٢٠.٨5٠ درهم فقط عشرون االف وثمانمائة وخمسون درهم قيمة عقد تأجير 
سيارة والفائدة القانونية 5% من تاريخ االستحقاق الحاصل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٣ 

. الزام المطلوب ضده بالمصاريف القضائية
المدعي: ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع شارع ابوهيل ٣٠ أ -مبنى 
بناية ابوهيل ريزيدنس رقم 6٨6 -شقة محل رقم١-بجوار صيدلية اليف ابوهيل

المطلوب إعانه : ١- نضال بن محمد احمد االمام صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يودي  بان  عليه  المدعي  بإلزام  بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٣ 
)٢٠.٨5٠ درهم( عشرون االف وثمانمائة وخمسون درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه.
ولكم الحق أستئناف األمر أو التظلم منه بحسب األحوال عمًابنص المادة 

١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2023 / 429 - امر أداء

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٧٢ 

إجراءات إفاس والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف : ام ايه ئي لألعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-عود المطينة األولى - دبي-شارع شارع 
رقم   ، سنتر  -٤٠9-لولو   ٤ الطابق  لولو-شقة  مركز  المطينة-مبنى 

مكاني :٣١6٢٨96٣١٧
المطلوب إعانه : ١- في اي اي للخدمات الفنية ش ذ م م صفته: 

مستأنف ضده
رقم  بالدعوى  الصادر  القرار/الحكم  أستأنف  قد   : اإلعان  موضوع 
٧٢ / ٢٠٢٢ إجراءات إفاس وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق 
٠٣-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه 
يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى 

محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2022 / 2780 - استئناف تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرۃ المصارف االبتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧
الف  وستة وستون  اربعمائة  )٤66.٢9١درهم(  بمبلغ  مطالبة  الدعوى دعوى  موضوع 
ومائتين وواحد وتسعون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% 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 لاعمال- شقة الرابع ٤٠٧ ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا
المطلوب إعانهم ١- الحاضرة للسياحة والشحن ش ذ م م - )رجاء للسياحة و الشحن 

ش ذ م م )سابقا( صفته: مدعى عليه
٢- شركة افشين التجارية )ذ.م.م( صفته: مدعى عليه

٣- المنظوم للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١6-٠٣-٢٠٢٣ في 
الدعوى المذكورة أعاه لصالح / بنك ملى ايران إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي 
بالتضامن والتكافل مبلغ ٣٠٨.٣69.9١( درهم( )ثاثمائة وثمانية آالف وثاثمائة وتسعة 
وستون درهم واحدى وتسعون فلس(، والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 
المطالبة وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

حكما بمثابة الحضوري قابا لاستئناف خال ثاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم  السمو  هذا االعان. صدر باسم صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا.

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

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ والمبلغ االجمالي بالرسوم )٣٨٤95١( لطالب التنفيذ

طالب التنفيذ ديشا كوربوراشين )ش.م.ح(
عنوانه اإلمارات-إمارة الشارقة-سيف زون - شارع ايه ١٨ مستودع 

ايه ٢-٠١٨ ? الطابق االرضي رقم مكاني: اليوجد
المطلوب إعانه ١- محمد فاروق محمد بافاسا محمد بافاسا محي الدين 

شاه صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٨٤95١ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 17375 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة المصارف االبتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى دعوى مطالبة بمبلغ وقدرة ٣5.6٧١.٨65 درهم خمسة وثاثون 
مليون وستمائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة وخمسة وستون درهما والفائدة 
القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ وحتى السداد التام لكامل المديونية.

المدعى بنك ملى ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى 
مركز سيتي باي لاعمال - شقة الرابع ٤٠٧ ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا
المطلوب إعانه ١- مروج الذهب للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١6-٠٣-
المدعى  بإلزام  أوال:  ايران  بنك ملي  لصالح/  أعاه  المذكورة  الدعوى  ٢٠٢٣ في 
عليهم األولى والثاني والثالث بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)٢٨.١٣٠.٤69.٤٢ درهم( ثمانية وعشرون مليون ومائة وثاثون ألف واربعمائة 
وتسعة وستون درهم واثنان واربعون فلس ( وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا 
من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والزمتهم جميعًا بالرسوم والمصاريف ومبلغ 
٢٠٠٠ درهم مقابل أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابا لاستئناف خال 
ثاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعان. صدر باسم صاحب السمو 

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

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 39 / 2022 / 150 - تجاري مصارف كلي

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية عشر رقم ٢9٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم »امر اداء -١١٧٨-

٢٠٢٢«، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) 965٠٧.٠5 درهم ( ، شامًا 
للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ انتر باست المحدودة ذ م م
عنوانه اإلمارات-إمارة الشارقة-القاسمية - الشارقة- شارع الملك فيصل-

مبنى الفيصل ٢ - شقة ١٠9
المطلوب إعانه ١- موبايل شف كاتررز ش ذ م م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره 965٠٧.٠5 درهم  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 7141 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المعلن إليه : المدعى عليه / غسان احمد شاش ملحم
بناء على قرار محكمة دبي االبتدائية الموقرة وتكليفنا ألعمال الخبرة الحسابية في 
الدعوى رقم 6٨١-٢٠٢٣ مدني المقامة من شركة دبي لتأجير السيارات )ذ.م.م(، 
فقد حددنا يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢9 في تمام الساعة الثانية مساء لعقد 
اجتماع الخبرة الحسابية األول »عن بعد« عبر تطبيق ZOOM المرئي والمسموع 

من خال الرابط التالي :
Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84637423770?pwd=MTYyUHpRd3JGUW
wwMHVKR3BVRHgyOT09
Meeting ID: 846 3742 3770

Passcode: m3HsAs
وعليه يتطلب حضوركم أو من يمثلكم قانونًا لحضور االجتماع المذكور 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 : ٠5٢٣٠٣٠٨٢٠ - ٠٤٣5٢٤٠٣٠ :

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابية األول »عن بعد« 
في الدعوى رقم : 681-2023 مدني - محاكم دبي االبتدائية

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / عبد اهلل علي سيف علي القايدي
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اقتصاد

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - اإلنشاءات المتميزة لمقاوالت البناء ذ.م.م، محمد عبدالعظيم 

محمد محمد 
ذ.م.م،  البناء  لمقاوالت  المتميزة  اإلنشاءات   -١ عليهما:  المحكوم  إلى 

٢- محمد عبدالعظيم محمد محمد 
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة الكوثر للتجارة العامة ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٤٧9٢6٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

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

الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICPL2023 /0001177 - أمر أداء

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - يوسف عبداهلل علي عبداهلل الحمادي 

إلى المحكوم عليه: يوسف عبداهلل علي عبداهلل الحمادي 
 حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ اإلبداع لخدمات اإلشراف اإلداري لجمعيات الماك - في القضية 

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

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢9٤5١٫٠

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

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022/ 0009295 - مدني )جزئي(

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
العامة  للتجارة  جلفار  ذ.م.م،  الثقيلة  المعدات  غيار  لقطع  جلفار  شركة   -

ش.ذ.م.م بصفته ضامن وكفيل دين 
إلى المحكوم عليهما: شركة جلفار لقطع غيار المعدات الثقيلة ذ.م.م، جلفار 

للتجارة العامة ش.ذ.م.م بصفته ضامن وكفيل دين 
 حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة عبدالواحد الرستماني التجارية ش.ذ.م.م - في القضية المشار 
الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  وبما  أعاه.  إليها 
المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: 56٣١5٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 

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

الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICOMS2023 /0000498 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: ماهر نظمي صبح حمدان، العنوان: 9٧٤٤6٢١
بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ قد حكمت عليك هذه  بأنه  نحيطكم علمًا 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاه لصالح/ منير أحمد 

عبد، بالتالي :
نص الحكم: نأمر بإلزام المقدم ضده بأن يؤدي للطالب مبلغ ٧٠٠٠٠ 
درهم »سبعون ألف درهم« والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك.
حكمًا قابًا لاستئناف خال المدة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي 

المحكمة االبتدائية المدنيةلنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 

رقم SHCFICICPL2023 /0001349  - أمر أداء

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: أحمد خالد الدياب  مجهول محل اإلقامة
الدعوى المرفوعة من / المدعي: محمد بن سعيد بن سليمان الخروصي

والتي يطالبكم فيها بـ: - إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
٤5٠٠٠ درهم »خمسة وأربعون ألف درهم ال غير« قيمة السيارة المترصده 

في ذمه المدعى عليه.
- إلزام المدعى عليه بالفوائد التأخيرة ١٢% من تاريخ إستحقاقها في ٢٠٢١/٠٨/١9 

وحتى السداد التام .
ومقابل  المدنية  الدعوي  في  والمصروفات  بالرسوم  عليه  المدعى  إلزام   -

أتعاب المحاماة.
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢9 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى 
رقم ٢« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ 
النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICICIVS2023 /0001919 - مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: حسين أحمد عبدالعاطي درويش
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى 
رقم 6« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ 
النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.

المطالبة
بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   ١٠٠٢٠٫5٠ مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  إلزام 

١٢% من تاريخ المطالبة.
إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICICOMS2023 /0001913 - تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- ناصر عيسي بجاري بائيسي

إلى المحكوم عليه: ناصر عيسي بجاري بائيسي
العنوان: اإلمارات، الشارقة منطقة مويلج شارع مويلح بناية الوحدة شقة ٢٠٤ 

هاتف ٠5٠6٢6١٣٤٤ مكاني ٣٠٠٠595٢٧9
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

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

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢5٨5٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0000141 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - ساندهيا براديب راج

إلى المحكوم عليهما: ساندهيا براديب راج
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

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

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٠95٣5٫٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007958 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - محمد رافيل كاريادان بوتيا مالياكال

إلى المحكوم عليهما: محمد رافيل كاريادان بوتيا مالياكال
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة« - في القضية المشار 

إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٨٨١6٢٫٠

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0001831 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- سيندهو ماتيش كومار زوجه ساتيش كومار

إلى المحكوم عليه: سيندهو ماتيش كومار زوجه ساتيش كومار
العنوان: اإلمارات، الشارقة المجاز شارع المجاز بناية الوحدة شقة ٣٠٣ مكاني 

٣٠٠٠595٢٧9 هاتف ٠5٠٣١٧9٧١٠
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

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

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٢٣٢٣٤٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0000224 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - محمد عمران الشامسي لمقاوالت البناء، محمد عمران سيف 

ناصر الشامسي
إلى المحكوم عليهما: ١- محمد عمران الشامسي لمقاوالت البناء،

٢- محمد عمران سيف ناصر الشامسي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة الكوثر للتجارة العامة ذ م م - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٠9٢6٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

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

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0001176 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - محمد محمود الناصر

إلى المحكوم عليهما: محمد محمود الناصر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة« - في القضية المشار 

إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢١٠١9٫٠

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0001979 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: شامون أحمد محمد نزير مجهول محل اإلقامة
نعلمكم أن المدعي/ أمير حسن عبدالمناف، الجنسية: بنغاديش ويحمل بطاقة 
ويطالب  أعاه  المذكورة  الدعوى  أقام  قد   ٧٨٤١9٨6696٢٨٣5٠ رقم  هوية 

فيها باآلتي:
١- إلزام المدعى عليه بمبلغ »٤5٠٠« درهم

٢- إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة
٣- إعان المدعى عليه بموعد الجلسة والئحة اإلدعاء

٤- شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقًا ألحكام المادة ٢٢9 الفقرة »5« من 
قانون اإلجراءات المدنية

لذلك أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب 
مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICICIVS2023 /0001057 - مدني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد حسيب لخدمات توصيل الطلبات فرع الشارقة 
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم 
وتقديم  معتمد،  وكيل  بواسطة  أو  الدعوى« شخصيًا  مدير  »مكتب 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال 
مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى 

المذكور رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICILABS2023 /0001433 - عمالي

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: صاح بن عبداهلل بن صالح الضباري
مجهول محل اإلقامة

بناًء على طلب ملتمس/ باسل موفق فاخوري
وعنوانه / العنوان إمارة الشارقة كورنيش البحيرة بناية البطحاء الدور 

العاشر مكتب ١٠٠6 رقم الهاتف: ٠٠9٧١5٠٢9٢9٤٤٤
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٣« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة 
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

SHCFICIRECON2022 /0002739 - التماس إعادة نظر

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

السيارات ويمثلها مديرها/  لصيانة  ايساند  المدعى عليه: مؤسسة  إلى 
ضيف خلف اليوسف
مجهول محل اإلقامة

بناًء على طلب ملتمس/ باسل موفق فاخوري
وعنوانه / العنوان إمارة الشارقة كورنيش البحيرة بناية البطحاء الدور 

العاشر مكتب ١٠٠6 رقم الهاتف: ٠٠9٧١5٠٢9٢9٤٤٤
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٣« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة 
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

SHCFICIRECON2022 /0002739 - التماس إعادة نظر

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: ناصر خان نياز محمد 
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ أمام القاضي 
المشرف بالحضور بدار القضاء بالشارقة مكتب رقم ١٣٢ 
الحاسمة وهي بصيغة  اليمين  الساعة ١١ صباحًا لحلف 
مبلغ  المدعي  من  استلم  لم  أنني  العظيم  باهلل  »أقسم 
٣٠٠٠٠ درهم حسب االتفاق بيننا لبيعه سيارات سكراب 
وأن ذمتي غير مشغولة له بهذا المبلغ وال بأي جزء واهلل 

مكتب الخدمات القضائيةعلى ما أقول شهيد«.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0008897 - مدني »جزئي«

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: األركان للعبايات
مجهول محل اإلقامة

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

مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICILABS2023 /0001824 - عمالي

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

اسم الشركة: مالديني »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: 5٠9١١٤

العنوان: محل ملك ستي سنتر - ديرة - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 5٢١٢5
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢9555٨٢-٤-9٧١   الفاكس: ٢95559٨-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

اسم الشركة: هليبت كوم لتجارة وإصاح األجهزة اإللكترونية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧5٢5٧٤ العنوان:  مستودع رقم ٧-٨-9 ملك مؤسسة دبي 

العقارية - بردبي - القوز الصناعية الثالثة
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤9٢٨٨9
اسم المصفي: جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة »فرع دبي«

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠٣

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

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم /TO5-FLR03- 03.02/ 03/ 08 ملك شركة مركز 

دبي التجاري - المركز التجاري ٢
الهاتف: ٣٨٨99٢5-٤-9٧١ الفاكس: ٣٨٨99١5-٤-9٧١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

اسم الشركة: مالديني »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: 5٠9١١٤

العنوان: محل ملك ستي سنتر - ديرة - بورسعيد
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 5٢١٢5
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢9555٨٢-٤-9٧١   الفاكس: ٢95559٨-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

اسم الشركة: هليبت كوم لتجارة وإصاح األجهزة اإللكترونية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧5٢5٧٤ العنوان:  مستودع رقم ٧-٨-9 ملك مؤسسة دبي 

العقارية - بردبي - القوز الصناعية الثالثة
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤9٢٨٨9
اسم المصفي: جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة »فرع دبي«

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠٣

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

خال ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. 
العنوان: مكتب رقم /TO5-FLR03- 03.02/ 03/ 08 ملك شركة مركز 

دبي التجاري - المركز التجاري ٢
الهاتف: ٣٨٨99٢5-٤-9٧١ الفاكس: ٣٨٨99١5-٤-9٧١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

اسم الشركة: تاتش أب لتجارة الهواتف المتحركة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٢٢٠٧٤

العنوان: كشك رقم ١٣ ملك الظاهري وكابيتال انفستمنت - بر دبي - منخول 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤9١5٢
تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنها بصدد إلغاء الترخيص الخاص 
بالشركة الواردة أعاه وذلك بموجب اإلجراءات والنظم المتبعة في الدائرة.

وعلى من لديه أي إعتراض التقدم إلى دائرة االقتصاد والسياحة في دبي 
 Suggest-complain@dubaided.gov.ae اإللكتروني البريد  من خال 
الثبوتية وذلك خال »١5« يومًا  مرفقًا معه كافة المستندات واألوراق 

دائرة االقتصاد والسياحةمن تاريخ نشر هذا اإلعان.

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: سعيد جمعة خليفة المهيري - إماراتي الجنسية - هوية إماراتية رقم: 
»٧٨٤١969٠٢١6٠٢56« - بصفته: المؤجر

وينوب عنه السيد/ منصور محمد فؤاد صبري محمود منصور صبري - مصرى 
الجنسية - هوية إماراتية رقم: »٧٨٤١966٠9٨٠٤٢٤٨« بموجب وكاله مصدقة 
عن طريق كاتب العدل رقم المحرر ٢٠٢٣/١/١٣٧٧6١ العنوان : إمارة دبي - 

اإلمارات العربية المتحدة تليفون:  ٠5٠6555٢66 - ٠5٠٧٤٤١٠٣6
المنذر إليه: العابر للصناعات - ش.ذم.م - ش.ذ.م.م رقم الرخصة »6٣9٤٣٤« 
بصفته: المستأجر ، العنوان: مستودع G - منطقة القصيص الصناعية الرابعة 

- رقم األرض: »١6١-٢٤٧« - دبي،  تليفون : ٠5٠٣6٣٨٤٠٧
يخطر المنذر المنذر إليه بضرورة إخاء العين المؤجرة المذكورة وتسليهما 
للمخطر بالحالة التي تسلمها عليها وجميع المستحقات اإليجارية المستحقة 
عليه وأي مبالغ أخرى مترصدة بذمته مع إصاح ما قد يكون لحق بالعين من 
تلف وتسوية حساب الماء والكهرباء وغيرها عن مدة شغلهم للعين وذلك 
خال مدة أقصاها »٣٠« يومًا من تاريخ استام المخطر إليهم لهذا اإلخطار، و 
إال سيضطر المخطر إلى اتخاذ اإلجراءات القضائية الازمة للمطالبة بما ذكر وما 
يستجد من قيمة إيجارية والتعويض الجابر للعطل والضرر، وتحميل المخطر 

الكاتب العدلإليهم بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1191«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: بنك دبي اإلسامي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه: ديزاير للسياحة ش.ذ.م.م »مجهول محل اإلقامة« 

حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »5٢٢٠٠ درهم«، بموجب قرض 
تمويل السيارة رقم »5٣٠9٧« ، موديل »٢٠١٣«، الفئة » C / دبي « 
النوع »تويوتا اينوفا«، اللون »أبيض«، وهذه المديونية مترصدة في ذمتكم 
بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية المستحقة في ذمتكم، على 
الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم لم تبادروا إلى 
السداد حتى تاريخ اإلنذار، وعليه نرجو االستجابة لدواعي هذا اإلنذار 
وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم خال سبعة أيام من تاريخ 
هذا النشر ، و إال سوف نضطر إلى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون 
»السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم 

والمصروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي األخرى تجاهكم.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2023/1198«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: بنك دبي اإلسامي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه: بايجو مون بافاكونجو فيابالي افاكو »مجهول محل اإلقامة« 
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »5٢٠٠٠ درهم«، بموجب قرض 
تمويل السيارة رقم »9١٢56« ، موديل »٢٠١١«، الفئة » P / دبي « النوع 
»هوندا أكورد«، اللون »فضي«، وهذه المديونية مترصدة في ذمتكم 
بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية المستحقة في ذمتكم، على 
الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم لم تبادروا إلى 
السداد حتى تاريخ اإلنذار، وعليه نرجو االستجابة لدواعي هذا اإلنذار 
وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم خال سبعة أيام من تاريخ 
هذا النشر ، و إال سوف نضطر إلى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون 
»السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم 

والمصروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي األخرى تجاهكم.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2023/1197«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذرة : إبك إنترناشونال ليميتد
المنذر إليه: ايان شورالين لتأجير بيوت العطات »ش.ذ.م.م«

لذلك
قدم المالك إشعارًا إلى المستأجر لرقم العقار »9٠٣«  الطابق »9«  
اسم المبنى برج الرمال »5«  أرض رقم »١٧٣«، مرسى دبي، دبي، 
اإلمارات العربية المتحدة، في موعد ال يتجاوز سنة واحدة ١٢ 
»شهرًا« من تاريخ نشر هذا اإلعان، وفي حالة اإلخفاق، سيضطر 
المالك إلى اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه 
٢٠٠٧م ،  لسنة    »٢6« رقم  القانون  من    »٢5« رقم  للمادة  وفقًا 
بأتعاب  يتعلق  فيما  المستأجر  بتكلفة ومخاطر  المعدلة  بصيغته 
المحكمة وأتعاب المحاماة، يجب على المستأجر السماح للمالك 
و/ أو وكائه المعتمدين بإظهار الشقة للمشترين المحتملين، مع 

إشعار مسبق بيوم واحد.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2023/1078«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: بنك دبي اإلسامي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه: جوسيو جي ار بورجال تارناتي »مجهول محل اإلقامة« 

حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »٣٨٤٠٠ درهم«، بموجب قرض 
تمويل السيارة رقم »9٠٨٢٤« ، موديل »٢٠١٤«، الفئة » D / دبي « 
النوع »تويوتا ياريس«، اللون »رمادي«، وهذه المديونية مترصدة في 
ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية المستحقة في ذمتكم، 
على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم لم تبادروا 
إلى السداد حتى تاريخ اإلنذار، وعليه نرجو االستجابة لدواعي هذا اإلنذار 
وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم خال سبعة أيام من تاريخ 
هذا النشر ، و إال سوف نضطر إلى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون 
»السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم 

والمصروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي األخرى تجاهكم.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2023/1199«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: محمد عادل صادق أحمد - سوداني الجنسية
المنذر إليه: كريستال تابامو كامبويد - فلبيني الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر - المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره 5٠٠٠ 
درهم »خمسة آالف درهم« وذلك خال مهله أقصاها 5 أيام 
من تاريخ استام/نشر هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه بما في ذلك 
إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ مع مطالبة المنذر 
اليه بالتعويض المناسب عن األضرار المادية التي لحقت به 
وتحميله كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1195«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المنذر: محمد نغماش محمد بن دعفوس المنصوري - إماراتي الجنسية
المنذر إليه: طاهر سجاد فضل كريم - باكستاني الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر المنذر إليهم بضرورة سداد مبلغ وقدره »6٢٠٠٠« 
درهم والفائد القانونية بواقع 9% من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ 
السداد خال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ استامه هذا اإلنذار 
و إال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه واستصدار أمر األداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن 
أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليها بكافة 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1196«
العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

المحدودة ذ.م.م يمثلها/ أحمد  العامة  للتجارة  الوادي   / بناًء على طلب مدعي 
عبداهلل علي االعماش الجنسية

إلى مدعى عليه / خالد عمر للصيانة العامة الجنسية
فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية لجنة فض المنازعات 
العقارية واإليجارية شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠9:٠٠ من 
لديك من  ما  الدعوى وتقديم  لإلجابة على  الموافق ٢٨-٠٣-٢٠٢٣،  الثاثاء  يوم 
بيانات ودفوع، وفي حالة تخلفك عن الحضور أو إرسال وكيل عنك في الوقت 

المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.
مبلغ وقدره »١٧٫65٨  للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  أواًل  فيها:  طالبًا 
درهم - سبعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون درهمًا« قيمة األجرة المتأخرة 
بذمته بداية من تاريخ شغله العين المؤجرة وحتى تاريخ إخاءه لها وتركها في 
٢٠٢٢/6/٢٤م دون سداد ما تراكم عليه من مديونية باتت عالقة بذمته حتى تاريخه 

ولم يلتزم بسدادها رغم المطالبات المتكررة بدون جدوى.
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2023/73 - منازعات إيجارية

بناًء على طلب المحكوم له / الفهد لتأجير السيارات ذ.م.م الجنسية
إلى المحكوم عليه / سعودي نجيب جفني محمد الجنسية / مصر

ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٢١-٠٧-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/6١5 تجاري 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره ١٢٠٤6٫٠٠ درهمًا شامًا الرسوم 
والمصاريف، وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم 
وسجل بالرقم المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه 
فإن  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك  التالي  يوم  خال ١5 
لتنفيذ  المناسبة  القانونية  اإلجراءات  بحقك  المحكمة ستتخذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر
 رقم الملف: 2023/406 - تنفيذ تجاري

بناًء على طلب المستأنفين: ١- أس آر ريسورسيز ش.م.ح »شركة 
شروق الشمس للنفط - سابقًا« - »إماراتي الجنسية«

٢- فيفك جويل سات بال جويل »هندي الجنسية«
٣- مؤسسة وردوك م.م.ح لمالكها انتشال اجاروال - سابقًا شركة 

وردوك - إماراتي
المستأنف ضده: روهيت جويال ساتيا بال جويال - هندي الجنسية

أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم »٣« بمحكمة 
استئناف الشارقة - شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد وتقديم مذكرة 
المستندات وذلك في يوم  بها كافة  الدعوى مرفقًا  جوابية على 
 - أعاه  المرقمة  الدعوى  في   ٣٠-٠٣-٢٠٢٣ الموافق  الخميس 

مدير الدعوىبوصفك مستأنف ضده.

إعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور أمام مكتب إدارة
 الدعوى في االستئناف رقم: 2023/286 تجاري

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

مكتب إدارة الدعوى

 - الهياشي  أحمد  عبدالرب  عبدالرحمن   / المخطر  من  على طلب  بناًء 
يمني الجنسية

إلى المخطر إليه / روى سيباستيان - هندي الجنسية
الموضوع: أداء بمبلغ »١٢٠٠٠« درهم »اثنى عشر ألف درهم« حيث 
قام المخطر إليه بتسليم المخطر الشيك رقم »٠٠٠٧٨« بمبلغ إجمالي 
وقدره »١٢٠٠٠« درهم والمؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م والمسحوب على 
بنك أبوظبي التجاري وعند قيام المخطر بصرف الشيك ارتد الشيك بسبب 

التوقيع غير متطابق.
إليكم بهذا اإلخطار ويطالبكم بموجبه  لذلك: حيث أن المخطر يتوجه 
بسداد مبلغ المذكور لصالح المخطر وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام 
من تاريخ اإلعان، وإال سيقوم المخطر باتخاذ كافة الطرق القانونية مع 
تحميلكم كافة التعويضات القانونية والرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب 

رئيس مكتب إدارة الدعويالمحاماة إن وجدت.

إعالن إخطار عدلي بالوفاء »بالنشر«
MOJAU-2023- 0109855  :رقم اإلخطار

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

مكتب إدارة الدعوى

الرمل والحصى وأحجار  لتجارة  الجسور   / المخطر  بناًء على طلب من 
البناء ذ.م.م

البناء - ويمثلها كلديب  الحديثة لمقاوالت  الشبكة   / إليه  المخطر  إلى 
كومار سانت رام

الموضوع: أداء بمبلغ »٢٢.٠٠٠« درهم »اثنان وعشرون ألف درهم« قام 
المخطر إليه بتسليم المخطر الشيكات وتحمل أرقام »9٧ - 9٨« بمبلغ 
إجمالي وقدرة »٢٢.٠٠٠« درهم والمسحوب على بنك المشرق وعند 

قيام المخطر بصرف الشيك ارتد الشيك لعدم كفاية الرصيد.
إليكم بهذا اإلخطار ويطالبكم بموجبه  لذلك: حيث أن المخطر يتوجه 
المخطر وذلك في موعد أقصاه خمسة  بسداد مبلغ »٢٢.٠٠٠« لصالح 
أيام من تاريخ اإلعان، وإال سيقوم المخطر باتخاذ كافة الطرق القانونية 
مع تحميلكم كافة التعويضات القانونية والرسوم والمصاريف القضائية 

رئيس مكتب إدارة الدعويوأتعاب المحاماة إن وجدت.

إعالن إخطار عدلي بالوفاء »بالنشر«
MOJAU-2021- 0093164 :رقم اإلخطار

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

مكتب إدارة الدعوى

إلى المحكوم عليه: سوفت تاتش لتجارة المنتجات الورقية ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
يوني كيم لصناعة المطهرات ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٣9٨٠9٨٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

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

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2023 /0000086 - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية

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

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

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢9٠٨6٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »٧« أيام من تاريخ إعانك 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 ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

 إلى المدعى عليهم: -السادة/ شركة ألفا العالمية لصناعة األدوات المنزلية.ش.ذ.م.م. 
- السيد/ باتيل جاجديش كومار. )مجهول محل اإلقامة(..

الخولي  مأمون  مكتب  بـوكالة:   - اإلسامي  اإلمارات  مصرف  المدعى:  أن  بما   
ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية قد أقام عليكم الدعوى القضائية رقم: 
١١9/ ٢٠٢٣ تجاري- جزئيـ  الشارقة، فأنتم مكلفون أو وكيلكم القانوني بالحضور 
أمام الخبير المصرفي المكلف من عدالة المحكمة لجلـسة الخبرة األولي يوم اإلثنين 
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٣م، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر مكتب الخبير » دار 
البيان للحسابات واالستشارات« دبي، ديرة، شارع اإلتحاد، خلف وكالة نيسان، بناية 
الخيمة، الطابق الثالث، مركز الرائد لألعمال. مكتب ١١، هاتف رقم: 65٢١99٢ 
٠5٠- ، ٣٣6٨٨٣٣ ٠٤، فاكس: ٢٢٢٧٠٠٢ ٠٤، مصطحبين معكم نسخة عن كـافة 
المستندات المؤيدة لـدفـوعـكم، وما ترونه مناسبا لتيسير أعمال الخبرة وتمكين 
الخبير من أداء مهمته، وبيان وجه الحق في الدعوى، وفي حال عـدم الحضور 

ســيتم اإلجراء في غــيابكم وتتحملون كامل المســـئولية.
الخبير المصرفي الدكتور: محمد الفقي
هاتف: 65٢١99٢ ٠5٠

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إعــالن حضور اجتمـاع الـخـبرة الدعوى رقم: 
2023/119 م –مدني، تجارى، جزئي، الشارقة.  

محكمة الشارقة االبتدائية المدنية التجارية.

إجتماع خبرة

بموجب هذا نعلن نحن أمين االجراءات أحمد علي الحوسني، 
أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨، أصدرت محكمة أبوظبي االبتدائية – 
دائرة االفاس- قراراها في الدعوى رقم ٢٠١٨/١9٠٣ تجاري 
كلي، بإقفال كافة االجراءات بملف الدعوى بانتهاء إجراءات 
إعادة الهيكلة للتاجر إبراهيم خليفة السويدي والمؤسسات 

الفردية المملوكة له.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

محكمة أبوظبي االبتدائية
إنتهاء إجراءات إعادة الهيكلة 
للتاجر إبراهيم خليفة السويدي

في الدعوي رقم 1903 لسنة 2018 تجاري كلي

إعالن

أمين االجراءات الخبير / أحمد علي أحمد الحوسني

بموجب هذا نعلن نحن أمين االجراءات أحمد علي الحوسني، أنه 
دائرة   – االبتدائية  أبوظبي  محكمة  أصدرت   ،٢٠٢٣/٠٣/٢٠ بتاريخ 

االفاس- قراراها في الدعوى أعاه، باالتي: -
١- التصريح للدائنين المخصص لهم تسويات نقدية وفقا لخطة إعادة 
الهيكلة ولم يستلموها بصرفها بذات الكيفية المبينة بالتقرير النهائي 

وحسب إجراءات الصرف المعتمدة لدى المحكمة.
٢- اقفال كافة اإلجراءات بملف الدعوى وانتهاء إجراءات إعادة الهيكلة 

للشركة المدينة – هيدرا العقارية ذ.م.م.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

محكمة أبوظبي االبتدائية
إنتهاء إجراءات إعادة الهيكلة 

شركة هيدرا العقارية ذ.م.م
في الدعوي رقم 1435 + 1806 لسنة 2018 تجاري كلي

إعالن

أمين االجراءات الخبير / أحمد علي أحمد الحوسني

سباركل آند كو منطقة حرة-ذ.م.م - رقم الرخصة 9٨٠٢٧ - مرخصة 
للتصميم - دبي -  العنوان: حي دبي  للتطوير  بواسطة سلطة دبي 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ترغب في اإلعان عن قرارها بإغاق 
الذي  باإلجتماع  اإلدارة  مجلس  قرار  على  بناًء  وذلك  الشركة  وحل 
أنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٣ وبناًء عليه أي مطالبات مالية لدى أي 
شركة تجاه الشركة المذكورة أعاه عليها إبداء المطالبه مع تقديم 
المستندات خال مده أقصاه ٤5 يوم من تايخ هذا اإلعان عن طريق 

البريد أو اإلتصال على
جاكسا محاسبون قانونيون
صندوق بريد 9٢٣6٣ دبي
رقم هاتف ٠٤٢٢٠٧٣55

jiby@jaxaauditors.com أو إيميل
علمًا بأن أي مطالبات يتم إستامها بعد فترة ٤5 يوم من تاريخ اإلعان 

لن تؤخذ بعين اإلعتبار.

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

إشعار تصفية سباركل آند كو منطقة حرة-ذ.م.م

إشعار تصفية
لصناعة  )ريالكس  بأن  االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  تعلن 
اإلسفنج الصناعي )شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، )رقم 
المسجل  االسم  بتغيير  ترغب   )0000024000119 التجاري  السجل 
للشركة من )ريالكس لصناعة اإلسفنج الصناعي )شركة الشخص الواحد 
ذات مسؤولية محدودة إلى ام آر ام لصناعة المطاط ذ.م.م وترغب 

بتحويل الحصص كالتالي :

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
خال ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان على العنوان التالي: هاتف 
publication@rakez.com :رقم : 9٧١٧٢٠٤١١١١+ البريد اإللكتروني

العدد ٤٠٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 723930

اسم المتنازل

رام شاندير ياداو

رام شاندير ياداو

رام شاندير ياداو

عدد الحصص

١٢٠

١٠5

٧5

اسم المتنازل له

مانوج كومار سانوال

أنيتا سينغ نارسينغ بال سينغ

زينت سعود محمد علي سعيد
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يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 49121٧9/ 050

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54040 ص.ب:  أبوظبــي 
02-4486000 هـاتـــف: 
02-4485400 فاكــس: 

0٣ -٧849616 فاكس:    0٣ -٧655000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
04 -٣95٧1 1 1 فاكس:     04 -٣95٧000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
02 -4485450 02  فاكس:   -4485000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
02 -4482486 فاكس:    02 -4486000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

طريقــًة  العلمــاء  اكتشــف 
الســتخاص كميــات وفيــرة مــن 
الزيــت مــن نبات عــدس الماء الذي 
ــات  ُيعــد واحــًدا مــن أســرع النبات
ا في الطبيعة، قد ُيمثل  المائيــة نموًّ
تحويــل هــذا الزيــت النباتــي إلــى 
وقــود الديــزل الحيوي واســتخدامه 
فــي أغــراض النقــل والتدفئــة جزًءا 
كبيــًرا مــن مســتقبٍل أكثر اســتدامة.

فــي دراســة جديــدة ُنشــرت فــي 
بيوتكنولوجــي  »بانــت  دوريــة 
 Plant Biotechnology »ــال جورن
ــل  ــون بتعدي ــام الباحث Journal، ق
ــة  ــاج كمي ــا إلنت عــدس المــاء جينيًّ
الزيــت  أضعــاف  ســبعة  ُتعــادل 
ان الواحــد مــن  الــذي ُينتجــه الفــدَّ
فــول الصويــا، وهــو النبــات األكثــر 
اســتخداًما في الوقت الحالي إلنتاج 
وقــود الديــزل الحيــوي، ذكــر جون 
الكيميــاء  -اختصاصــي  شــانكلين 
الحيويــة فــي مختبــر بروكهافــن 
الطاقــة  لــوزارة  التابــع  الوطنــي 
األمريكيــة والباحــث الرئيســي فــي 
ــن  ــد م ــراء المزي ــة- أن إج الدراس
األبحــاث قــد ُيضاعــف مــن إنتــاج 
زيــت عــدس المــاء الُمعــدل جينيًّــا 
ــة،  ــة المقبل خــال الســنوات القليل
ــذا الصــدد  ــي ه ــارة ف ــُدر اإلش تج
إلــى أن شــانكلين وفريقــه البحثــي 
أجــروا هذه الدراســة بالتعــاون مع 
الباحثيــن فــي مختبر كولد ســبرينج 

ــورك. ــور فــي نيوي هارب
خاًفــا للوقــود األحفــوري الــذي 
تكــوَّن فــي باطــن األرض على مدار 
مئات المايين من الســنين، يتجدد 
الوقــود الحيــوي بمعدل أســرع من 
معــدل اســتخدامه، الجديــر بالذكــر 
أن الوقــود المصنــوع مــن الزيــوت 
النباتيــة الجديــدة والمســتعملة، 
ــب،  ــة والطحال ــون الحيواني والده
ــًة أقــل مــن  ُيخلِّــف بصمــًة كربوني
ــا  ــي ُيخلفه ــة الت ــة الكربوني البصم
ــا لطريقــة  الوقــود األحفــوري، تبًع
اســتخاصه، لكنَّه القى ردود أفعال 
غاضبــة فــي اآلونــة األخيــرة، ولعل 
ــا إلــى اســتغال  ذلــك ُيعــزى جزئيًّ
العديــد من المحاصيــل حاليًّا إلنتاج 
الطاقــة بداًل مــن الغــذاء؛ إذ يعتمد 
إنتــاج الوقــود الحيــوي علــى أكثــر 
مــن مئــة مليون فدان مــن األراضي 

الزراعيــة فــي العالــم.
المنتشــر  المــاء،  عــدس  ُيعــدُّ 
القــارة  عــدا  القــارات  كل  فــي 

ــات  ــن النبات ــة، م ــة الجنوبي القطبي
األكثــر إنتاجيــًة فــي العالــم للفــدان 
الواحــد، ُيشــير الباحثــون إلــى أنَّــه 
قــد ُيمثــل مصــدًرا محوريًّــا للطاقــة 
دة لثاثــة أســباب رئيســية،  المتجــدِّ
لعــل أولهــا أنــه ينمــو بســهولة 
وســرعة فــي الميــاه، فــا يتنافــس 
علــى  الغذائيــة  المحاصيــل  مــع 
األراضــي الزراعيــة الخصبــة، ثانًيــا: 
يمكــن أن ينمــو عــدس المــاء فــي 
المناطق الُملوَّثة زراعيًّا مثل مزارع 
الدواجــن، وقد يســهم فــي التخلص 
مــن النيتروجيــن والفوســفور الذي 
ُتطلقــه هــذه المــزارع فــي الميــاه.

ثالًثــا: توصــل شــانكلين وفريقــه 
البحثــي إلــى طريقــة للتغلــب علــى 
عقبــة أساســية تتعلــق بالتكنولوجيا 
الحيويــة الرئيســية؛ فوفًقــا لريبيــكا 
الكيميــاء  اختصاصيــة  روســتون، 
الحيويــة فــي جامعــة نبراســكا-

ــي  ــارك ف ــم ُتش ــي ل ــون، والت لينك
الدراســة، عادًة ما تستهلك النباتات 
لــة جينيًّــا الكثيــر مــن الطاقــة  الُمعدَّ
إلنتــاج الزيت، وبالتالي تتوقف عن 
النمو. يوضح شــانكلين في الدراسة 
الجديــدة أن الباحثيــن أضافــوا جيًنا 
ــًا فــي  ــا للزيــت يكــون ُمَعطَّ ُمنِتًج
ــل  ــغيله مث ــم تش ــم يت ــة، ث البداي
مفاتيــح اإلنــارة عــن طريــق إدخال 
جــزيء معيــن، فقــط عنــد اكتمــال 

نمــو النبــات.
تقول روســتون إن هــذه العملية 
»نجحــت للغايــة، وإذا تكــررت مع 
أنــواع أخــرى -وال يوجــد مــا يمنــع 
ذلــك- فقــد نتغلــب علــى واحــدة 
مــن أكبر المشــكات التي نواجهها، 
أال وهــي كيفيــة إنتــاج المزيــد مــن 
الزيــت فــي المزيــد مــن النباتــات 

دون التأثيــر ســلًبا علــى نموهــا«.
لتوســيع نطاق اإلنتــاج إلى المجال 
الصناعي، سيحتاج العلماء إلى تصميم 
أوعيــة كبيرة الحجم وإنتاجها؛ لزراعة 
لــة جينيًّــا واســتخاص  النباتــات الُمعدَّ
الزيــت منها، األمر الــذي ُيمثل تحدًيا 
علــى حــد قــول شــانكلين؛ ألن عــدس 
المــاء محصــول غيــر رئيســي يفتقــر 
إلــى الكثيــر مــن البنيــة التحتية.عــن 

أميريكان« »ساينتافيك 

فــي الســيناريو الثانــي يصبــح التضخــم 
عنيــدا ويســتمر معــدل التضخــم فــي 
االنخفــاض، لكنــه بعــد ذلــك يتوقــف 
عنــد مســتوى ٣ إلــى ٤ فــي المائــة خــال 
النصــف الثانــي من هذا العــام، مع توقف 
أســعار الســلع عــن االنخفــاض، واســتمرار 
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــات. ه ــم الخدم تضخ
يجبــر االحتياطــي الفيدرالــي على االختيار 
بيــن ســحق االقتصــاد لحمــل التضخم على 
االنخفــاض إلــى الهــدف ٢ فــي المائــة، أو 
تعديــل المعــدل المســتهدف لجعلــه أكثر 
اتســاقا مــع ظــروف العــرض المتغيرة، أو 
االنتظــار حتى يتبين ما إذا كانت الواليات 
المتحــدة قــادرة على التعايــش مع تضخم 
ثابــت عنــد مســتوى ٣ أو ٤ فــي المائــة. 
ال أدري مــاذا قــد يختــار »االحتياطــي 
الفيدرالــي« فــي مثــل هــذا الحــال، لكنــي 
أعطــي احتمالية حدوث ســيناريو التضخم 
ــل أن  ــذا آم ــة، وله ــي المائ ــد 5٠ ف العني

يكــون »االحتياطــي الفيدرالي« أولى هذا 
الســيناريو بعــض االهتمــام.

أخيــرا، لدينــا احتمــال حــدوث مــا 
ــة  ــى هيئ ــم عل ــميته »التضخ ــا تس يمكنن
ــود  ــيناريو تع ــذا الس ــي ه ــرف U«، ف ح
األســعار إلــى االرتفــاع فــي أواخــر هــذا 
العــام حتــى ٢٠٢٤، حيث يعمــل االقتصاد 
ــوق  ــل وس ــى بالكام ــذي تعاف ــي ال الصين
ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــل القوي العم
ــم  ــع تضخ ــى دف ــه، عل ــت ذات ــي الوق ف
ــى  ــاع أســعار الســلع عل الخدمــات وارتف
نحــو مســتمر. وأنا أعطــي احتمال حدوث 

ــة. ــي المائ هــذه النتيجــة ٢5 ف
ال يتعلــق األمر بســيناريوهات متعددة 
ال ينفــرد أحدهــا بالســيطرة فحســب، بل 
يرتبــط أيضــا باحتماالت يجــب النظر فيها 
بحذر. عـبـر لورنس سمرز، وزير الخزانة 
األمريكــي الســابق، عــن المــزاج الســائد 
بيــن عديــد مــن االقتصادييــن اليــوم حين 
قــال أخيــرا، »إنــه اقتصــاد مــن الصعــب 
ــي  ــي ذاكرت ــع ب ــا ترج ــدر م ــه بق قراءت

ــوراء«. إلى ال

يتجلــى هــذا الشــعور بعــدم اليقين في 
توقعات األمد القريب للنشاط االقتصادي، 
واألســعار، والسياســة النقديــة، فضــا عن 
التحــوالت البنيويــة طويلــة األجــل، مثــل 
ــادة  ــة، وإع ــة النظيف ــى الطاق ــول إل التح
توصيل ساســل اإلمداد العالمية، وطبيعة 
العولمــة المتغيــرة. كمــا تلعــب التوترات 

الجيوسياســية المتصاعدة دورا ملموســا.
أيــا كانــت األحــداث التــي تنتظرنــا في 
المســتقبل، فــإن أســوأ مــا قــد نفعلــه هو 
العــودة إلــى التراخي والرضــا عن الذات. 
بعــد أن دافــع بــاول عــن فكــرة »التضخم 
العابــر« لفتــرة طويلــة، نجــده يحــذر منه 
اآلن. قــال بــاول أخيرا، »كان من المتوقع 
أن يمــر التضخــم بســرعة ودون آالم، وأنا 
ال أظــن أن هــذا مضمــون علــى اإلطــاق. 
الحالــة األساســية -فــي اعتقــادي- هي أن 
األمر سيســتغرق بعض الوقت. وســنضطر 
ــعار  ــادات أس ــن زي ــد م ــذ مزي ــى تنفي إل

الفائدة...«.
االقتصاديــة  الروايــات  أن  الواقــع 
ــي  ــك المريحــة الت التبســيطية، خاصــة تل

تغــري أولئــك الذيــن يبحثــون عــن طــرق 
مختصــرة، فــي األغلــب مــا تكــون مضللــة 
أكثــر مــن كونهــا منيــرة للطريــق أمامنــا. 
كان هــذا هــو الحــال مــع روايــة التضخــم 
العابــر، التــي علــى الرغــم مــن تكذيبهــا 
فــي الفتــرة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تعود اآلن إلى 
الظهــور. وهو الحال ذاتــه أيضا مع أولئك 
الذيــن يتوقعــون بدرجــة عاليــة مــن الثقة 
حــدوث الركــود فــي الواليــات المتحــدة 
»أنــا لســت مــع ذلــك المعســكر«، لكنهم 
ــاره  ــى اعتب ــه عل ــتخفون ب ــون يس ال يلبث
»قصيــرا وضحا« لمجرد اســتعادة منطقة 
ارتياحهــم االقتصادية.عــن »االقتصاديــة«

البقوليــات مــن األغذيــة الصحيــة، فهي 
غنيــة بالبروتينــات والنشــويات وتتضمــن 
ــا  ــن فوائده ــم م ــة وبالرغ ــا مختلف أنواع
الصحيــة، إال تناولهــا يســبب انتفاخــا فــي 
البطــن لدى البعض، اذ تعد البقوليات من 
أساسيات النظام الغذائي الصحي المتوازن، 
فهــي خاليــة من الدهــون وتحتوي كميات 
عاليــة مــن الفيتامينــات والبروتينــات، مــا 

يجعلهــا مصــدر مهــم للطاقة.
ــة  ــات غني ــد البقولي ــك تع ــة لذل إضاف
باألليــاف التــي ُتســاهم في الســيطرة على 
معــّدل الســكر فــي الــدم، وُتخفــض مــن 
ــة  نســبة الكوليســترول، فُتســاهم بالوقاي
مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، 
كمــا تســاعد علــى تنشــيط حركــة األمعــاء 
ــرطان  ــة بس ــر اإلصاب ــن خط ــة م والوقاي
األمعــاء، وللبقوليــات أنــواع مختلفــة مثل 

الحمــص والفاصوليــاء والفــول وغيرهــا.
خلصــت دراســة قــام بهــا باحثــون فــي 
مدرســة طــب هارفــرد بمدينــة بوســتن، 

فــي واليــة ماساتشوســيتس األمريكية، أن 
ــاول  ــد تن ــى عن ــاة أعل ــر الوف ــبة خط نس
البروتينــات الحيوانيــة بالمقارنة مع تناول 

البروتينــات النباتيــة.
واعتمــد الفريــق الطبــي بمدرســة طب 
ــات ٨5  ــى بيان ــته عل ــي دراس ــرد ف هارف
ــى  ــام ١9٨٠ حت ــن ع ــرأة م ــف و١٣ ام أل
عــام ٢٠١٢، وبيانــات ٤6 ألــف ٣٢9 رجــل 
ــن  ــام ٢٠١٢، م ــى ع ــام ١9٨6 حت ــن ع م
شــرائح اجتماعيــة مختلفــة. وخــال مــدة 
الدراســة توفــي ٣6 ألــف و١١5 مشــاركا. 
٨ آالف ٨5١ منهــم توفــوا نتيجــة أمــراض 
القلــب واألوعيــة الدموية، ١٣ ألف و١59 
توفــوا بســبب مــرض الســرطان و١٤ ألف 
و١٠5 شــخص توفــوا نتيجة أســباب أخرى 
حســب مــا ذكرته وكالــة األنبــاء األلمانية.

الكاتشــب محبــوب لــدى الكثيريــن 
وخاصــة األطفال، لكن زجاجة الكاتشــب 
الصغيــرة، تحتوي على حوالي ١٣٠ غرامًا 
ــًا.  ــادل ٤٣ مكعب ــا يع ــكر أي م ــن الس م
فمــن يريــد تقليــل الســكر فــي أكلــه 
واالســتمتاع بطعــم الطماطــم، فعليــه 

ــة!. اللجــوء لصلصــة منزلي

وعنــد مقارنــة الباحثيــن ألســباب وفــاة 
المشــاركين فــي هــذه الدراســة وبيانــات 
نظامهــم الغذائي، توصل الباحثون إلى أن 
هنــاك عاقــة بيــن كميــة تنــاول البروتيــن 

الحيوانــي وخطــر الوفــاة.
كمــا قام فريــق الباحثيــن بمقارنة تأثير 
كميــة البروتينــات الحيوانيــة والنباتية في 
النظــام الغذائــي على مســار خطــر الوفاة، 
وأخــذوا بعين االعتبار عوامل خطر أنماط 
حيــاة مرتبــط بتنــاول الســجائر والســمنة 
وقلة الحركة. وتوصل العلماء إلى أن اتباع 
نظــام غذائــي تصل فيــه نســبة البروتينات 
الحيوانيــة المســتهلكة نســبة عشــرة فــي 
المائــة مــن إجمالــي الســعرات الحراريــة 
يزيــد مــن خطر الوفاة بشــكل عام بنســبة 
اثنيــن فــي المائة، وعنــد المصابين بمرض 
القلــب واألوعيــة الدمويــة بنســبة ثمانيــة 

ــي المائة. ف
فــي المقابــل ينقص خطر الوفاة بنســبة 
ــام  ــوى النظ ــة إذا احت ــي المائ ــرة ف عش
ــن  ــة م ــي المائ ــة ف ــى ثاث ــي عل الغذائ
ــي ببســاطة  ــي. هــذا يعن ــن النبات البروتي
أن مــن يعتمــد فــي نظامــه الغذائــي على 

المزيــد مــن البروتيــن النباتي فــي وجباته 
الغذائيــة يعيــش عمــرا أطــول حســب مــا 
جــاء فــي موقــع »دي فيلــت« األلمانــي. 
ــا  ــات لم ــاول البقولي ــاء بتن وينصــح األطب
فيهــا مــن فوائــد باعتبارهــا مصــادر جيدة 
للبروتيــن، حيــث يحتــوي ١٠٠ غــرام مــن 
الباقوليــات علــى 9 غرامات مــن البروتين 
ونحــو ٢5 فــي المائــة مــن الكربوهيدرات 
باإلضافة إلى نســبة كبيرة من الفيتامينات 
ومحتــوى ال بــأس بــه المعــادن حســب ما 
ذكــره الموقــع األلماني المعتنــي بالتغذية 
»أور غيشــماك«..يتبع.عن “شــبكة النبــأ”

ــة  ــات الراديوي ــد لانبعاث ــل جدي تحلي
ــب  ــن الثق ــة م ــواد قريب ــن م ــة م القادم
األســود الموجود في مركز مجرتنا يسلط 
ــم  ــي ل ــة الت ــذه المنطق ــى ه ــوء عل الض
نســتطع رصدهــا مــن قبــل، ويكشــف لنــا 
ــه  ــاك تحمل أن المجــال المغناطيســي هن
ــدور حــول  ــي ت ــا هــذه المــواد، الت معه
ــة  ــم دورات مكتمل ــود، ليت ــب األس الثق

حــول الثقــب.
تــؤوي مجــرة درب التبانــة في مركزها 
ثقًبــا أســود عظيــم الكتلة، شــأنها في ذلك 
شــأن أغلب المجرات. وهو الثقب األسود 
المهيــب »ســاجيتاريوس إيــه ســتار« الذي 
تفــوق كتلتــه كتلة الشــمس بأربعة مايين 
مــرة. ويعتمــد نشــاط الثقــوب الســوداء 
المركزيــة علــى معــدل مراكمتهــا للمــواد 
حولهــا كــي تغــذي هــذا النشــاط. فحيــن 
تقتــرب تلك المواد من أفق الحدث، وهو 
الحــد الذي ال تســتطيع بعــده هذه المواد 
أن تفلــت من جاذبية الثقب األســود، فإن 
الســمات التي تظهرهــا حركتها إلى داخل 
الثقــب َتكِشــف عــن خــواص معينــة بــه، 
مثل ســرعة دورانه المغزلي، واتجاه ذلك 
الــدوران. وفــي بحــث ُنشــر مؤخــًرا فــي 
دوريــة »أســترونومي آند أســتروفيزكس« 
Astronomy and Astrophysics ١، يفيد 
الباحث ماتشيك فيلجوس، وفريقه البحثي 
بنتائج تحليل انبعاثات من الثقب األســود 
»ســاجيتاريوس إيه ستار«، يفسرونها على 
ــدور  ــؤرة ســاخنة« ت ــى »ب ــدل عل ــا ت أنه
حــول الثقب األســود، في مــداٍر ال يتجاوز 
نصــف قطره خمســة أضعــاف نصف قطر 
أفــق الحــدث. وهــو مــا يتيــح للباحثيــن 
ســبر أبعــد المناطــق داخــل تيــار المــواد 

المتراكمــة حــول الثقب األســود.
ويأتــي معظم المواد التي يراكمها هذا 
الثقب األســود مــن الريــاح النجمية، التي 
َتنتــج عن نجوم يافعة هائلة الحجم تدور 
حــول الثقب في مــدارات قريبة٢-٤ منه. 
إال أن نســبة مــا يصــل إلــى أفــق الحــدث 
ال يتعــدى حقيقــًة واحــًدا مــن األلــف من 
ــو  ــاح نح ــك الري ــه تل ــا تدفع ــي م إجمال
ــب.  ــول الثق ــة ح ــواد المتراكم ــار الم تي
أمــا الباقــي، فُيلفــظ بعيــًدا، بفعــل الكــم 
الهائــل مــن الطاقــة الحراريــة، والحركية، 
والمغناطيســية، الــذي يتولــد مــع تســارع 
المــواد نحــو الثقــب األســود. ونســتطيع 
ــار  ــى تي ــى ويصــل إل ــا يتبق أن نرصــد م
ــد  ــب عن ــول الثق ــة ح ــواد المتراكم الم
األطــوال الموجيــة الراديويــة، والمميــزة 
لألشــعة تحت الحمراء، واألشعة السينية. 
وقــد درس فيلجــوس وفريقــه البحثــي 
االنبعاثــات الراديويــة المليمتريــة اآلتيــة 
مــن الثقــب األســود »ســاجيتاريوس إيــه 
ســتار«، المرصــودة باســتخدام مصفوفــة 
»مرصد أتاكاما المليمتري/دون المليمتري 
الكبيــر« )ويطلــق عليــه اختصــاًرا »ألمــا« 

ALMA( فــي شــمال تشــيلي.
وتبيــن أنه مع اقتــراب تلك المواد من 
أفــق الحــدث، تكــون قــد اكتســبت قــدًرا 

هائــًا مــن الطاقــة، حتــى إن الكثيــر مــن 
جزيئاتهــا يتحــرك بســرعات تتجلى عندها 
ــراب  ــرات اقت ــرات النســبية )أي تأثي تأثي
سرعتها من سرعة الضوء(. وحين تتعرض 
هذه الجســيمات ذات الســرعات النســبية 
للمجــال المغناطيســي الــذي يوّلــده تيــار 
المــواد المتراكمــة، فإنهــا تصــدر إشــعاًعا 
يســمى »االنبعاث السنكروتروني«، وهو 
تماًمــا مــا رصــده الباحثــون. وبطبيعتــه، 
ُيســتقطب هــذا االنبعــاث، أي أن ذبذباته 
الموجيــة تســلك عــادًة اتجاهــات معيًنــا. 
ويتعامــد هــذا االتجــاه علــى المجــال 
المــواد  لتيــار  القريــب  المغناطيســي 
ــط  ــا نم ــح لن ــا، يتي ــن هن ــة. م المتراكم
هــذا االنبعــاث دراســة هندســة وتركيــب 

ذلــك المجــال المغناطيســي.
تتغيــر شــدة االنبعاثــات المختلفــة 
إيــه  »ســاجيتاريوس  األســود  للثقــب 
ســتار«، بســرعة بالغــة فــي غضــون مــدة 
ــدة  ــى ع ــق إل ــدة دقائ ــن ع ــراوح م تت
ــه  ــم انبعاثات ــا تتس ــًرا م ــاعات5، وكثي س
بفــورات )فتــرات ذروة نشــاط(، يمكــن 
أن يتضاعــف خالهــا ســطوعها مائة مرة. 
ويتســنى لنــا رصــد هــذه الفــورات عنــد 
األطــوال الموجية المميزة لألشــعة تحت 
الحمراء. وفي أحيان كثيرة، عند األطوال 
الموجيــة الُمميزة لألشــعة الســينية، لكن 
ــد  ــون عن ــا يك ــل م ــون أق ــا يك وضوحه
ــات  ــزة للموج ــة الممي ــوال الموجي األط
الراديوية6-٨. وال تزال األسس الفيزيائية 
وراء هــذا النشــاط الــذي يتوقــف علــى 
الطــول الموجي يكتنفهــا بعض الغموض. 
وقــد عــزى العلمــاء هــذه الفــورات إلــى 
ــق  ــراب نس ــل اضط ــدة، مث ــات عدي آلي
ــى  ــرأ عل ــي تط ــريعة الت ــرات الس التغي
تيــارات المــواد المتراكمــة حــول الثقــب 
األســود، وظاهــرة ُتعــرف باســم »إعــادة 
االتصال المغناطيســي« يمكن أن تتسبب 
ــأة،  ــة فج ــن الطاق ــدر م ــاق ق ــي إط ف
فَينتــج عــن ذلــك بقعــة ســاخنة مقارنــة 
بمحيطهــا مــن المــواد المتراكمــة. ومــن 
المحتمل، كتفسير بديل، أن االضطرابات 
التــي ُتســببها الريــاح النجميــة المتصادمة 
تكــون ُكَتــًا مــن الغــاز فــي تيــار المــواد 
ن هــذه الكتــل  المتراكمــة. وحيــن ُتســخَّ
ــى  ــول إل ــا تتح ــة، فإنه ــة الكافي بالدرج
بــؤر ســاخنة فــي تلــك البقعــة، َتكتســب 
فيهــا الجزيئــات ســرعات نســبية فتصــدر 

إشــعاًعا ســنكرترونًيا.
ومــن خال أولــى الصور التــي أوردها 
 )ETH( »تعــاُون »تلســكوب أفق الحدث
ــواردة  ــات ال ــي عــام ٢٠٢٢ لانبعاث البحث
مــن المنطقــة الماصقــة للثقــب األســود 
بأطــوال  ســتار«،  إيــه  »ســاجيتاريوس 
موجيــة يصــل نطاقهــا إلــى ١.٣ ملليمتــر، 
ــازات  ــب للغ ــن كث ــة ع ــا لقط ــنح لن تس
ــات،  ــذه االنبعاث ــة له ــة الُمنتج المتوهج
الثقــب  يبتلعهــا  مــا  ســرعان  والتــي 
األســود. وينســق هــذا التعــاُون البحثــي 
جهــود مراصــد مختلفــة في جميــع أنحاء 
العالــم. وُتعــد مصفوفــة مراصــد »ألمــا« 
مــن أهــم الجهــات المشــاركة فــي هــذا 
المشروع االســتثنائي. وقد حلل فيلجوس 
وفريقــه البحثــي البيانــات التــي أســهمت 
بهــا مصفوفــة مراصــد »ألمــا« ضمــن مــا 
ــزوا  ــي. ورك رصــده هــذا التعــاُون البحث
علــى البيانــات التــي ُجمعت مباشــرة بعد 
ــاطعة،  ــينية الس ــعة الس ــن األش ــورة م ف
رَصدهــا تلســكوب »تشــاندرا« التابــع 
لوكالــة »ناســا« فــي الحــادي عشــر مــن 

إبريــل عــام ٢٠١٧ ١٠.
ووجــد الفريــق البحثي أنــه في أعقاب 
تلــك الفــورة، فــإن اتجــاه اســتقطاب 
االنبعــاث الســنكروتروني ظــل يتغيــر 
تامــة  دورات  عــدة  ســالًكا  باســتمرار 
ــم تظهــر هــذه  ــا. ول خــال ســاعة تقريًب
الــدورات فــي البيانــات التــي جمعهــا 
العلمــاء قبــل فورة األشــعة الســينية تلك. 
والتفســير الطبيعــي لذلك هــو أن المجال 
المغناطيســي لانبعــاث َيْتَبــع الحركــة 
المداريــة للغــاز الُمنتــج لــه، فــدار معــه 
دورة كاملــة. ويّتســق ذلــك مــع الحركــة 
المداريــة للبقــع الســاخنة حــول الثقــب 
األســود، والتي ظهرت فــي عمليات رصد 
عاليــة االســتبانة باألشــعة تحــت الحمــراء 
 GRAVITY »أجريــت بجهــاز »جرافيتي
الــذي يضّمــه »التلســكوب الكبيــر جــًدا« 

التابــع للمرصــد األوروبــي الجنوبــي.
ــا«  ــة مراصــد »ألم ــع مصفوف وال تتمت
باســتبانة مكانيــة تكفــي لرصــد كتــل 
ــط  ــرك وس ــردة تتح ــاخنة مف ــع س أو بق
تيــار المــواد المتراكمــة، لكــن فيلجــوس 
وفريقــه البحثي اســتخدموا عملية نمذجة 
ــه  ــود ومع ــب أس ــاكاة الُثق ــيطة لمح بس
التيــار التراكمــي الخــاص بــه لتخميــن 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات الفيزيائي المعام

َينتــج عنهــا ما رصــدوه )مثًل اتجاه دوران 
التيــار، أو اتجــاه المجــال المغناطيســي(. 
ــبه  ــات تش ــوا بمعام ــك، خرج ــن ذل وم
ــات  ــن بيان ــا م ــوا عليه ــي حصل ــك الت تل
»جرافيتــي«. مــن هنا، فإن تفســير نتائج 
مرصــد »ألمــا« وجهــاز »جرافيتــي« على 
أنهمــا بصمتيــن مختلفتيــن للظاهرة ذاتها 

لــه جاذبيتــه.
وتفتح دراســة فيلجوس وفريقه البحثي 
البــاب أمــام الرصد اآلنــي لظواهر تحدث 
قــرب أفــق حــدث الثقــب األســود، لكــن 
علينــا أواًل أن نتحقــق مــن صحــة ســيناريو 
البقعــة الســاخنة، فحيــن تكــون كتلــة من 
الغــاز الســاخن علــى مقربــة شــديدة مــن 
الثقب األسود، يرجح أنها ستتعرض لتأثير 
قــوة قٍص هائلة، بفعــل قوى المد والجزر 
)قــوى الجاذبيــة( في الثقب األســود. ولم 
يتضــح بعــد كــم ســتصمد بنيــة كتلــة مثــل 
ــا رصــده  ــن تفســير م ــك يمك ــك. كذل تل
الفريــق البحثي على أنه ناتج عن موجات 
دواميــة فــي تيــار المــواد المتراكمة حول 
الثقــب. ووفــق هــذا التفســير، يرجــح أن 
اإلشــعاع الســنكروتروني لم يكــن لينبعث 
مــن المواد ذاتهــا التي تدور حــول الثقب 
األســود. ويزيــد تفســيَر تلك المشــاهدات 
تعقيــًدا أن االنبعاثــات الصادرة من المواد 
القريبــة مــن الثقــب األســود تتأثــر أيًضــا 
بظاهــرة يطَلــق عليهــا »التأثيــر العدســي 
ــي  ــن َيثن ــدث حي ــي تح ــة«، وه للجاذبي
ــث  ــوء المنبع ــع الض ــة شاس ــل جاذبي حق

ــر صورته. ويكبِّ
ــد  ــا أن نرصــد ســير مزي ــزال علين وال ي
مــن هذه األحــداث، وأن نضــع توصيًفا لها 
حتــى نحصــر بدرجــة كبيــرة االحتمــاالت 
الممكنــة لطبيعــة مصــدر االنبعــاث، وأيًضا 
المعامــات الفيزيائيــة المرتبطــة بــه، مثل 
معــدل الــدوران المغزلــي للثقب األســود. 
وســيتطلب هــذا قــدًرا كبيًرا مــن المثابرة، 
إذ إن الثقــب األســود »ســاجيتاريوس إيــه 
ــوى  ــاطعة س ــورات س ــدر ف ــتار« ال ُيص س
ــي  ــا. وف ــوم تقريًب ــي الي ــدة ف ــرة واح م
هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى طــرح 
ــوب  ــر الثق ــدة بخصــوص ظواه رًؤى جدي
السوداء، مثل التي قدمها فيلجوس وفريقه 
ر بثمــن، خاصــة إن آزرت  البحثــي، ال ُيَقــدَّ
هــذه الــرؤى حمات رصــد جرى تنســيقها 
بيــن مرصــد »ألمــا« وجهــاز »جرافيتــي« 
ــذه  ــغيل ه ــاندرا«. فتش ــكوب »تش وتلس
المراصــد واألجهــزة مًعــا وفــي الوقــت 
المناســب يمثل تحديًّا كبيــًرا، يتطلب قدًرا 
وافــًرا مــن الحــظ، لكــن إزاحــة الغمــوض 
ــوار  ــي أغ ــدث ف ــي تح ــر الت ــن الظواه ع
المنطقة المحيطة بالثقب األســود يســتحق 

كل العناء.عــن »دوريــة نيتشــر«

المستقبل ومزيد من تعقيدات التضخم 

البقوليات: هل تعتبر بدياًل جيدًا للحوم؟

حلقات دوامية تنبئنا بأخبار الثقب األسود في قلب مجرتنا

نبات مائي قد ينتج كميات كبيرة من الوقود الحيوي

فتشغيل هذه المراصد 
واألجهزة معاً وفي الوقت 
المناسب يمثل تحديّاً كبيراً، 
ويتطلب قدراً وافراً من الحظ

أيا كانت األحداث التي تنتظرنا 
في المستقبل، فإن أسوأ ما 
قد نفعله هو العودة إلى 
التراخي والرضا عن الذات

الكاتشب محبوب لدى 
الكثيرين وخاصة األطفال، 
لكن زجاجة الكاتشب الصغيرة، 
تحتوي على حوالي 1٣0 غراماً 
من السكر

لتوسيع نطاق اإلنتاج إلى 
المجال الصناعي، سيحتاج 
العلماء إلى تصميم أوعية 
كبيرة الحجم وإنتاجها

محمد العريان

مروة األسدي

آّنا كيورلو ومارك آر. موريس

كاتب عربي

كاتبة عربية

صحفيان علميان

كاري شين
صحفية علمية

يمكــن القــول إن التحــوُّل الرقمي 
قــد خلــق تحديــات أمــام الشــركات 
الحكوميــة  والجهــات  والهيئــات 
والخاصــة، وال ســيما فــي طريــق 
ــة  ــادة االقتصادي التســابق نحــو الري
والمجتمعيــة، وهو ما أنتج مجموعة 
ــي  ــى ف ــي ُتعن ــكارات الت ــن االبت م
المقــام األول بالمســتفيد أو العميل، 
المســتهلك هــو المركــز الــذي تــدور 
حولــه بقيــة العناصــر، هــذه الفكــرة 
الدائمــة، مــن هــذا المنطلــق بــرزت 
تجربــة العميــل علــى أســاس قيــاس 
تفاعــات مقدم الخدمــات والعماء، 
ل تصورات المستفيدين عن  إذ ُتشــكِّ
العنصر األول )مقدم الخدمة(، نتيجة 
ا للمنتجــات المقدمة أو الخدمات  المصاحبــة عبــر قنــوات المؤسســات إمَّ
المختلفــة، ســواء كانــت تقليديــة أو 
صوتيــة أو تقنيــة، أو علــى مــدار 
رحلــة العميــل مــن بدايــة التفكيــر 
ــة شــاملة  ــى النهاي فــي الخدمــة حت
ســلوكيات الموظفيــن، التــي تعكــس 
ــن  ــا. وم ــة وتوجهاته ــم المؤسس قي
ــل تشــمل  ــة العمي ــإن تجرب ــا، ف هن
ثاثــة مكونــات رئيســة: الوظيفيــة، 

والثقافيــة، والعاطفيــة. 
علــى هــذا النحــو ُوِجــد القطــاع 
الحكومــي الســعودي فــي قلب هذه 
ــت وزارة  ــذ أن أطلق ــة، من المنافس
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
ــام  ــي الع ــل ف ــة العمي ــة تجرب وكال
ــج  ــا أســفر عــن نتائ ٢٠١9، وهــو م
إيجابيــة جــًدا، مــن وجهــة نظــري، 
لعلَّ أهمها زيادة ما يوصف بالقدرة 
التنافســية، ونمو اإليــرادات، وتعزيز 
والء العماء، وتطوير البنية الداخلية 
للمؤسســات والشــركات تماشــًيا مــع 

ــول الرقمي. التح
وال يمكــن فصــل تجربــة العميــل 
عــن التحــول الرقمــي، الــذي بــدوره 
ــات  ــدة مجــاالت، كخدم ــي بع يرتق
المصرفيــة  والخدمــات  التأميــن، 
والمالية، والرعاية الصحية، وخدمات 
التصنيــع، وخدمات ما قبل البيع وما 
بعــد البيع، وخدمــات القطاع العام، 

والخدمات االجتماعية؛ لذلك ســاهم 
تمتــع المملكــة العربيــة الســعودية 
ــي  ــدة، ف ــة جي ــة رقمي ــة تحتي ببني
تســريع عمليــة التحــول الرقمــي، 
ــل ١٠ دول  ــن أفض ــا ضم ــا جعله م
ــة  ــة البني ــياق متان ــي س ــة ف متقدم
التحتيــة الرقميــة، وهــذه حقيقــة ال 

رأي شــخصي.
لفــت انتباهــي مؤشــرات ونتائــج 
»ســمت«  لمركــز  بحثيــة  ورقــة 
للدراســات عــن تجربــة العميل لدى 
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
نتائــج  بينهــا  ومــن  االجتماعيــة، 
استطاعات آراء العماء التي وصلت 
فــي بعــض المجــاالت إلــى تحقيــق 
ــن  ــتفيدين ع ــن المس ــا 95 % م رض
الخدمــات حتــى نهايــة شــهر يوليــو 
ــزة  ــت القف ــن حدث ــي حي ٢٠٢٢. ف
الهائلــة كإحدى نتائــج تطبيق تجربة 
العميــل، عندمــا بلغــت نســبة الــرد 
ــة إلــى 9٧  علــى المكالمــات الهاتفي
% بعدمــا كانــت بنســبة المكالمــات 
التــي لــم يتــم الــرد عليهــا ســابًقا ٤5 
% مــن إجمالــي المكالمــات اليومية، 
باإلضافــة إلى تحســين وقــت انتظار 
العمــاء عبــر الهاتف مــن ٧٠ دقيقة 

إلــى دقيقتيــن.
ــا  ــق رض ــوزارة بتحقي ــام ال اهتم
العماء مبنٌي بالدرجة األولى على أن 
تحســين تجارب العمــاء في القطاع 
الحكومي، ســيؤدي إلى زيادة ثقتهم 
بــأداء األجهــزة الحكوميــة؛ وهــو مــا 
يقــود بالضــرورة إلى زيادة مســتوى 
ــق مجــاالت  ــي، وخل االنتمــاء الوطن
لاستدامة والكفاءة لدى المؤسسات 
الحكوميــة، وبالتالي تعزيز تنافســية 
المملكــة علــى المســتوى اإلقليمــي 
والدولــي، فهي منظومــة متصلة من 
اإلجراءات واالستراتيجيات.. والسام.

عن »الرياض«

تجربة العميل.. نتائج مدهشة
ال يمكن فصل تجربة العميل عن 
التحول الرقمي الذي بدوره يرتقي 
بعدة مجاالت كخدمات التأمين 
والخدمات المصرفية

أمجد المنيف
كاتب عربي
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اقتصاد

بحثــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان 
مــع ســفارة جمهوريــة كوبــا فــي الدولــة 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري المشــترك 
والترويــج للفــرص االســتثمارية المتاحــة.

ــاء ســعادة ســالم  ــك خــال لق جــاء ذل
الســويدي مديــر عــام غرفة عجمــان، بمقر 
الغرفــة ســعادة نوربرتو كارلوس إســكالونا 
كاريــو ســفير جمهوريــة كوبا لــدى الدولة، 
بحضور مروان حارب العرياني مدير إدارة 
ــة  ــي غرف ــة ف ــات الدولي ــج والعاق التروي
عجمــان، وأيليــن مارتينيــز ســاردوي مــن 

ســفارة كوبــا بالدولــة.
وأكــد ســعادة ســالم الســويدي أهميــة 
اللقــاء ودوره فــي زيــادة حجــم العاقــات 
والتعاون االقتصادي والتجاري بين عجمان 
وكوبــا وفتــح قناة لتبادل اآلراء حول تنفيذ 

فعاليــات ولقاءات مشــتركة .
تمتلــك  إمــارة عجمــان  أن  وأوضــح 

مجموعة واســعة مــن الفرص االســتثمارية 
الجاذبــة للمســتثمرين فــي مجــاالت عــدة 
وعلــى رأســها القطــاع الصناعــي، إلــى 
جانــب الفــرص المتاحة في مجــاالت البناء 
والتشــييد والعقــارات والتجــارة والتعليــم 
والصحــة وغيرها، مؤكــدًا أن غرفة عجمان 
ــهيات  ــة التس ــم كاف ــى تقدي ــة عل حريص
ــن  ــال م ــة لجــذب أصحــاب األعم الممكن
كوبــا وزيادة فرص الشــراكات بين أصحاب 

األعمــال مــن البلديــن.
ــادل  ــة تب ــى أهمي ــان عل ــد الطرف وأك
المعلومــات والبيانــات لقوائــم الصــادرات 
ــا  ــان وكوب ــن عجم ــي كل م ــواردات ف وال
لتعزيــز االســتفادة المشــتركة وفتــح فرص 
لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بمــا يخدم 

البلديــن.
من جانبه وجه سعادة نوربرتو كارلوس 
ــا،  ــة كوب ــو ســفير جمهوري إســكالونا كاري

الشــكر على حفاوة االستقبال وأشاد بمدى 
تنوع وزخم اقتصاد عجمان وتعدد الفرص 
االســتثمارية المتاحة، األمر الذي يعزز من 
فــرص التعــاون بيــن عجمان وكوبــا، وقدم 
للحضــور نبــذة حــول أبــرز القطاعــات في 
جمهوريــة كوبا وأبرز االحداث والفعاليات 

االقتصادية سنويا.
تنظيــم  بضــرورة  الحضــور  وأوصــى 
المســؤولين  تضــم  مشــتركة  فعاليــات 
مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة بالشــأن 
االقتصادي وأصحاب األعمال والمستثمرين 
مــن البلديــن، إلــى جانــب تبــادل الزيارات 
الميدانيــة للتعــرف علــى الفــرص المتاحــة 

فــي مختلــف المجــاالت.
وفــي ختــام اللقــاء قــدم ســعادة ســالم 
الســويدي درع الغرفــة التــذكاري لســعادة 
نوربرتــو كارلــوس إســكالونا كاريــو ســفير 

جمهوريــة كوبــا فــي الدولــة.وام

أعلــن ســوق دبــي المالي القواعــد الخاصة 
بشــراء الشــركة المحلية لألسهم الصادرة عنها 
علــى أن تدخــل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.

وقــال ســوق دبــي المالــي، فــي تعميــم إن 
هــذه القواعد ســتطبق على الشــركة المحلية 
المدرجــة فــي الســوق، حيــث يجوز لهــا بعد 
موافقــة الجمعيــة العموميــة شــراء نســبة من 
األسهم الصادرة عنها بقصد بيعها أو التصرف 
فيهــا بــأي شــكل مــن أشــكال التصرفــات بمــا 

فــي ذلك التصرفــات الناقلــة للملكية.
ــر بعــض  ــم، يجــب تواف وبحســب التعمي
االشــتراطات للموافقــة علــى شــراء الشــركات 
المحليــة لألســهم الصــادرة عنهــا وتشــمل أن 
يكــون قــد مضــت ســنتان ماليتــان علــى األقل 
على التأسيس وأن تكون قد أصدرت ميزانيتين 
مدققتيــن تــم اعتمادهمــا مــن قبــل الجمعية 
العموميــة للشــركة المحليــة، وأن تكــون قــد 
مضــت ســنة كاملــة علــى األقــل علــى تاريــخ 
آخــر عمليــة بيــع قامت بهــا الشــركة المحلية 

لألســهم الصــادرة عنها.
وتضمنــت االشــتراطات أيضــا أال تزيــد 
نســبة األســهم المــراد شــراؤها عــن ١٠% مــن 
األســهم الصــادرة الممثلــة لــرأس المــال وأال 
تكون الشــركة المحلية قد أصدرت أي أوراق 
ماليــة خــال 6 أشــهر الســابقة لتقديم الطلب 
باســتثناء زيادة رأس المال عن طريق األســهم 
المجانيــة، وأال تقــوم الشــركة المحلية بزيادة 
رأســمالها بإصدار أســهم نقديــة جديدة خال 
فتــرة عمليــة شــراء األســهم، وأن يتــم تمويل 
عمليــة الشــراء مــن خــال الفوائــض النقديــة 
للشــركة المحليــة وليس من خــال االقتراض.

تشمل كذلك االشتراطات، موافقة الجمعية 

العموميــة بقــرار خــاص علــى عمليــة الشــراء 
علــى أن يتضمــن قــرار الجمعيــة العموميــة 
تفويض مجلس اإلدارة بتنفيذ قرارات الجمعية 
لتنفيــذ عمليــة الشــراء وبمــا ال يتجــاوز ســنة 
واحــدة مــن تاريــخ الموافقــة، وتخفيــض 
رأســمال الشــركة المحليــة بمقــدار األســهم 
المشــتراة إذا لم تقم الشــركة المحلية بإعادة 
بيــع األســهم التــي تــم شــراؤها خــال المدة 
المحــددة فــي هــذه القواعــد وتعديــل عقــد 
التأســيس والنظــام األساســي بشــكل يعكــس 

ــذا التخفيض. ه
وذكــر التعميــم ان الشــركة المحليــة التــي 
ــا  ــادرة عنه ــهم الص ــراء األس ــي ش ــب ف ترغ
يجــب أن تتقــدم بطلــب إلــى الســوق خــال 
فتــرة ال تتجــاوز ٣ أشــهر مــن تاريــخ صــدور 
قــرار الجمعيــة العموميــة وان يكــون مرفقــا 
بتقديم الشــركة لخطة عملية الشراء الموافق 
عليه تتضمــن آلية التنفيذ والحدود الســعرية 
ــرار  ــك ق المتوقعــة وأســماء الوســطاء، وكذل
الجمعية العمومية للشــركة الذي وافقت فيه 
على عملية الشــراء، باإلضافــة إلى موافقة أي 
جهــة تنظيميــة أو رقابيــة تخضــه لها الشــركة 
ــة الشــراء وعلــى وجــه  ــة علــى عملي المحلي
الخصــوص موافقة مصــرف اإلمارات المركزي 
للشــركات الخاصــة ألنظمتــه مع االلتــزام بأية 
قواعــد أو تعليمــات يحددها في هذا الشــأن.

ولفــت التعميم أن الشــركة المحلية يجب 
عليهــا أيضــا تحديــد مصــادر التمويــل الذاتيــة 
ــأي  ــزام ب ــا بااللت ــراء، وتعهده ــة الش لعملي
تشــريعات ذات صلة بعملية الشــراء بما فيها 
قواعــد الســوق، وأي معلومات أو مســتندات 
أخــري يراها الســوق ضرورية لمراجعة طلب 

الشــراء وتقييمــه والموافقــة عليه.
وتلتزم الشــركة المحلية التي حصلت على 
الموافقة لشراء األسهم الصادرة عنها باإلفصاح 
عــن قــرار مجلــس اإلدارة بشــأن تنفيــذ قــرار 
الجمعيــة العموميــة بشــراء الشــركة المحليــة 
ألسهمها على أن يتضمن اإلفصاح عدد األسهم 
التي تنوي الشــركة المحلية شــراءها ونســبتها 
إلــى األســهم الصــادرة الممثلــة لــرأس المال، 
واإلفصــاح للســوق عــن تاريــخ البــدء بعمليــة 
الشــراء وذلــك قبــل يومــي عمــل مــن تاريــخ 

بدء الشــراء.
ــذ  ــزم الشــركة بتنفي ــك يجــب أن تلت كذل
عمليــة الشــراء خــال مــدة ســنة واحــدة مــن 
ــس اإلدارة،  ــرار مجل ــن ق ــخ اإلفصــاح ع تاري
وعــدم تنفيــذ عمليــات الشــراء قبــل ١5 يومــا 
مــن تاريخ اإلفصاح عن أي من بياناتها المالية 
الربــع ســنوية أو الســنوية أو قبــل ١٠ أيام من 
تاريــخ اإلفصــاح عــن أي معلومــات جوهريــة 

وحتــى مضــي ٣ أيــام علــى هــذا اإلفصــاح.
وبيــن التعميــم انــه فــي حــال كان شــراء 
الشــركة المحلية ألســهمها بغرض البيع تلتزم 
الشــركة عنــد بيــع األســهم المشــتراة بعــدم 
ــع لألســهم المشــتراة  ــة بي ــأي عملي ــام ب القي
مــن قبلهــا أثنــاء مباشــرتها لعمليــات الشــراء 
المعلــن عنهــا، وعــدم بيــع األســهم المشــتراة 
إال بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ آخــر عمليــة 
شــراء، وبيــع األســهم المشــتراة خــال مــدة 
ــة  ــخ آخــر عملي ال تتجــاوز ســنتين مــن تاري
شــراء، وإال اعتبــرت عمليــة الشــراء تخفيضــا 
لــرأس مــال الشــركة المحليــة بمقدار األســهم 
المشــتراة دون الحاجــة إلــى إصدار قــرار من 

الجمعيــة العموميــة بذلــك. وام

أطلقــت االتحــاد للطيــران شــراكات 
داخليــة متبادلــة مع ثاث شــركات طيران 
جديــدة هــي الخطــوط الجويــة الفلبينيــة، 
ــران  ــة النمســاوية، وطي والخطــوط الجوي
ــب  ــى جان ــة، إل ــوب أفريقي ــك الجن إيرلين
إعــادة إطــاق شــراكات داخلية مــع بيمان 
بنغــادش واتفاقيــات شــراكة بالرمــز مــع 

.»ITA« طيــران سيشــل، وطيــران
ــن  ــًدا م ــات مزي ــك االتفاقي ــي تل وتعن
الوجهــات ومتابعــة الرحــات التــي يمكــن 
حجزهــا عبــر تذكــرة واحــدة علــى امتداد 
شــبكات خطوط الطيران الشريكة، والقيام 
بإتمــام إجــراءات الســفر وتســجيل األمتعة 
مــرة واحــدة فــي وجهــة االنطــاق حتــى 
لحظــة الوصــول للوجهــة النهائية واســتام 

األمتعــة هنــاك.
ــذي  ــك دي، الرئيــس التنفي ــال آري وق
لشــؤون اإليــرادات فــي االتحــاد للطيــران 
إن من شــأن تلك االتفاقيات الســت ســواء 
الداخليــة أو المشــاركة بالرمــز أن تســهل 

ــن  ــوف م ــام الضي ــألة الســفر أم ــن مس م
مختلــف شــركات الطيــران ذات الصلــة.

ومــن المقــرر أن يتــم العمــل عبــر تلــك 

االتفاقيــات والشــراكات الموســعة تدريجًيا 
علــى امتــداد قنــوات البيع التابعــة لاتحاد 

للطيــران خــال األســابيع القادمة.وام

قّدم مركز دبي للسلع المتعددة- المنطقة 
الحّرة الرائدة على المستوى العالمي والسلطة 
التابعة لحكومة دبي والمختصة بتجارة السلع 
والمشــاريع - بالتعــاون مــع مؤسســة تســريع 
التأثير االجتماعي »سي ٣« )C٣( جائزة نقدية 
بقيمــة ١٨٠.٠٠٠ درهــم إلــى الثاثــة فائزيــن 
ضمــن برنامــج مركــز دبــي للســلع المتعــددة 
المعنــّي بتســريع التأثيــر االجتماعــي والبيئــي 

بدعــم من مؤسســة »ســي ٣«.
واختتــم البرنامــج فعالياتــه بالتزامــن مــع 
اســتعدادات دولــة اإلمارات الســتضافة مؤتمر 
األطــراف COP٢٨ وقيادة التحّول الذي يدعم 
أجندة االستدامة العالمية حيث دعم البرنامج 
ــة اإلمــارات  وهــو األول مــن نوعــه فــي دول
نمــّو الشــركات التــي تســعى لتحقيــق األثــر 
ــم  ــداف األم ــع أه ــجم م ــا ينس ــي بم اإليجاب

المتحــدة للتنمية المســتدامة.
ويعتبر البرنامج جزًء أساسيًا من استراتيجية 
البيئيــة واالجتماعيــة  للمســؤولية  المركــز 
والحوكمــة ويجســد التزامــه بتخصيــص 5.٠% 
مــن صافــي أرباحــه لتحقيــق األثــر االجتماعي 

ــي اإليجابي. والبيئ
واســتمر البرنامــج ســتة أشــهر واختتــم 
بيــوم مخصــص لتقديــم العــروض قــدم خالــه 
١5 مشــروعًا صغيــًرا ومتوســًطا أفكارهــم 
ومشــاريعهم التــي تهــدف إلــى معالجــة عــدد 
ــة فــي  ــات االســتدامة الملّح ــرز تحدي مــن أب
العالــم أمــام لجنــة مــن خبــراء األعمــال مــن 
كل مــن برايــس ووتراهــاوس كوبــرز وجلوبال 

ــك. فنتشــرز وأســتروالبس وبرنزوي
وقــد تضمن الحضور فــي مركز المؤتمرات 
ــراء ورواد  ــرج ألمــاس عــدًدا مــن الخب فــي ب

األعمــال والمســتثمرين مــن منظومــة ريــادة 
األعمال واألثــر االجتماعي في دولة اإلمارات.

وبعــد تقديــم العــروض تــم اإلعــان عــن 
الفائزين الثاثة وهم:«Grocedy« )غروِسدي(– 
منصــة نيجيريــة لتقنيــات الغــذاء تعمــل علــى 
تجميــع الدفعات الصغيرة من أصحاب الدخل 
المنخفــض والمتوســط مقابــل اشــتراك غذائي 
شــهري وعــدد مــن الخدمات المالية المناســبة 

لتلك الشــريحة.
و«EatCloud«)إيتكاود(– شركة كولومبية 
ناشــئة تســتخدم تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
والبلــوك تشــين إلعــادة توزيــع فائــض الغــذاء 
حــول العالــم ممــا يقلــل مــن الهــدر ويدعــم 

بنــوك الطعــام فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
و«Chefaa« )شــفاء(– منصــة مصرية تقدم 
الخدمــات الصيدالنيــة وتعتمــد علــى تقنيــات 
نظــام تحديــد الموقــع GPS لتتيــح للمرضــى 
طلــب أدويتهــم وجدولتها وإعــادة صرفها إلى 
جانــب تلبية االحتياجــات الصيدالنية األخرى.

وقالــت فريــال أحمــدي الرئيــس التنفيــذي 
للعمليــات لدى مركــز دبي للســلع المتعددة: 
»بينمــا يواصــل المركــز ترســيخ مكانــة دبــي 
مركــزاً حيويــًا علــى خارطــة التجــارة الدوليــة 
فــا بــّد لنــا مــن اســتخدام منصتنــا إلحــداث 
التأثيــر اإليجابــي علــى المجتمعــات. وتعتبــر 
االســتدامة محوراً رئيســيًا هذا العام في دولة 
اإلمارات وركيزًة أساسيًة في استراتيجية مركز 
دبــي للســلع المتعــددة ولهــذا فقــد حرصــت 
النســخة األولــى مــن البرنامــج علــى اختيــار 
أفضــل الشــركات التــي يمكنها المســاهمة في 
مواجهة المشــاكل االجتماعية والبيئية الملّحة 
فــي عالمنــا المعاصــر مــن بيــن ١5 مشــروعًا 

مشــاركًا فــي البرنامــج. ونتقــدم بالتهنئــة إلــى 
ــعدنا  ــج وتس ــي البرنام ــاركين ف ــة المش كاف
مشــاهدة نجاحاتهم وتأثيرهــم اإليجابي خال 

ــنوات القادمة«. الس
مــن جانبــه قــال خالــد كلبــت رئيــس إدارة 
تطويــر المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 
وزارة االقتصــاد : »يؤكــد هــذا البرنامــج على 
التــزام الدولــة تجــاه تعزيــز األثــر االجتماعــي 
ــادة األعمــال  والبيئــي اإليجابــي وتشــجيع ري
فــي المنطقــة«.. معبــرا عــن تقديــره لمركــز 
دبي للســلع المتعددة وبرنامج تســريع التأثير 
االجتماعــي تقديــراً لجهودهمــا المبذولــة في 
ــن المؤسســات المشــاركة مــن إطــاق  تمكي
أعمالهــا فــي الدولة واالســتفادة من منظومتنا 
المحلية لتكون منصة لانطاق والتوسع الناجح 

فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا.
ــركات  ــة الش ــى أن كاف ــارة إل ــدر اإلش تج
الصغيــرة والمتوســطة التــي شــاركت فــي 
البرنامــج انضمــت إلــى مجتمــع مركــز دبــي 
للســلع المتعــددة وهــو مجتمــع ســريع النمو 
يضــم مــا يزيــد علــى ٢٢ ألف شــركة، لتحصل 
علــى خصــم قــدره ٧٠% مــن رســوم الترخيص 
والمساحات المكتبية المرنة على مدى عامين. 
كمــا ستســتفيد تلك الشــركات مــن خصومات 
إضافيــة عند تجديد الترخيص خال الســنوات 

ــة المقبلة. الثاث
ــن  ــة م ــة المتنوع ــب المجموع ــى جان وإل
المبادرات الهادفة إلى تعزيز االستدامة البيئية 
في المجتمع يقدم مركز دبي للسلع المتعددة 
خصًمــا قــدره ٣٠% علــى رســوم الترخيص ألية 
شــركة تنضــم إلــى عضويــة االتفــاق العالمــي 
لألمــم المتحدة لمكافحة التغيــر المناخي.وام

غرفة عجمان تبحث التعاون االقتصادي والتجاري مع كوبا

»سوق دبي المالي« يعلن قواعد شراء الشركات المحلية لألسهم الصادرة عنها

»العين األهلية للتأمين« تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 37.5 مليون درهم

»االتحاد للطيران« تعزز اتفاقيات الشراكة بالرمز مع 6 شركات طيران شريكة

»دبي للسلع المتعددة« يختتم برنامجه لتسريع األثر 
االجتماعي ويمنح الشركات الفائزة جوائز نقدية

»بريسايت« تستخدم عوائد طرحها في سوق أبوظبي للتوسع محليًا ودوليًا

أقــرت الجمعية العمومية لشــركة »العين 
األهليــة للتأميــن« توزيــع أربــاح نقديــة على 
ــال  ــن رأس الم ــبة ٢5% م ــاهمين بنس المس
المســدد بمــا يعــادل ٢.5 درهــم لــكل ســهم 
بإجمالي ٣٧.5 مليون درهم على المساهمين، 
وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٢.
وســيكون تاريــخ أخــر يوم لشــراء األســهم 
ــي ٢9  ــاح ف ــات األرب ــى توزيع للحصــول عل
مارس الجاري بينما ســيكون ٣٠ مارس تاريخ 
االســتبعاد مــن األرباح وفي ٣١ مارس ســيتم 
إغــاق الســجل علــى أن يكــون تاريــخ الدفع 
خــال ٣٠ يــوم مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 

العموميــة عن طريق ســوق أبوظبي لألوراق 
المالية.

وقــال محمــد جوعــان راشــد البــادي 
الظاهــري رئيــس مجلــس إدارة »العيــن 
األهليــة للتأميــن« خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العمومية للشــركة اليوم إن إجمالي إيرادات 
أقســاط التأميــن للشــركة بلغت نحــو 9٢٣.٤ 
ــون درهــم خــال العــام الماضــي، فــي  ملي
حيــن بلغ صافــي أرباح أعمال التأمين 9.١٠٠ 
مليــون درهــم، وبلــغ مخصص األقســاط غير 
المكتســبة ٧٨.٨ مليــون درهــم، بينمــا بلــغ 
ــه الشــركة 6٣.١  ــذي حققت ــح ال صافــي الرب

مليــون درهــم.
وأضاف الظاهري أن اقتصاد دولة االمارات 
شــهد نمــوًا اقتصاديــا قويًا من خــال انتعاش 

قــوي فــي القطــاع غير النفطــي باإلضافة إلى 
ــاج النفطــي، مشــيرًا  ــاع معــدالت اإلنت ارتف
إلــى أن االنتعــاش االقتصادي يكتســب زخمًا 

كبيــرًا مدفوعــًا بعودة الــدورة االقتصادية.
وصادقــت الجمعيــة العموميــة أيضــا على 
تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة 
ومركزهــا المالــي عــن العــام الماضــي، كمــا 
تــم الموافقة على ميزانية الشــركة وحســاب 
األربــاح والخســائر وتقرير مدقق الحســابات 

عــن العام نفســه.
وأقرت الجمعية بموجب قرار خاص على 
تعديل بعض المواد من النظام األساسي وفقا 
ألحكام المرســوم بقانــون اتحادي رقم »٣٢« 
لســنة ٢٠٢١ بشــأن الشركات التجارية بشرط 

الحصول على موافقة الجهات المختصة.

قــال تومــاس براموتيدهــام، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة »بريسايت« لحلول الذكاء 
االصطناعــي، التابعة لمجموعــة »جي ٤٢«، 
إن الشــركة لديهــا إســتراتيجية نمو طموحة 
ســيتم دعمهــا مــن خــال العوائــد المقــرر 
جمعهــا عبــر الطــرح العام األولي في ســوق 

أبوظبــي لــألوراق المالية.
وأضــاف تومــاس، أن اإلســتراتيجية تركز 
على ٣ محاور رئيســية أولها التوسع الدولي 
مــن خال االســتحواذ على حصــة كبيرة من 
الســوق الدوليــة، مــن خــال إنشــاء قنــوات 
فعالية بقصد دخول هذه األســواق، مشــيرًا 
إلى أن الشركة أبرمت خال األشهر الماضية 
اتفاقيــات مــع عــدة جهــات دوليــة حيــث 
تشــمل مشــاريعها وعقودها حاليــًا ١٤ دولة 
فــي ٣ قــارات، مــع إمكانــات كبيــرة لمزيــد 

مــن التوســع والنمو«.
وأوضــح تومــاس أن المحور الثاني يرتكز 
ــع  ــث تتوق ــر العضــوي حي ــى النمــو غي عل
الشــركة ضخ استثمارات كبيرة في مجاالتها 
األساســية التــي تشــمل تحليــات البيانــات 
الضخمــة والذكاء االصطناعــي بهدف تعزيز 
محفظــة منتجاتهــا وقدراتهــا التقنيــة، بينما 
يركز المحور الثالث على األبحاث والتطوير 
والتي تعد عنصراً أساســيًا في مســيرة نجاح 

الشــركة وحضورها المتنامي.
وذكــر تومــاس أن طــرح أســهم الشــركة 
شــهد إقبــااًل كبيــراً مــع تغطيتــه بواقــع ١٣6 
مــرة لجميــع الشــرائح مجتمعــة، باســتثناء 
المســتثمر األساســي فــي الشــركة المتمثــل 
بالشــركة العالمية القابضــة، وهو ما يعكس 
ــتثمرين  ــل المس ــن قب ــر م ــام الكبي االهتم
العاديين والمحترفين وثقتهم في إستراتيجية 

ــركة للنمو. الش
وانتهــت فتــرة اكتتــاب المســتثمرين 
العادييــن والمحترفين في ١٧ مارس ٢٠٢٣، 
ومــن المتوقــع إدراج أســهم الشــركة وبــدء 
تداولهــا في ســوق أبوظبي لــألوراق المالية 

فــي ٢٧ مــارس الجــاري.

ورداً علــى ســؤال حــول أســباب اختيــار 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية لإلدراج، قال 
تومــاس: “ شــهد ســوق أبوظبــي واإلمــارات 
بشــكل عــام زخمًا كبيــراً في العــام الماضي 
بعد التعافي من جائحة ” كورونا«، وبالتالي 
فان اإلدراج بالسوق سيمّكننا من االستفادة 
مــن الزخــم المتنامــي والفــرص المتاحة في 
أكبــر ســوق مالــي فــي اإلمــارات مــن حيث 

السوقية«. القيمة 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وذكــر 
ــذكاء االصطناعــي،  ــول ال »بريســايت« لحل
أن اســتراتيجية الشــركة فــي المســتقبل 
ستركز بشكل رئيســي على توسعة االنتشار 
الجغرافــي، وتعزيــز حضورها في األســواق 
ــى العمــل  ــة إل ــا، باإلضاف ــي تعمــل فيه الت
علــى تطويــر قــدرات وحلــول جديــدة مــن 

ــكار. خــال األبحــاث واالبت
وأوضــح توماس أن »بريســايت« حققت 
منــذ عــام ٢٠٢٠ نمــوًا في عملياتهــا الدولية 
واســتطاعت تعزيــز مكانتهــا كشــركة دولية 
رائــدة فــي المنطقــة فــي مجــال تحليــات 
بالــذكاء  المدعمــة  الضخمــة  البيانــات 

االصطناعــي.
وتوقــع تومــاس أن تواصــل »بريســايت« 
تحقيــق مزيد من النمو بفضل حجم الطلب 
القــوي علــى محفظتهــا مــن الخدمــات فــي 
مختلــف القطاعــات داخــل األســواق التــي 
تعمــل بهــا الشــركة، ال ســيما مــع اســتمرار 
تســارع نمــو الطلب على تحليــات البيانات 
الضخمــة وخدمــات التحــول الرقمــي فــي 

القطاعات.
ــادة  ــع زي ــركة تتوق ــى أن الش ــار إل وأش
اإليــرادات المتحصــل عليهــا مــن عملياتهــا 
الدوليــة، حيــث من المتوقــع أن يكون أكثر 
مــن نصــف إيراداتها من عــام ٢٠٢6 فصاعدًا 
مســتمداً مــن العقــود الدولية، الفتــًا إلى أن 
الشــركة حققــت أعلــى معــدالت الربحيــة، 
ــى  ــاح إل ــي األرب ــع وصــول هامــش صاف م
٣5% مقارنــة مــع نظائرهــا مــن الشــركات 

التــي تقــدم منتجات رقميــة وتقنية مماثلة.
وحــول الخدمــات التــي تقدمها الشــركة، 
قــال تومــاس إن الشــركة تعمل علــى تعزيز 
الخدمات الحكومية العامة وتحسين كفاءتها 
مــن خــال تحليــات البيانــات الضخمة عبر 
الذكاء االصطناعي، وتقوم الشــركة بتضمين 
ذلــك فــي الخدمــات الحكوميــة وخدمــات 
ــة  ــوكاالت العام ــن ال ــا يمك ــن بم المواطني
مــن تحســين عــروض خدمــات المواطنيــن 
وتحديــد السياســات القائمة علــى البيانات، 
ــن إدارة  ــة، وتمكي ــامة العام ــز الس وتعزي

ــة الرقمية. الهوي
وذكــر أن الشــركة تقــدم أيضــا الخدمات 
ــة  ــات المالي ــد االنحراف ــر تحدي ــة عب المالي
واالحتيــال والمخاطــر باســتخدام تحليــات 
البيانــات الضخمــة عبــر الــذكاء االصطناعي، 
ــة  ــات التنظيمي ــد الجه ــوم بتزوي ــث نق حي
والشــركات بــاألدوات الازمــة للكشــف 
عــن االنحرافات الماليــة ومعالجتها وتحليل 

االتجاهــات وإجــراء عمليــات التدقيــق.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة »بريسايت« 
لحلــول الــذكاء االصطناعــي، أن الشــركة 
تســتهدف خــال الفتــرة القادمــة ثاثــة 
قطاعــات ذات أولويــة هي قطاعــات المناخ 
والبنيــة التحتيــة والتعليــم، حيــث تخطــط 
الســتخدام تحليــات البيانــات الضخمــة عبر 
ــذكاء االصطناعــي لدعــم الشــركات فــي  ال

هــذه القطاعــات. 
وأوضــح تومــاس أنه بالنســبة إلــى قطاع 
المناخ، فان »بريســايت« تهدف إلى تحديد 
ــه  ــؤ ب ــال والتنب ــي لألعم ــر البيئ وإدارة األث
ــة المتعلقــة  ــادرات االجتماعي وإرشــاد المب
بالحوكمــة، بينمــا في مجال البنيــة التحتية، 
فيمكــن للشــركة تزويــد الجهــات التنظيمية 
والمؤسســات بالقــدرة علــى تحســين إدارة 
ــر  ــن تتوف مــوارد المــدن والنقــل، فــي حي
الفــرص لدعــم الجهــات المعنيــة فــي قطاع 
التعليم والمؤسسات التعليمية بأدوات تعتمد 
على البيانات لتعزيز العملية التعليمية. وام

أبوظبي - الوطن
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أبــرم معهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة التابع 
لمركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي 
والمهني اتفاقية شــراكة مع » نوفيا ســيجما« 
بهدف تعزيز التعاون المشــترك إلنشــاء مركز 
تدريــب متخصــص في »بوليتكنــك أبوظبي«.

وقــع االتفاقيــة الدكتــور أحمــد عبدالمنان 
العور مديــر عام معهد التكنولوجيا التطبيقية 
ــب  ــم والتدري ــي للتعلي ــز أبوظب ــع لمرك التاب
ــس  ــرح تشــاهما الرئي ــي؛ وف ــي والمهن التقن
التنفيذي لشــركة نوفيا ســيجما للدعم الفني.

ــارب  ــادل التج ــى تب ــة عل ــص االتفاقي وتن
والخبــرات فــي أحــدث مجــاالت العلــوم 

والتكنولوجيــا. والهندســة 

وقــال الدكتــور أحمد عبدالمنــان العور إن 
االتفاقيــة تأتــي فــي إطــار حــرص »أبوظبــي 
التقني« على التعاون مع مختلف المؤسسات 
الفــرص  لتوفيــر  والمتخصصــة،  المتميــزة 
الوظيفيــة والتدريبية المتاحة لخريجي وطلبة 
المؤسســات الثانويــة والجامعيــة التابعــة لــه 
ومنهــا بالتأكيــد “بوليتكنك أبوظبي”، مشــيرًا 
إلــى أن االتفاقيــة تنــص علــى توفيــر فــرص 
عمــل مناســبة لعدد مــن خريجــي البوليتكنك 
وفقــًا لسياســة ومعاييــر »نوفيــا«، ومــا يتــم 

االتفــاق عليــه بيــن الطرفيــن.
ــال  ــي ه ــور عل ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
النقبــي مديــر بوليتكنك أبوظبــي إن االتفاقية 

تنــص علــى تنظيــم برامــج تدريــب متخصصة 
لخريجــي البوليتكنــك تنتهــي بتوظيــف عــدد 
منهــم، وبرامــج أخــرى للتدريــب الوظيفــي 
أثنــاء الدراســة لعــدد مــن طلبة، وذلــك وفقًا 
لسياســة ومعاييــر »نوفيــا«، بجانــب إعطــاء 
الشركة األولوية للمشاركة في الرعاية العينية 
والنقدية لمشــاريع وبحوث وبرامج وأنشــطة 
طلبــة البوليتكنــك«، وإمكانية توفر خبراء من 
»نوفيــا« كأعضــاء هيئة تدريس مســاعدين أو 
ضيــوف فــي الــدورات المتخصصــة للطلبــة، 
مؤكــدًا حــرص البوليتكنــك علــى منــح الطلبة 
كافة أســباب التميز الازمة لصناعة الكفاءات 

الوطنيــة وفــق أعلــى المعاييــر العالمية.وام

أتمت شــرطة أبوظبي جاهزيتها الستقبال 
شــهر رمضــان المبــارك بخطــة أمنيــة شــاملة 
لتعزيــز أمــن وســامة المجتمع خال الشــهر 
الفضيل تحقيًقا ألولوياتها االستراتيجية الساعية 
إلــى تعزيــز األمــن واألمان وإســعاد المجتمع 

وأمــن الطرق فــي اإلمارة.
وأكــدت جاهزيــة كافــة قطاعــات شــرطة 
أبوظبــي ضمــن خطــة أمنية ومرورية شــاملة 
لتأمين راحة وسامة الجمهور وتعزيز الوعي 
األمني والمروري ألفراد المجتمع كافة وتوفير 
االنســيابية علــى الطــرق وحــول المســاجد » 
أثنــاء صــاة التراويح« خال الشــهر الفضيل.

ــر  ــتهدف توفي ــة تس ــت أن الخط وأوضح
األجواء اآلمنة وتقديم أفضل الخدمات ألفراد 
المجتمــع ومواجهــة الظواهــر والســلوكيات 
األمنيــة والمروريــة غيــر اإليجابيــة التــي قــد 
تؤثر على سامة مستخدمي الطرق والتصدي 
للظواهــر غيــر الحضاريــة التــي مثل التســول 
ــول  ــة ح ــد المروري ــزام بالقواع ــدم االلت وع

المســاجد خــال الشــهر المبارك.
ويطلق قطاع األمن الجنائي حملة توعوية 
لمكافحــة التســول وتعزيــز وســائل مكافحــة 
هــذه اآلفــة وتعميــق الوعــي وتنميــة الثقافة 
األمنية لدى أفراد الجمهور وتوعيتهم بمخاطر 

التجاوب مع المتســولين.
وأكمــل مركــز القيــادة والتحكــم فــي 
إدارة العمليــات بقطــاع العمليــات المركزيــة 
استعداداته لاستجابة للجمهور وتقديم أرقى 
الخدمات لنشــر وتعزيز األمن واألمان لفئات 
المجتمــع كافــة وحثهــم علــى التواصــل على 
ــات  ــات والباغ ــي المكالم ــم 999 لتلق الرق

الطارئة.
وتنفــذ مديريــة المؤسســات العقابيــة 
واالصاحيــة بقطــاع أمن المجتمــع عددا من 
الفعاليــات للنــزالء كالبطــوالت الرياضيــة في 
بيئــة تتيــح لهــم التحلــي باألخــاق الرياضية، 
وتنميــة المهــارات، إلــى جانــب المســابقات 

الثقافيــة وغيرهــا.
وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع 
أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خالها 
قضايــا مجتمعيــة وأمنية فــي أبوظبي والعين 
والظفــرة، وتســتضيف متحدثين من مختلف 
إدارات الشــرطة ومــن الجهــات الخارجيــة ، 
كمــا تنفــذ عــددا مــن الحمــات التوعوية في 

مختلف الموضوعات .
وتنظــم إدارة المراســم والعاقــات العامة 
مبــادرة »أطعــم ُتؤجــر« بالتعــاون مــع فريق 
“أبشــر يــا وطــن التطوعــي” و التــي تتضمــن 

ــًا علــى قائــدي  ــات إفطــار يومي توزيــع وجب
المركبات خال شهر رمضان المبارك، بهدف 
ــة  ــة وتوعي ــى الســامة المروري ــاظ عل الحف
ــاق  ــرعة للح ــادة بس ــدم القي ــائقين بع الس
ــن ســامتهم وســامة  ــة اإلفطــار لتأمي بوجب

مســتخدمي الطريــق.
كمــا تســتعد إدارة رعايــة األحداث بقطاع 
ــة  ــوالت رياضي ــاق بط ــع إلط ــن المجتم أم
لألحــداث ضمــن جهودها المتواصلــة لتأهيل 
األحــداث، وشــغل وقت فراغهــم بما ينفعهم 

نفســيًا وجسديًا.
وتبــث إدارة اإلعام األمني بقطاع شــؤون 
القيــادة بالتعــاون مع شــركة أبوظبي لإلعام 
حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات »أبوظبي 
ــي،  ــات التواصــل االجتماع ــام«، ومنص لإلع
تقدمهــا وجــوه إعامية من الكوادر النســائية 
في شرطة أبوظبي، بهدف توعية المشاهدين 
بالتدابير الوقائية والسلوكيات اإليجابية خال 

شــهر رمضان المبارك.
والمتفجــرات  األســلحة  إدارة  وتطلــق 
بقطاع شــؤون األمن والمنافــذ حملة توعوية 
بمخاطــر األلعــاب النارية تهــدف إلى تثقيف 
فئــات المجتمــع بمخاطــر تلك األلعــاب على 

مستخدميها.وام

كرمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، 
ــن  ــة م ــخة االفتتاحي ــي النس ــن ف الفائزي
مســابقة االبتــكار االجتماعــي »يونيفيــت« 
)UNIVATE(، التــي تنظمها بالتعاون مع 
ــًا«،  ــة »مع ــاهمات المجتمعي ــة المس هيئ
ــز الشــراكة  ــى تعزي وتهــدف المســابقة إل
والتعــاون مــع الجامعــات والطلبــة لرفــع 
الوعــي حــول أهــم التحّديــات االجتماعيــة 
والمســاهمة فــي وضــع األفــكار المبتكــرة 
لمعالجــة هــذه التحديــات وتعزيــز جــودة 
الحيــاة والتاحــم المجتمعــي فــي اإلمارة.

وقــد تــم تقديــم ٤٧ فكــرة عبــر 9٠ من 
طلبة مؤسسات التعليم العالي والجامعات 
الرائــدة فــي أبوظبــي، بمــا فيهــا جامعــة 
زايــد وكليــات التقنيــة العليــا وجامعــة 
خليفة وجامعــة نيويورك أبوظبي وجامعة 

ــوربون أبوظبي. الس
ونالــت جائــزة المركــز األول فكــرة 
مشروع »مكان« للطالبة خولة عبداللطيف 
الحمــادي، من جامعــة زايد، التي اقترحت 
تطبيقــًا يســمح للضيــوف بحجــز إقامة في 
ــة.  ــة التقليدي ــازل والمــزارع اإلماراتي المن
ويوّفــر التطبيق للمقيمين والســّياح فرصة 
لحجــز تجربــة أصيلــة وتعليميــة بساســة، 
ــن  ــن الذي ــراءات لإلماراتيي ــهيل االج وتس
يحرصــون على مشــاركة ثقافتهم ومنازلهم 

ــع الضيوف. م
ــرة  ــة فك ــة الثاني ــي المرتب ــاءت ف وج
تطبيــق »ظبيانــي« تقــّدم بهــا كل مــن 
مهريــن منيــر وغابرييــل خافييــه وعائشــة 
عمــر الهويــدي، مــن جامعــة زايــد، الذيــن 
اقترحــوا حًا حســابيًا للربــط بين األصدقاء 
المحتمليــن وباألخــص للطلبــة الجــدد فــي 
اإلمــارة، لتعزيــز التواصــل وبنــاء العاقات 

االجتماعيــة.
ــا الفكــرة الفائــزة بالمركــز الثالــث،  أّم
فكانت برنامجًا لإلرشاد المجتمعي اقترحته 
آيــة محمــد مقدادي، مــن جامعــة خليفة، 
ــن  ــط المقيمي ــأنه أن يرب ــن ش ــذي م وال
بأبوظبــي مــع الوافديــن الجــدد مــن أجــل 
تقديم التوجيه والدعم الازمين على شكل 
نصائــح للعثــور على ســكن والتســجيل في 
المــدارس، إضافــة إلــى الدعــم والتوجيــه 

المتعّلــق بالعــادات والتوّقعــات الثقافية.
ــيخة  ــة ش ــعادة المهندس ــت س وصرح
لقطــاع  التنفيــذي  المديــر  الحوســني، 
الرصــد واالبتــكار االجتماعــي فــي دائــرة 
تنميــة المجتمع: »نفخــر باألفكار المبدعة 
التــي ابتكرهــا الطــاب خــال مشــاركتهم 
فــي مســابقة »يونيفيــت« ضمــن نســختها 
األولى، لقد تنوعت المشاركات والمشاريع 
بالمهــارات الفكريــة وروح االبتــكار التــي 

مــن  عنهــا  التعبيــر  الطــاب  اســتطاع 
خــال المقترحــات التــي تقّدمــوا بهــا إلــى 

المســابقة.«
وأضافــت: »األفكار الثاث الفائزة ترّكز 
علــى الترابــط االجتماعــي بهــدف تعزيــز 
العاقــات بيــن المجتمعــات المتنّوعة التي 
تعيــش فــي أبوظبــي، لقــد اّطلــع هــؤالء 
الطاب على أهداف دائرة تنمية المجتمع 
المتمثلــة فــي تعزيــز التاحــم المجتمعــي 
وتوفيــر حيــاة كريمة لجميــع أفراد مجتمع 
أبوظبــي. ونحن حريصون على استكشــاف 
كيفّيــة تنفيــذ هــذه األفــكار الرائعــة مــن 
قبــل الدائــرة لصالح جميع ســكان اإلمارة، 
حيث ســتعمل الدائرة مع شــركائها بتنفيذ 
الحلــول بالتعاون مــع الجهات ذات الصلة.

فيصــل  ســعادة  أكــد  جانبــه  ومــن 
الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة 
والعقود االجتماعية في هيئة المساهمات 
ــي  ــراكات ف ــًا« دور الش ــة »مع المجتمعي
األثــر اإليجابــي ومعالجــة مختلــف القضايا 
االجتماعيــة فــي أبوظبــي، ولذلــك، عملت 
ــر  ــة المجتمــع عب ــرة تنمي ــة مــع دائ الهيئ
مســابقة االبتــكار االجتماعــي »يونيفيــت« 
ــة  ــرة ونوعي ــكارًا مبتك ــهدت أف ــي ش والت
ــات  ــف الجامع ــن مختل ــة م ــا الطلب قدمه

فــي اإلمــارة.وام

فــي خطــوة تتزامــن مــع االســتعدادات 
الســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، أعلنــت 
أكبــر  إحــدى  القابضــة،  كيــو  مجموعــة 
واالقتصاديــة  االســتثمارية  المجموعــات 
فــي الدولــة، عــن افتتــاح »مســجد الريــم« 
فــي جزيــرة الريــم فــي العاصمــة أبوظبــي، 
الــذي ُيشــكل جــزءًا مــن برامــج المســؤولية 
االجتماعيــة للمجموعــة تجــاه المجتمــع 
المحلــي فــي إمــارة أبوظبــي، وفــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة عمومــًا، ويخدم 
جمهــور المنطقــة والمجتمــع المحلــي فــي 

ــرة. الجزي

ويمتد المســجد على مســاحة ٣٢٠٠ متر 
مربــع، فــي منطقــة نجمــة فــي الجزيــرة، 
ويتمتــع بقــدرة اســتيعابية تبلــغ ١٧5٠ مــن 
المصلين )١5٠٠ رجال و٢5٠ نساء(. ويتميز 
المسجد بطرازه المعماري المبتكر وتصميمه 
المتيــن الذي يوحــي بالســكينة والروحانية، 
ــاع  ــه المبتكــرة بارتف ــى مئذنت ــة إل باإلضاف
٣٢ متــر التــي تضفــي عليــه جماليــة فريــدة 

وغير مســبوقة.
ــجد،  ــاح المس ــى افتت ــه عل ــي تعليق وف
قــال الســيد ماجد عــودة، الرئيــس التنفيذي 
ــدت  لمجموعــة كيــو القابضــة: »لطالما جسَّ
المســاجد في تراثنا قيمة اجتماعية وفكرية 
عظيمــة ُتضــاف إلــى دورها الدينــي كبيوت 

هلل تعالــى. ويأتــي افتتــاح مســجد الريم في 
جزيــرة الريم تعبيرًا عــن التزام كيو القابضة 
بخدمة المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي، 
ورسالتها الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة 
للجمهــور، والمســاهمة فــي تعزيــز مكانــة 
أبوظبــي وحياة مواطنيهــا والمقيمين فيها«.

ــى  ــد مصل ــم الجدي ــجد الري ــمُّ مس ويض
خاصــًا بالنســاء، وروضــة ُملحقــة بــه للعناية 
باألطفــال بحيــث يمكــن للنســاء االنصــراف 
إلــى العبــادة دون قلــق علــى أطفالهن. كما 
يوفــر المســجد مواقــف خاصــة للســيارات 
ــة  ــه عام ــدة تجعل ــة عدي ــق خدمي ومراف
ــي  ــارزة ف ــة ب ــة واجتماعي ــة وديني معماري

الجزيــرة. 

شراكة بين »التكنولوجيا التطبيقية« و»نوفيا« إلنشاء 
مركز تدريب متخصص في »بوليتكنك أبوظبي«

شرطة أبوظبي تستقبل شهر رمضان بخطة أمنية لتعزيز أمن المجتمع

»ميرال«: افتتاح »سي وورلد أبوظبي« رسميًا 23 مايو المقبل

دائرة تنمية المجتمع تكّرم الفائزين في مسابقة االبتكار االجتماعي »يونيفيت«

تعبيراً عن مسؤوليتها االجتماعية المؤسسية واستقباالً لشهر الخير والعطاء
»كيو القابضة« تفتتح »مسجد الريم« في جزيرة الريم في أبوظبي

باب القصر يفتتح خيمته الرمضانية بحضور عدد من السفراء ورجال األعمال

أعلنت »ميرال«، عن موعد افتتاح المدينة 
الترفيهية لألحياء البحرية »سي وورلد جزيرة 

ياس أبوظبي« رسميًا في ٢٣ مايو المقبل.
ــة  ــي« قص ــد أبوظب ــي وورل ــي »س وتحك
»المحيــط يجمعنا« التــي تبرز الترابط الوثيق 
بيــن الحيــاة علــى األرض وفــي المحيطــات، 
وســتقدم تجــارب عائليــة تأخــذ الضيــوف في 
ــة تفاعليــة ممتعــة عبــر ثمانيــة عوالــم  رحل
فريــدة تضــم كل منهــا تجــارب للتفاعــل مــع 
الحيوانات البحرية، ومرافق متميزة، وعروض 

تعليميــة وجــوالت ترفيهيــة ُملهمة.
وتعــد ســي وورلــد أبوظبي ثمــرة التعاون 
ــد  ــس آن ــد بارك ــي وورل ــرال و »س ــن مي بي
إنترتينمنــت«، وتمتــد علــى خمســة طوابــق 
ــغ ١٨٣ ألــف  ــة تبل ــة بمســاحة إجمالي داخلي

متــر مربــع.
ومــن المقــرر أن يحتضــن عالــم »المحيط 
ــة  ــاة البحري ــوم للحي ــر أكواري ــي« أكب الانهائ
فــي العالــم، والــذي يتميز بتصميمــه المبتكر 
واحتوائــه علــى ٢5 مليــون لتــر مــن الميــاه، 
ويحتضــن أكثــر مــن 6٨ ألــف حيــوان بحري، 
مــن بينها أســماك القرش وأســراب األســماك، 

وأســماك المانتــا راي والســاحف البحريــة.
وستكون المدينة الترفيهية لألحياء البحرية 
الواقعــة فــي جزيــرة يــاس أبوظبــي، موطًنــا 
ــات  ــوع مــن الحيوان ــر مــن ١٠٠ ألــف ن ألكث
البحرية، بينها ١5٠ نوًعا من الطيور واألسماك 
والثديــات والزواحــف. وقــد ُصممــت البيئــة 

الطبيعيــة المخصصة للحيوانــات في كل عالم 
ــد  ــي وورل ــي »س ــة ف ــم الثماني ــن العوال م
أبوظبــي« باســتخدام أحــدث مــا توصــل إليــه 
العلــم من تكنولوجيا، وباعتمــاد أعلى معايير 

الصحــة وجــودة حيــاة الحيوانات.
وقــال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس 
مجلــس إدارة ميــرال: »يســرنا اإلعــان عــن 
موعد افتتاح المدينة الترفيهية لألحياء البحرية 
»ســي وورلــد أبوظبــي« خــال شــهر مايــو، 
ونحــن فخــورون بشــراكتنا مــع ’ســي وورلــد 
باركــس آند إنترتينمنت‘ لتقديم الجيل التالي 
مــن المــدن الترفيهيــة لألحيــاء البحريــة فــي 
المنطقــة ضمــن أبوظبــي وجزيرة يــاس. وفي 
إطار التزامنا بعام االستدامة، ستعمل المدينة 
الترفيهيــة لألحيــاء البحرية على ترســيخ إرث 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
ــق للطبيعــة  ــه العمي ــراه” وحب ــب اهلل ث “طي
وكل مــا فيهــا مــن جمــال، وســيكون لهــا دور 
رئيســي فــي تعزيــز الوعــي البيئــي وحمايــة 
الحيــاة البحريــة فــي أبوظبــي، وعمــوم دولــة 

اإلمــارات والمنطقة« .
ــي«  ــد أبوظب ــى أن »ســي وورل ــار إل وأش
ســتوظف مرافقها الحديثة وتقنياتها المبتكرة 
ــاء  ــل والعلم ــل المقب ــام الجي ــل إله ــن أج م
المتخصصيــن فــي الحيــاة البحرية، وتشــجيع 
ــكل  ــة. وسيش ــر الطبيع ــرام وتقدي ــم احت قي
ــًدا  ــد أبوظبــي فصــًا جدي ــاح ســي وورل افتت
فــي مســيرة جزيــرة يــاس ومدينــة أبوظبــي 

المستمرة لتشجيع الســياحة، وتسليط الضوء 
علــى مــا تقدمــه المدينــة مــن عــروض فريدة 
ترســخ مكانتهــا فــي مصــاف أهــم الوجهــات 

الســياحية العالميــة.
وأضــاف المبــارك: »تمتاز البيئــة الطبيعية 
لألحيــاء البحرية في »ســي وورلــد أبوظبي«، 
التــي تــم تصميمهــا بمــا يتوافق مــع المعايير 
التي حددتها رابطة حدائق الحيوان واألحواض 
المائيــة والجمعية األمريكية للرفق بالحيوان، 
بتصاميــم وتقنيــات حديثــة ومتطــورة، تجعل 
الحيوانات تشــعر وكأنها فــي بيئاتها الطبيعية 
مع غيرها من األســماك والطيــور والحيوانات 
األخــرى. وصممت المســاحات األخرى لتتيح 
مرونــة عاليــة تســمح لفريــق خبــراء رعايــة 
الحيــوان باالهتمام بالحيوانــات وتوفير أنماط 
اجتماعيــة وموســمية تحاكي البيئــة الطبيعية 

لمختلــف الحيوانــات، مثل فقمــة الفظ ».
ــس  ــكوت روس، رئي ــال س ــه ق ــن جانب م
ــد  ــس آن ــد بارك ــي وورل ــس إدارة »س مجل
إنترتينمنــت«: »يســرنا اإلعــان عــن االفتتاح 
ــد أبوظبــي«، ونحــن  المرتقــب ل«ســي وورل
فخــورون جداً بافتتاح أول مدينة ســي وورلد 
خــارج الواليــات المتحدة األمريكيــة بالتعاون 
مــع شــركاء مرموقيــن ومبدعيــن مثــل ميرال 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذين لم 
نكن لنتمكن من تقديم هذه التجربة الفريدة 
ــم  ــم والتزامه ــوال دعمه ــاس ل ــرة ي ــي جزي ف

الكبيرين«.وام

افتتــح فنــدق بــاب القصــر امــس خيمته 
ــدوم شــهر  ــاًء بق ــة احتف ــة الراقي الرمضاني
ــاح  ــل االفتت ــارك، حضــر حف ــان المب رمض
عــدد من ســفراء الــدول العربيــة واالجنبية 
ــة والســيد يحيــي  ــدى الدول ــن ل المعتمدي
ــروك  ــركة ام ــذي لش ــس التنفي ــر الرئي بك
المالكة للفندق وحشــد مــن رجال االعمال 
ــي شــركات الســياحة  ــن وممثل و االعاميي

والســفر .
واستمتع الضيوف بسلسلة من التجارب 
الطهوية  المصممة خصيًصا لاحتفاء بالشهر 
الفضيــل ضمــن بوفيــه متنــوع فــي حديقــة 

الفندق الرائعة .
تخلــل الحفل فقــرات العروض الترفيهية 

الحيــة التــي قدمتها فــرق موســيقية تراثية 
رائعــة، إضافــة الــى العــرض الفنــي التراثي 

المغربــي الذي أبهــر الضيوف.
وتحولــت الحديقــة المطلة على شــاطئ 
البحــر مباشــرة إلــى وجهــة فاخــرة مزدانة 
باالضــواء بحيــث تتيح للضيوف االســتمتاع 
بتنــاول الطعــام برفقــة األهــل واألصحــاب 
ــث  ــة خاصــة .  حي ــواء روحاني ــن أج ضم
ســيكونون علــى موعــد مــع طيــف واســع 

مــن األطبــاق الرمضانيــة الشــهية . 
سيتمكن الضيوف من االستمتاع بوجبات 
إفطــار فاخرة وذلك عبر بوفيه عالمي رائع 
يضــم العديد من منصــات الطهو الحية، أما 
وجبة السحور فتتضمن تشكيلة واسعة من 
األطباق الشــرق أوســطية التقليدية الشهية 
ــر، حيــث سيســتعرض  كالمناقيــش والفطي

الطهــاة المحترفيــن مهاراتهــم على منصات 
الحّية.  الطهي 

مــن جانبــه، قــال إليــاس ســعد، مســاعد 
المديــر التنفيــذي مســؤول إدارة األغذيــة 
والمشــروبات في فندق باب القصر، معلًقا 
بهــذا الصدد: »أعتّز بكوني جزءًا من فريق 
العمــل الُمتفانــي فــي فنــدق بــاب القصــر، 
وُيســعدني مواصلــة الســعي لمنح الضيوف 
أفضــل التجــارب الرمضانية من خال توفير 
التقاليد الراقية واألجواء الجذابة واالهتمام 
بالتفاصيــل الدقيقة وتأميــن الراحة الكفيلة 
بجعــل كافة األوقــات التي يقضيها الضيوف 
والنــزالء في فنــدق باب القصــر فريدة من 
نوعهــا بالفعل. طموحنا هــو خلق ذكريات 
خالدة تعكس روح شــهر رمضــان المبارك، 

والتــي تتجلى في التضامــن والتراحم«.

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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برعاية ســمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
ديــوان الرئاســة، تنطلــق األحــد المقبــل، 
ــور  ــة كأس منص ــرة لبطول ــخة العاش النس
بــن زايــد لكــرة القــدم ٢٠٢٣، بمشــاركة 
١٢ فريقــًا، وتلعــب جميــع مبارياتهــا على 
ملعــب فندق قصر اإلمــارات في العاصمة 
أبوظبــي، علــى أن يقــام االفتتاح الرســمي 

للبطولــة، االثنيــن المقبل. 
وكشــفت اللجنة المنظمــة عن تفاصيل 
ــوان الرئاســة،  ــا دي ــي ينظمه ــة الت البطول
فــي مؤتمــر صحافي، عقد أمــس الثاثاء،  
فــي فنــدق قصر اإلمــارات، بحضــور خالد 
محمــد الســويدي، ممثــل ديوان الرئاســة، 
وماجد ســالم الخاصي، مــن اللجنة الفنية 
للبطولــة، إضافــة إلــى ممثلي المؤسســات 
والشــركات الراعيــة للبطولــة ووســائل 

ــام المختلفة.  اإلع

القرعة 
وأســفرت نتائــج القرعــة، عــن تواجــد 
ــدارس  ــق م ــرة فري ــخة األخي ــل النس بط
اإلمــارات الوطنيــة فــي المجموعــة األولى 
بجانب وكالة أنباء اإلمارات »وام« وفريق 
األرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب شؤون 

المجالس.
فــي حيــن ضمت المجموعــة الثانية كا 
مــن مكتــب األميــن العــام ونــادي ســيتي 
غولــف وهيئــة أبوظبي للزراعة والســامة 

الغذائيــة ومكتــب الشــؤون القانونية.
وضمــت المجموعــة الثالثــة مكتــب 
البعثات الدراســة ودائــرة القضاة ومكتب 
الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل.

مواصلة النجاحات 
وقــال خالــد محمــد الســويدي، ممثــل 
ديــوان الرئاســة خــال المؤتمــر الصحافي: 
نتطلــع عبــر تنظيــم البطولــة إلــى مواصلــة 
ــنوات  ــي الس ــت ف ــي حقق ــات الت النجاح
ــرة  ــيما وأن النســخة العاش ــة، الس الماضي
تشــهد زيــادة فــي عــدد الفــرق وفعاليــات 
جماهيريــة بمــا يســاهم فــي توفيــر أجواء 
رياضيــة واجتماعيــة فــي الشــهر الفضيــل، 
لتحفيــز وتبنــي أســلوب حيــاة أكثر نشــاطا 
وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع. 
ــمي،  ــاح الرس ــيقام االفتت ــاف: س وأض
ــق  ــى أن تنطل ــل، عل ــن المقب ــوم االثني ي
ــادم،  ــد الق ــاء األح ــات مس ــى المباري أول
علمــًا بــأن البطولــة تجــد رعايــة تســويقية 
مــن مجموعــة اتصاالت، الراعــي الذهبي، 
وفنــدق قصــر اإلمــارات، الراعــي الفضــي 
ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال 
جــت، الراعــي الفضــي أيضــا، وبالتعــاون 
مــع رابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة واتحاد 

اإلمــارات لكــرة القــدم.

استضافة 
وعبــر عيســى عتيــق المهيــري، ممثــل 
فنــدق قصر اإلمــارات ماندريــن أورينتال، 
ــة  ــي رعاي ــتمرار ف ــعادتهم باالس ــن س ع
بمواصلــة  فخرهــم  مجــددًا  البطولــة، 
اســتضافة منافســات البطولة على ماعبهم 

فــي فنــدق قصــر اإلمــارات.
النســخة  برعايــة  نتشــرف  وواصــل: 
العاشــرة كــون أن كأس منصــور بــن زايــد 
لكــرة القــدم مــن البطــوالت المهمــة، 
باســتضافة  التوفيــق وســعداء  ونتمنــى 
النســخة العاشــرة للبطولــة التــي شــهدت 

ــام.  ــرق هــذا الع ــدد الف ــي ع ــادة ف زي

دعم الفعاليات 
وذكر ناصر خميس الظاهري، من طيران 

رويــال جــت: نفخــر فــي رويــال جــت بــأن 
نكــون جزءا من نجاحات البطولة، ونســعى 
ــف  ــع مختل ــاون م ــز التع ــى تعزي ــا إل دوم

قطاعــات المجتمــع في كافــة الجوانب. 
مســؤوليتنا  منطلــق  مــن  وأردف: 
ــرى  ــة كب ــي أهمي ــا نول ــة، فإنن المجتمعي

فــي دعــم الفعاليات، ونهدف عبــر رعايتنا 
للبطولــة إلــى تحفيــز الجميــع علــى اتبــاع 
أســلوب حيــاة صحــي، ونشــر الوعــي بين 

الرياضــة،  بأهميــة  المجتمــع  أوســاط 
مدفوعيــن بالتزامنــا المطلق بمســؤولياتنا 
ــا  ــة رؤيتن ــة وترجم ــة واالجتماعي الوطني

ورســالتنا فــي هــذا الجانــب.

نظام البطولة 
وبشــأن نظــام البطولــة، أوضــح ماجــد 
ــم  ــة: ت ــة المنظم ــو اللجن ــي، عض الخاص
تقسيم الفرق الـ ١٢ على ثاث مجموعات، 
وتضــم كل مجموعــة ٤ فــرق تــم توزيعهــا 
خــال القرعــة، علــى أن تقــام المباريــات 
بنظــام المجموعات، دوري من دور واحد. 
ولفت الخاصي إلى أن الفرق الحاصلة 
علــى المركــز األول مــن كل مجموعــة 
تتأهــل مباشــرة إلــى الــدور الثانــي، علــى 
أن تقــام ٣ مباريــات ملحــق بيــن أصحــاب 
المركــز الثانــي وأفضــل ثالــث، مــن أجــل 
تحديــد المتأهــل إلــى نصــف النهائــي مــع 

المتصدريــن لمجموعاتهــم.
بينمــا تقــام مباريــات المربــع الذهبــي 
والنهائــي بطريقــة خــروج المغلوب، وفي 
حــال انتهاء أي مباراة مــن المباريات التي 
تقــام بطريقة خــروج المغلــوب بالتعادل، 
ســيلعب الفريقــان وقت إضافــي مدته ١٠ 
دقائــق مقســمة علــى شــوطين متســاويين 
ــال  ــي ح ــق، وف ــوط 5 دقائ ــدة كل ش م
اســتمرار التعــادل فــي الوقــت اإلضافــي، 
يحتكــم الفريقان لركات الترجيح لتحديد 

هويــة الفريــق الفائــز. 
وتوجــه الخاصــي بالشــكر إلــى لجنــة 
ــارات لكــرة القــدم،  الحــكام باتحــاد اإلم
التــي تدعــم البطولة عبــر إدارة المباريات 
مــن قبــل نخبــة مــن الحــكام الدولييــن. 

فان زون الجماهير 
فــي  المنظمــة  اللجنــة  واســتحدثت 
ومنطقــة  منصــة  العاشــرة،  النســخة 
ــان زون«، وهــي  خاصــة للمشــجعين »ف
مــن اإلضافــات الجديــدة للجماهير، حيث 
ــام  ــة أي ــة طيل ــات مصاحب ــهد فعالي ستش
البطولــة في محيــط الملعب، لخلق أجواء 
اجتماعيــة للجماهير وعائات المشــاركين 
والموظفيــن والحضــور، وذلــك بعــم مــن 

ــة.  ــن اإلماراتي رابطــة دوري المحترفي

جوائز 
رصــدت اللجنــة المنظمــة جوائــز قيمة 
ــة  ــز الثاث ــى المراك ــة عل ــرق الحاصل للف
األولى، إضافة إلى تخصيص جائزة ألفضل 
إداري وأفضــل العــب، والهــداف، وأفضل 

حــارس مرمــى بالبطولة.

فــي الوقــت الــذي تتنافــس فيــه 5 أندية 
على صدارة جدول الترتيب لمسابقة دوري 
أدنــوك للمحترفيــن، للحصــول علــى مركــز 
أفضــل وماحقــة شــباب األهلــي المتصدر، 
تتنافــس أيضا 5 أندية على الهروب من قاع 
الجــدول واالبتعاد منطقــة الخطر والهبوط. 
ــام  ومــع تبقــي 6 جــوالت فقــط علــى خت
الموســم، تنتظــر فــرق قاع جــدول الترتيب 
١١ مواجهــة قويــة أمــام خماســي الصدارة، 

وكذلــك 5 مواجهات مباشــرة فيمــا بينها.
ويتصدر شــباب األهلي المسابقة برصيد 
٤5 نقطــة، يليــه العيــن ٤٠ نقطــة، والوصل 

والوحدة تواليا بنفس الرصيد، فيما يتواجد 
الشــارقة خامســا بـــ ٣٨ نقطة، أما خماســي 
قــاع الترتيــب فيتواجــد النصــر عاشــرا ٢٠ 
ــادي  ــة ح ــاس ١9 نقط ــي ي ــم بن ــة، ث نقط
عشــر، يليــه البطائــح ١٧ نقطة ثاني عشــر، 
ثــم دبــا ثالــث عشــر، والظفــرة رابــع عشــر 

بـــ ٨ نقــاط لــكل منهما.
وبداية من الجولة ٢٢ تخوض فرق القاع 
مواجهاتهــا مــع فــرق الصــدارة، حيث يحل 
البطائح ضيفا على شباب األهلي على استاد 
راشــد، ويحــل الظفــرة ضيفا على الشــارقة 
علــى ملعــب الشــارقة، فيما يســتضيف دبا 

فريــق الوحدة، على اســتاد دبا.
وفي الجولة ٢٣ يســتضيف النصر، شباب 
األهلــي على اســتاد آل مكتوم، ويســتضيف 
الوصــل، بنــي ياس على اســتاد زعبيل، فيما 
يســتضيف بنــي يــاس، العيــن فــي الجولــة 

٢٤ علــى اســتاد بنــي ياس.

وفــي الجولــة ٢5 يســتضيف بنــي يــاس 
ــامخة،  ــب الش ــى ملع ــي عل ــباب األهل ش
ويســتضيف الشــارقة فريــق دبــا، وفــي 
ــا  ــاس ضيف ــي ي ــام ٢6 يحــل بن ــة الخت جول
علــى الوحــدة فــي اســتاد آل نهيــان، ويحل 
البطائــح ضيفــا على العين في اســتاد هزاع 

بــن زايــد، فيما يســتضيف النصر، الشــارقة 
علــى اســتاد آل مكتــوم.

وبالنســبة للمواجهــات المباشــرة بين فرق 
قاع الجدول، فسوف تشهد الجولة ٢١ مواجهة 
بيــن الظفــرة وبنــي ياس علــى اســتاد حمدان 
بــن زايــد، فيمــا يلتقــي البطائــح مــع دبــا فــي 
ــن محمــد،  ــد ب ــى اســتاد خال ــة ٢٣ عل الجول
وفــي الجولــة ٢٤ يلتقــي دبــا مــع النصــر على 
اســتاد دبــا، وفــي الجولــة ٢5 يلتقــي البطائــح 
مــع النصــر على اســتاد خالد بن محمــد، فيما 
يســتضيف دبــا فريــق الظفــرة على اســتاد دبا 

في الجولــة ٢6.وام

استحداث منطقة للجماهير 

12 فريقًا في النسخة العاشرة لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

منصة ومنطقة 
خاصة للمشجعين 

»فان زون« 
تشهد فعاليات 
مصاحبة طيلة 

أيام البطولة في 
محيط الملعب

5 أندية تتنافس في مقدمة جدول ترتيب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لمالحقة شباب األهلي المتصدر
5 أندية تكافح للهروب من قاع الجدول واالبتعاد منطقة الخطر والهبوط قبل 6 جوالت فقط على الختام

أبوظبي - الوطن

مع تبقي 6 جوالت فقط على ختام الموسم 

11 مواجهة تنتظر فرق القاع أمام خماسي الصدارة في دوري أدنوك للمحترفين
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localdept@al-watan.ae العدد )٤٠٠٧( األربعاء ٣٠ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣م

أعلنت الهيئة العامة لآلثار والتراث العراقية، أمس 
األول الثاثاء، أن مفتشية آثار وتراث كركوك تسلمت 
٢١ قطعة أثرية من قبل مديرية أمن كركوك وأحد 
المواطنين. وقالت تارا شكري، مفتش آثار وتراث كركوك 
، في منشور عبر فيس بوك ، إن القطع األثرية التي تم 
تسلمها هي عبارة عن جرار وآواٍن واختام وقطع مختلفة 

أخرى تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
ويواصل العراق، بالتعاون مع بعض الدول ومنظمات 
األمم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة، ماحقة اآلثار 
العراقية المسروقة خاصة بعد الغزو األمريكي للعراق في 
عام ٢٠٠٣ والتي تعود لحقب تاريخية قديمة حيث نجح 
في استعادة نحو ٢٠ ألف قطعة أثرية مسروقة.وكاالت

عـــراقــي يسـلــــــم 21 قطعــــة أثـريـة فــي كــركــــوك

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا أن من الضروري 
تناول منتجات محتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم من أجل تقليل خطر اإلصابة 
بهشاشة العظام. مفيدة بأنه يمكن الحصول على الكالسيوم والمغنيسيوم من 
والجرجير. مضيفة »أن  والريحان  كالبقدونس  الطازجة  الورقية  الخضروات 
الملفوف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وكذا بيض الدجاج والجبن«، 

وذلك وفق ما نشرت صحيفة »إزفيستيا« الروسية ونقلته »روسيا اليوم«.
 Dوتشدد الخبيرة الروسية بضرورة إضافة االسماك المحتوية على فيتامين ٣
إلى النظام الغذائي ألنه ينظم عملية التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم 
والمغنيسيوم ويحافظ على متانة نسيج العظام. ناصحة كبار السن بممارسة 
النشاط البدني. حيث تقول »يجب على اإلنسان أن يحافظ بالضرورة على 
النشاط البدني. ألنه فقط بفضل عمل العضات تصبح العظام متينة. فإذا لم 
تعمل العضات يمكن أن تبدأ لدى الشخص هشاشة العظام حتى في حالة 

التزامه بنظام غذائي صحي يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم«.
جدير بالذكر، أن مرض هشاشة العظام يصيب األنسجة الضامة وغالبا ما يتأثر 
العمود الفقري وعظام األطراف العليا والسفلى. فيما تؤدي اإلصابة بهذا المرض 
إلى فقدان العظام لمتانتها ما يزيد من خطر حدوث الكسور وتكرارها.وكاالت

الكالسيوم والمغنيسيوم تقوي العظام وتقلل من هشاشتها

يمكن  آلية  إقرار  من  ياباني  بحثّي  فريق  تمّكن 
لتوصيل  للدماغ،  الدموي  الحاجز  لتجاوز  استخدامها 

جزيئات الدواء، المفيدة في عاج ألزهايمر.
ويوفر الحاجز الدموي الحماية للمخ من أي بكتيريا أو 
مواّد ضارة يمكن أن تصل إليه وتؤثر في مركز التحكم 
بالجسم، ولكن تتحول هذه الميزة إلى عقبة كبيرة عندما 
يصاب الدماغ بمرض، وتصبح هناك حاجة لتوصيل الدواء 
إليه، وهي المشكلة التي حاولت أكثر من فرقة بحثية 
م الفريق البحثي  حول العالم المساهمة في حّلها، وقدَّ
من جامعة طوكيو للطب وطب األسنان، خال الدراسة 
المنشورة في العدد األخير من دورية »جورنال أوف 
نانو تكنولوجي«، حًا يعتمد على كرات نانونية صغيرة 
مجوَّفة يمكنها تجاوز هذا الحاجز، وتوصيل المادة الدوائية 
لعاج ألزهايمر. وألزهايمر مرض تنكسي عصبي شائع 
يسبب الَخَرف، ويتميز بتراكم بروتين يسمى »أميلويد 
بي« في الدماغ، وقد جرى تحديد عدد من األشكال 
الساّمة المختلفة لهذا البروتين، والتي ُتضعف وظائف 
المخ. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة أكيكو أمانو، في 
تقرير نشره، الموقع اإللكتروني لجامعة طوكيو للطب 
التجارب السريرية  وطب األسنان: »حاول عدد من 

استخدام الجسم المضاد لبروتين )أميلويد بي( لعاج 
مرض ألزهايمر، لكن النتائج كانت غير ُمرضية، وأحد 
التفسيرات المحتملة لذلك هو أن الحاجز الدموي الدماغي 
يمنع معظم األجسام المضادة كاملة الطول من دخول 
الدماغ«. ولمواجهة هذا التحدي، طوَّر الباحثون كرات 
نانوية صغيرة مجوَّفة يمكنها عبور الحاجز بنجاح عبر 
التحول الخلوي في الخايا البطانية الشعيرية في الدماغ، 
ويتوسط في تلك العملية »ناقل الجلوكوز ١«، ويجري 
تحفيز هذه الكرات عن طريق زيادة مستويات السكر 

بالدم، واآللية لتحقيق ذلك هي الصيام.
وقام الباحثون بملء الكرات النانوية بشظايا من 
األجسام المضادة، وحقنوها في نموذج فئران مصابة 
بمرض ألزهايمر، وقيَّموا التأثيرات على الدماغ والسلوك.

بالدراسة،  المشارك  الباحث  ويقول نوبو سانجو، 
إن »النتائج كانت واضحة جداً؛ وهي أن إعطاء شظايا 
األجسام المضادة للبروتين من خال الكرات النانوية 
قلَّل بشكل كبير من كميات األنواع السامة المختلفة 
ُعولجت  التي  الفئران  أن  وجدنا  كما  البروتين،  من 
كانت تتمتع بذاكرة مكانية وتعلم أفضل من الفئران 

غير المعالجة«.وكاالت

ــة  ــي المجل ــر ف ــد، ُنش ــث جدي ــد بح وج
األوروبيــة للقلــب، أن النــوم أقــل مــن خمس 
ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر اإلصابة 

بأمــراض الشــرايين الطرفيــة بنســبة ٧٤ %.
قــال مؤلف الدراســة الدكتور شــواي يوان، 
من معهد كارولينســكا، ســتوكهولم، الســويد، 
إن البحــث ركــز علــى العاقة بين مــدة النوم 
ــة  ــر اإلصاب ــع خط ــار م ــاء النه ــة أثن والقيلول

باعتــال الشــرايين المحيطية.
ــي  ــق البحــث ف خــال الدراســة نظــر فري
65٠ ألــف مشــارك فــي تحليــل مــن جزئيــن. 
أواًل، أجــروا دراســة قائمــة علــى الماحظــة، 
استكشــفت العاقــة بين مدة النــوم والقيلولة 
أثنــاء النهــار مــع خطــر اإلصابــة باعتــال 

ــة. الشــرايين المحيطي
ثم اســتخدموا البيانــات الجينية لـ 6٠٨6١٠ 
مــن البالغين إلجراء تجارب عشــوائية تســمى 
ــج أن  ــرت النتائ ــوائي . وأظه ــع العش التوزي
ــن ينامــون أقــل مــن خمــس  األشــخاص الذي
ســاعات في الليلة لديهم ما يقرب من ضعف 

خطــر اإلصابــة باعتــال الشــرايين المحيطية.
وقــال الدكتور يــوان، إن البحث توصل إلى  
وجــود ارتبــاط بيــن عــادات النــوم واعتــال 
الشــرايين المحيطيــة، ولكــن ال يمكــن التأكــد 
مــن أن  عــادات النــوم هــي التي تســببت في 
ــة  ــة أم أن اإلصاب ــال الشــرايين المحيطي اعت
ــي  ــببت ف ــة تس ــرايين المحيطي ــال الش باعت

اضطــراب عــادات النــوم.
ومــن ناحيــة أخــرى، أشــارت النتائــج أيضــًا 
ــون  ــد يك ــة ق ــرات طويل ــوم لفت ــى أن الن إل
أيضــًا محفوفــًا بالمخاطــر إذ كان البالغــون 
الذيــن نامــوا لمــدة ثمانــي ســاعات أو أكثــر، 
معرضيــن لخطــر اإلصابــة باعتــال الشــرايين 

ــة.   المحيطي
وأكــد الدكتور يوان أن التغييرات في نمط 
الحياة التي تســاعد النــاس على الحصول على 
مزيــد مــن النــوم، مثــل النشــاط البدنــي، قــد 
تقلــل مــن خطــر اإلصابــة باعتــال الشــرايين 
المحيطيــة، وفق ما أوردت صحيفة إكســبرس 

البريطانية.وكاالت

قدمــت تايلــور ســويفت عرضًا مرئيــًا رائعًا أمام 
جمهور حاشــد ليلة الســبت الماضي ، حيث بدأت 
جولتهــا الثانيــة من العروض فــي غلينديل أريزونا.

ــف  ــو ١5٠ أل ــدر بنح ــا يق ــور م ــت تايل جذب
معجــب إلــى مدينة غلينديل بواليــة أريزونا، بعد 
شــهر واحــد فقــط مــن اســتضافتها فــي مســابقات 

الســوبر بــول.
وتألقــت النجمــة البالغــة مــن العمــر ٣٣ عامــًا، 
فــي عرضهــا األخير بتنــورة مزينة بالخــرز باللونين 
ــرض بمضــرب  ــز الع ــي، وتمي ــوردي واألرجوان ال
ــاء  ــة أثن ــه المغني ــذي حملت الغولــف المتوهــج ال

آدائهــا الرائــع. 
وقــد انطلقــت تايلور على خشــبة المســرح في 
اســتاد ســتيت فارم، متفاخرة بشــخصيتها المذهلة 
ــاء  ــع، أثن ــال إعجــاب الجمي ــًا ن وقدمــت أداًء قوي
ــاث ســاعات  ــر مــن ث ــذي اســتمر أكث العــرض ال

والــذي غنــت خالــه ٤٤ أغنيــة. 
فــي إحــدى مراحــل أدائهــا المذهــل، ارتــدت 
تايلــور ســترة فضيــة باهــرة قبل أن ترتدي فســتانًا 
قصيــرًا مزينــًا. كما تضمنت بعــض إطاالتها الافتة 
للنظر فســتانًا أرجوانيًا شــاحبًا بثنيات وكشكشــكة. 
كمــا أظهــرت المغنيــة الشــهيرة بعــض مهاراتها 
فــي العــزف علــى الغيتــار، بنســخة صوتيــة مــن 

أغنيتهــا الفولكلوريــة “ميــرور بــول”
ومن المتوقع أن تســتمر جولة تايلور السادسة 
ــهر،  ــة أش ــدة خمس ــدة لم ــات المتح ــي الوالي ف
لتنتهــي بقائمة حفات لوس آنجلوس الموســيقية 

في أغســطس.
ــزة  ــى ١٢ جائ ــت عل ــور حصل ــأن تايل ــر ب يذك
غرامــي طيلــة حياتهــا الفنيــة، والتــي جعلتهــا مــن 
أشــهر نجمــات البــوب في العالم، وفــق ما أوردت 

صحيفــة ديلــي ميــل البريطانيــة.وكاالت

رغم إعــان وزارة الثقافة اللبنانية في مايو 
مــن العــام الماضــي عن مبــادرة لتحويل منزل 
بيروتــي عتيــق قضــت فيــه الفنانــة اللبنانيــة 
فيــروز ســنوات طفولتهــا إلى متحــف؛ ال يزال 
اإلهمال يأكل جدران المنزل ومعالمه، حسب 

وكالــة أنباء العالــم العربي.
وفــي هــذا المنــزل الــذي يقــع فــي منطقــة 
)زقاق الباط( على مقربة من وسط المدينة، 
عاشــت أيقونــة الفــن العربــي واللبناني فيروز 
ســنوات طفولتهــا إلــى أن غادرتــه فــي عمــر 
العشــرين عامــًا إلى منزل الزوجيــة عام ١955 
بعــد زواجهــا مــن الموســيقار الراحــل عاصــي 

الرحباني.
ويرجــع تاريــخ بناء البيت إلــى أوائل القرن 

التاســع عشــر خــال فتــرة الحكــم العثمانــي، 
ورغــم صغــر مســاحته التــي ال تتجــاوز ١٠٠ 
متــر مربــع، يؤكد مهتمــون بالتراث فــي لبنان 
أن لــه قيمــة معنويــة وثقافيــة ال تقــدر بثمن.

ــى  ــه عل ــم ِقدم ــزل رغ ــذا المن ــد ه وصم
مــدار ســنوات طــوال شــهدت أحداثــًا كبــرى 
فــي لبنــان، كالحــرب األهليــة التــي اندلعــت 
ــأ بيــروت المدمــر  عــام ١9٧5. وانفجــار مرف
عــام ٢٠٢٠ الــذي ألحــق دمــارًا واســعًا طــال 

ــي. آالف المبان
لكــن المهتميــن بالتــراث يخشــون أن ينهار 
منــزل بهــذه القيمــة بســبب تجاهــل صرخات 
ــنواته  ــت س ــال طال ــح إهم ــاذه، وأن ينج إنق

فيمــا أخفقــت فيــه خطــوب جســام.وكاالت

ابتكار طريقة لعبور الحاجز الدموي بالدماغ لعالج ألزهايمر قلة النوم قد تزيد بشكل كبير خطر انسداد الشرايين

تيلور سويفت تفتتح جولتها بعرض مرئي مدهش منزل طفولة فيروز.. صمد أمام الحروب وقد يهدمه اإلهمال

فوجــئ رجــال الشــرطة فــي أســتراليا برؤيــة 
ســيارة تتجه نحوهم خال عطلة نهاية األسبوع، 

وقــد فقدت أجــزاء كبيــرة منها.
الحادثــة وقعــت علــى طريــق ماكنتايــر فــي 
ــت  ــث كان ــا، حي ــورث، فيكتوري ــاين ن صــن ش
ــود الســيارة، وســارت  ــون تق ــن برايت ــرأة م ام
بهــا قرابــة ٤٠ دقيقــة مــن منزلهــا إلــى حيــث 
ــوم  ــا الشــرطة خلــف مقــود الســيارة ي رصدته

ــارس . الســبت ١٨ م
ولــم يكــن للســيارة هيونداي الســوداء زجاج 
أمامــي أو نافــذة خلفيــة، وكانــت تفتقــد تمامــًا 
لأللــواح التــي من المفتــرض أن تغطي المحرك. 
وممــا زاد الطيــن بلــة بالنســبة لســائقة برايتــون 
البالغة من العمر ٤١ عامًا، أن الشــرطة أصدرت 
بالفعــل إشــعارًا بالخلــل مــع غرامــة ماليــة يــوم 
األربعــاء الماضي  لتحذيرها من قيادة الســيارة.

وتبيــن أن شــرطة فيكتوريا قد حذرت المرأة 
بــأن الســيارة غيــر آمنــة وأن ال تقودهــا. ولكن، 
علــى مــا يبــدو لم تكن المــرأة مكترثــة بالخطر، 
حيــث قفــزت خلــف عجلــة القيــادة فــي رحلــة 
بعــد ظهــر يوم الســبت. وهــذه المــرة، صدرت 
ــة قدرهــا ٧٤٠ دوالر  ــة ثاني ــى المــرأة غرام عل
أسترالي )٤96 دوالر أمريكي( وثاث نقاط جزاء.

ــة  ــا صــورًا للمركب ونشــرت شــرطة فيكتوري
ــان الشــرطة  ــال بي ــت، وق ــى اإلنترن ــة عل البري
»الضبــاط لــم يصدقوا أعينهــم عندما مرت هذه 
الســيارة مــن أمامهــم علــى طريــق ماكنتايــر في 
صــن شــاين نــورث يــوم الســبت. لقــد أصــدرت 
الشرطة بالفعل اشعارًا بوجود خلل للسائقة يوم 
األربعــاء، وحــذرت من ان الســيارة غيــر آمنة«.

يذكر أن الصورة التي نشــرتها الشــرطة تشبه 
إلى حد ما مشهدًا من مسلسل عائلة سمبسون، 
حيــث قــام هوميروس بشــيء مماثل لمــا قامت 

به المرأة، بحســب موقع الد بايبل.وكاالت

طــّور فريــق بحثــي تقنيــة جديــدة تجمــع بيــن 
التصويــر المفّصــل للغايــة مع نوع من ضوء األشــعة 
ــرطانية  ــن األورام الس ــز بي ــراء للتميي ــت الحم تح
واألنســجة الســليمة أثنــاء الجراحة، ويمكــن للجّراح 
اســتخدام هــذه التقنية في الوقــت الفعلي للجراحة 

ــة الورم. إلزال
وبحســب التقريــر الــذي نشــرته مجلــة »كانســر 
ريســيرش«، فــي كثيــر مــن األحيــان تصعــب رؤيــة 
األنســجة المصابــة وتمييزهــا ألنهــا تشــبه األنســجة 

الســليمة المحيطــة.
ــران فــي  ــى الفئ ــة عل وتمــت التجــارب الجراحي
ــم  ــث ت ــتريت، حي ــد س ــت أورمون مستشــفى جري
حقــن المــواد الكيميائيــة فــي مجــرى الــدم لتكــون 

ــر. ــة مجســات للتصوي بمثاب
وأظهــرت النتائــج تحســن الجــودة المرئية للصور 
ــد مــن ضــوء األشــعة تحــت  ــوع جدي باســتخدام ن
الحمراء قصير الموجة SWIR، الذي يسمح بالتغلغل 

فــي األنســجة لتوفيــر صــور أكثــر دقــة وتفصيًا.
 وقــال رئيــس الفريــق الدكتــور ســتيفانو جولياني 
استشــاري جراحــة األطفــال فــي جامعــة كاليفورنيا: 
»تضــيء هذه التقنية الورم بشــكل فعــال، مما يتيح 
للجراحين إزالته بدقة غير مسبوقة. ونأمل أن نكون 
قادريــن علــى ترجمــة هــذه التقنيــة إلــى ممارســة 
ســريرية فــي أســرع وقــت ممكن إلفــادة أكبــر عدد 

من األطفــال المصابين بأورام ســرطانية«.وكاالت

قدمــت فرقــة دار األوبرا المصرية، على مســرح 
مركــز الشــيخ جابــر األحمد الثقافــي، مجموعة من 
أجمل أعمال الزمن الجميل بأصوات طربية حالمة 
للمطربيــن ريهام عبدالحكيم وحنان عصام ومحمد 
متولي بقيادة المايسترو د. محمد الموجي، ضمن 
حفــل »ألحــان خالــدة« علــى مســرح مركز الشــيخ 

جابــر األحمد الثقافــي في الكويت.
وتنوع الحفل الذي جرى نهاية األسبوع المنصرم 
فــي تقديــم أعمال عمالقــة الغناء العربــي للفنانين 
محمــد عبدالوهــاب وأم كلثــوم وعبدالحليم حافظ 
وليلــى مــراد وفايــزة أحمــد ووردة وفريد األطرش 
وأســمهان وســيد درويــش وفتحيــة أحمد وشــادية 

ونجــاة الصغيــرة على مدى ٣ ســاعات.
وتفاعــل الجمهور مع الحفــل بالغناء والتصفيق، 
وطلــب المزيــد مــن األغنيات ما دفع إلى اســتمرار 
الحفــل إلــى قرابــة منتصــف الليــل، فيمــا بقيــت 

قاعــة الحفــل مكتملــة الحضور حتــى النهاية.
وكان الرئيــس التنفيــذي لشــركة كــودا لانتــاج 
الفنــي، المنظمــة للحفــل، أيــوب خضــر، أكــد فــي 
مؤتمــر صحفــي قبــل الحفــل عــن ترقــب توقيــع 
بروتوكــول تعاون فني لتقديم المزيد من الحفات 
ــن،  ــن المقبلي ــن الكويــت ومصــر خــال العامي بي
متمثلــة فــي مركــز الشــيخ جابــر األحمــد الثقافــي 

ودار األوبــرا المصريــة.وكاالت

حــذر أخصائــي األورام الدكتــور إيفــان 
ــة  ــاء لزج ــة بيض ــور طبق ــن ظه ــيف م كاراس
على اللســان، مبّينا انها قد تشــير إلى اإلصابة 
ــث ان  ــاز الهضمــي. حي بالســرطان فــي الجه
ــرات التــي تحصــل فــي اللســان يمكــن  التغي
ان تكــون عامــة علــى ظهــور مشــكات فــي 
الجهــاز الهضمــي؛ وذلــك ألن اللســان هــو 
ــر  ــذا فتغي ــان؛ ل ــة اإلنس ــرآة صح ــة م بمثاب
لونــه وبنيتــه يمكــن أن يشــيرا إلــى أمــراض 
المعــدة، وذلــك وفــق مــا نشــرت وكالــة أنباء 

»نوفوســتي« الروســية.
ويوضح الطبيب الروسي أن أمراض الجهاز 
الهضمــي يمكــن تشــخيصها مــن خال اللســان 
بمــا فيهــا الســرطان؛ وأنــه فــي هــذه الحالــة 
يتغطــى اللســان بطبقــة بيضــاء كثيفــة لزجــة 
كمــا قــد يشــعر الشــخص بحرقــة وزيــادة فــي 
إفــراز اللعــاب. وعندمــا يعانــي الشــخص مــن 
التهاب المعدة المزمن يتغطى اللســان بطبقة 
خفيفــة أحيانــا رماديــة داكنــة اللــون ويشــعر 

باأللــم بعــد تنــاول الطعام.
ــان  ــون اللس ــير ل ــار، يش ــذا االط ــي ه وف
ــى  ــة إل ــع رمادي ــور بق ــح وظه ــر الفات األحم
قرحــة المعــدة. حيــث يصاحــب هــذا المرض 
أعــراض مثــل التهاب وحرقان في الفم وزيادة 
فــي إفــراز اللعــاب. كمــا يعانــي الشــخص من 
االزرقــاق عندما يتحول لون بشــرته في بعض 
مناطــق الجســم إلــى اللــون االرجوانــي. بينما 
يتميــز التهــاب المعــدة بظهــور طبقــة رمادية 
داكنــة لزجــة علــى اللســان يصاحبهــا جفــاف 
الفــم وحرقــة وألــم بعــد تناول الطعــام، وفق 
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أسترالية تواجه مخالفات ضخمة 
بعد قيادة »نصف سيارة«

تقنية جديدة تضيء الورم السرطاني 
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ظهور طبقة بيضاء لزجة على 
اللسان مؤشر لمرض خطير
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