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يومية سياسية مستقلة

اإلمارات تستعرض البيان الوطني 
أمام مؤتمر األمم المتحدة للمياه

اإلمارات و١٠ دول تجدد االلتزام بتخفيف 
معاناة المتضررين من الزالزل في سوريا

بنــت محمــد  مريــم  معالــي  ألقــت 
المهيــري، وزيــرة التغيــر المناخــي والبيئة 
البيــان الوطنــي لدولة اإلمارات أمام مؤتمر 
األمــم المتحــدة للميــاه ٢٠٢٣، الذي اختتم 
أعماله أمس في مدينة نيويورك األمريكية.

 وتتــرأس معالــي مريــم المهيــري وفــد 
دولــة اإلمــارات إلى مؤتمر األمــم المتحدة 
للميــاه الــذي يهــدف إلــى تســليط الضــوء 
علــى أهميــة الميــاه وتفعيــل ذلــك الملف 
ضمــن جــدول األعمــال العالمــي وتســريع 

ــق الهــدف الســادس ضمــن  العمــل لتحقي
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

وخــال كلمتهــا أمــام المؤتمــر، أكــدت 
المهيــري التزام دولة اإلمــارات تجاه ملف 
العالمــي، واإلدارة  والمنــاخ  االســتدامة 
المســؤولة للميــاه ومعالجــة نــدرة الميــاه 
ــكار،  ــظ واالبت ــع والحف ــن خــال التنوي م
ــة  ــى اســتضافة الدول وســلطت الضــوء عل
العــام  »كــوب٢8«  األطــراف  لمؤتمــر 

ــاري. ص»٩« الج

أكــدت ١١ دولــة هــي اإلمــارات العربية 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدة والمملك المتح
ــا  ــا وألماني ــر وفرنس ــر واألردن ومص وقط
المتحــدة  والنرويــج وتركيــا والمملكــة 
والواليــات المتحــدة إلــى جانــب جامعــة 
الــدول العربية واالتحاد األوروبي، التزامها 
الراســخ بالتخفيــف من معانــاة المتضررين 
مــن الــزالزل التــي وقعــت فــي الجمهورية 
العربيــة الســورية، وذلــك عقــب االجتماع 
األخيــر الــذي انعقــد فــي عمــان عاصمــة 

المملكــة األردنيــة الهاشــمية حول ســوريا.
ــه  ــمي، وزعت ــترك رس ــان مش ــي بي وف
خارجيــة الواليــات المتحــدة مســاء أمــس 
األول، عبــرت الــدول عن تعازيهــا الصادقة 
في الخســائر الكبيرة بــاألرواح الناجمة عن 
الــزالزل التــي ضربت ســوريا وتركيا يوم ٦ 
فبراير الماضي، وشجعت المجتمع الدولي 
علــى توفيــر المســاعدات اإلنســانية، مــن 
خال االســتجابة الطارئة ومشاريع التعافي 
المبكر، لكافة السوريين المحتاجين. ص»٧«

اإلمارات تشارك في االجتماع الثاني 
لمجموعة عمل التمويل المستدام

شــاركت دولــة اإلمارات فــي االجتماع 
الثانــي لمجموعة عمل التمويل المســتدام 
)SFWG( للعام ٢٠٢٣ ضمن المسار المالي 
لمجموعــة العشــرين )G٢٠(، والذي عقد 
تحــت رئاســة الهنــد لمجموعــة العشــرين 
ــارس  ــى ٢٣ م ــن ٢١ إل ــرة م ــال الفت خ
الجــاري فــي مدينــة أودايبــور فــي الهند.

وناقــش االجتمــاع آخــر التطــورات 
المتعلقــة بخطــة عمــل مجموعــة عمــل 

التمويل المســتدام والتقدم المحرز بشأن 
أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام 

لعــام ٢٠٢٣.
وضــم فريق دولــة اإلمارات المشــارك 
في االجتماع كا من ثريا حامد الهاشمي، 
مديــر إدارة الضرائــب الدوليــة في وزارة 
الماليــة، وعبدالعزيــز ناصــر المعا رئيس 
فريــق الرقابــة علــى البنوك فــي المصرف 

المركزي. ص»١٥«

»التشّلون هم«

اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« عــددًا مــن المســؤولين والمواطنيــن 
والضيوف المهنئين بمناســبة حلول شــهر 

رمضــان المبارك.
وتبــادل ســموه مــع الحضــور - خــال 
اللقــاء الــذي جــرى فــي قصــر البطيــن - 
التهانــي واألمنيات بحلول الشــهر الفضيل 
داعيــن المولــى عــز وجــل أن يعيــد هذه 
المناســبة علــى ســموه بموفــور الصحــة 
ــة  ــى دول ــة ودوام الســعادة وعل والعافي
اإلمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير 
والبــركات ومزيــد مــن الرخــاء واالزدهار

وحضــر المهنئــون مأدبة اإلفطــار التي 

أقامهــا ســموه بهذه المناســبة.
حضــر اللقــاء والمأدبــة.. ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن زايد آل نهيــان ممثل الحاكم 
فــي منطقــة الظفرة وســمو الشــيخ نهيان 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس أمناء 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي مؤسس
لألعمال الخيرية واإلنسانية والفريق سمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
وســمو الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير ديوان 
الرئاســة وســمو الشــيخ حامد بن زايد آل 
نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة 

أبوظبــي. ص»٢ إلى ٦«

رئيس الدولة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
محمد بن زايد يستقبل عددًا من 
المسؤولين والمواطنين والضيوف 

المهنئين بمناسبة حلول رمضان المبارك

رئيس الدولة يتبادل مع الحضور 
األمنيات بأن يعيد اهلل رمضان المبارك 
على اإلمارات وشعبها بالخير والبركات

سموه يتبادل مع الحضور التهاني بحلول 
الشهر الفضيل داعين اهلل أن يعيده 
على سموه بموفور الصحة والعافية 

محمد بن زايد خالل استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك بحضور منصور بن زايد

جامعة خليفة الـ8 عالميًا 
في الهندسة البترولية

البنوك الوطنية توزع 2١.5 مليار 
درهم على مساهميها عن 2٠22

أعلنــت جامعة خليفة للعلــوم والتكنولوجيا اليوم 
عــن حصــول قســم الهندســة البتروليــة علــى المركز 
الثامــن عالميا، في الدراســة التي قامت بها مؤسســة 
ــة حســب  ــات العالمي ــف الجامع ــو إس« لتصني »كي

.٢٠٢٣ الموضوع 
ــة فــي جامعــة  ــع قســم الهندســة البترولي ويتمت
خليفة بمنهاج حديث ومتكامل يركز على أساســيات 
الهندســة البتروليــة والعمليــات التجاريــة التــي يتــم 
تطبيقهــا للحصــول علــى أفضــل الحلــول الهندســية 
التــي تســاهم في تطوير العمليات فــي هذا المجال.

وجــاءت الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة فــي 
جامعــة خليفــة فــي المرتبــة ٩٩ عالميًا، وذلــك وفقًا 
الدراســة نفســها أيضــًا، حيــث يوفــر قســم الهندســة 
الكهربائيــة وعلــوم الكمبيوتــر فــي جامعــة خليفــة 
ــي  ــوم ف ــوس العل ــي بكالوري ــة ف ــات أكاديمي درج
الهندســة الكهربائيــة وهندســة الكمبيوتــر. ص»٩«

كافــأت البنــوك الوطنيــة المدرجــة فــي أســواق المال 
المحليــة مســاهميها بتوزيعــات أربــاح ســخّية عــن العام 
الماضــي ٢٠٢٢، فــي مؤشــر علــى قــوة ماءتهــا الماليــة 
وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها األعلى من ناحية توزيعات 
األربــاح مقارنــة بنظائرهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيا.
وناهــز إجمالــي توزيعــات األربــاح للبنــوك الوطنيــة 
نحــو ٢١.٥ مليــار درهــم موزعــة علــى ١٢ بنــكًا مدرجــًا 
فــي ســوقي أبوظبــي ودبي المالييــن، منهــا ١8.٣٥ مليار 
درهــم توزيعــات نقديــة و٣.١ مليــار درهــم توزيعــات 

أســهم مجانيــة.
واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
الماليــة علــى النصيــب األكبــر مــن إجمالــي التوزيعــات 
النقديــة والمجانيــة بمــا نســبته ٥٩.٢% أو مــا قيمته ١٢.٧ 
مليــار درهــم تشــمل ٩.8٥ مليــار درهــم توزيعــات نقدية 

و٢.8٤ مليــار درهم توزيعــات مجانية. ص»١٦«

وصلــت القيمة الســوقية للبورصات العربية 
إلــى ٣ تريليونــات و٩٦٩ مليــارا و٩٤٦ مليــون 
دوالر فــي نهايــة األســبوع الماضــي، بحســب 

صنــدوق النقــد العربــي.
وأوضــح الصنــدوق، في النشــرة األســبوعية 
ألســواق المــال العربية التي ترصــد ١٣ بورصة 
عربية، أن ســوق أبوظبي لألوراق المالية تقدم 
البورصات العربية خال األســبوع الماضي، مع 
ارتفــاع قيمته الســوقية بنحو ٤.8٧ مليار دوالر 
من ٧٣٥.٧ مليار دوالر إلى ٧٤٠.٥ مليار دوالر.

ووصــل رأس المــال الســوقي لســوق دبــي 
المالــي عنــد ١٥٩.٣ مليــار دوالر، فيمــا وصلت 
رســملة السوق الســعودية إلى ٢.٥٣٣ تريليون 
دوالر وبورصة قطر١٥٦.٩ مليار دوالر وبورصة 

الكويــت إلــى ١٤٧.٥ مليار دوالر.
ووفــق نشــرة صندوق النقــد العربي، ارتفع 
رأس المال الســوقي لبورصة مســقط إلى ٦٢.٢ 

مليار دوالر. ص»١٥«

سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية بمكاسب 4.8 مليار دوالر
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اســتقبل صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
اهلل” عــددًا من المســؤولين والمواطنين 
والضيوف المهنئين بمناســبة حلول شهر 

رمضان المبارك.
وتبــادل ســموه مــع الحضــور - خال 
اللقــاء الــذي جــرى فــي قصــر البطيــن - 
التهاني واألمنيات بحلول الشهر الفضيل 
داعيــن المولــى عــز وجــل أن يعيد هذه 
المناســبة علــى ســموه بموفــور الصحــة 
والعافيــة ودوام الســعادة وعلــى دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــعبها 
بالخيــر والبــركات ومزيــد مــن الرخــاء 

واالزدهار
وحضــر المهنئون مأدبــة اإلفطار التي 

أقامها ســموه بهذه المناســبة.
حضــر اللقاء والمأدبة ..ســمو الشــيخ 
حمــدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة وســمو الشــيخ نهيان 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس مجلــس أمناء 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي مؤسس
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية والفريــق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيان 
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ
ــن  ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــة وس الداخلي
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي زاي
ــوان الرئاســة وســمو  ــر دي ــوزراء وزي ال
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضو 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وسمو 
الشــيخ عبــد اهلل بن زايــد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ 
خالــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس مجلس 
إدارة مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ خال ــمو الش وس
زايــد آل نهيــان عضو المجلــس التنفيذي 
رئيــس مكتــب أبوظبي التنفيذي وســمو 
الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمارة 
أبوظبي وســمو الشيخ حمدان بن محمد 
بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ زايد 
بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان ومعالي 
الشــيخ محمــد بــن حمد بــن طحنون آل 
نهيــان مستشــار الشــؤون الخاصــة فــي 
ديوان الرئاســة وعدد من الشيوخ وكبار 
المســؤولين والضيــوف والمواطنين.وام

رئيس الدولة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

محمد بن زايد خالل استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك بحضور نهيان بن زايد

حمدان ومنصور بن زايد 

خالد وذياب بن محمد بن زايد 

 سيف ومنصور وحامد وعبداهلل وخالد بن زايد 

زايد بن محمد بن زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة 

محمد بن زايد يستقبل عدداً من المسؤولين والمواطنين والضيوف المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
سموه يتبادل مع الحضور التهاني بحلول الشهر الفضيل 
داعين اهلل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية 



03العدد )٤٠١٠( السبت-األحد ٣-٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٣م

رئيس الدولة يتبادل مع الحضور األمنيات بأن يعيد اهلل 
رمضان المبارك على اإلمارات وشعبها بالخير والبركات

 محمد بن زايد ونهيان وسيف ومنصور بن زايد خالل أداء الصالة



العدد )٤٠١٠( السبت-األحد ٣-٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٣م 04

 محمد بن زايد خالل استقباله المهنئين وفي الصورة محمد بن زايد بن حمد بن حمدان 

 سيف ومنصور بن زايد وراشد بن حمدان بن محمد 

 حمدان ونهيان وحامد وعبداهلل بن زايد 

 خالد وذياب بن محمد بن زايد 

 زايد بن حمد بن حمدان ومحمد بن زايد بن حمد بن حمدان ومحمد بن نخيرة الظاهري



05العدد )٤٠١٠( السبت-األحد ٣-٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٣م

 محمد بن زايد يصافح محمد بن زايد بن حمد بن حمدان

 زايد بن محمد بن زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة وعبداهلل السيد الهاشمي سيف ومنصور بن زايد وراشد بن حمدان بن محمد 

 محمد بن حمد بن طحنون وجانب من المهنئين



العدد )٤٠١٠( السبت-األحد ٣-٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٣م 06

 محمد بن زايد خالل استقباله المهنئين بحضور منصور بن زايد 

 زايد بن حمد بن حمدان ومحمد بن زايد بن حمد بن حمدان  زايد بن حامد بن زايد وزايد بن أحمد بن زايد وزايد بن خالد بن زايد 



07العدد )٤٠١٠( السبت-األحد ٣-٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٣م

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبي “رعاه اهلل”، كلمة إلى ضيوف 

كأس دبــي العالمي ٢٠٢٣.
قال ســموه فيهــا: “يســعدنا أن نرحب بضيوفنا 
الســابعة  االنطاقــة  فــي  المشــاركين  الكــرام 
والعشــرين لــكأس دبــي العالمــي، هــذا الحــدث 
العالمــي الــذي يجســد فــي ثنايــاه القيــم النبيلــة 
للفروســية وفرســانها الذيــن يأتون مــن كافة دول 
العالم للتنافس على األلقاب الغالية في األمسية”.

وأضــاف ســموه: “تتزامــن هــذه النســخة مــع 
“عام االستدامة”؛ الذي أعلنه أخي صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة 
“حفظــه اهلل”، تحــت شــعار “اليــوم للغــد”، الذي 
يجســد نهــج دولتنــا وأهدافهــا ورؤيتهــا في مجال 
االســتدامة ومســؤوليتها في مواجهــة التحديات”.

“نستذكر في هذه المناسبة، أخي الراحل الشيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” قائــد 
التمكيــن، الــذي تــرك بصمــات خالــدة فــي تاريــخ 

دولتنــا الغاليــة، ففــي عهده حققت اإلمــارات قفزة 
نوعية وعانقنا برؤاه مجد الفضاء والمريخ، وبرحيله 

فقدنــا قائــداً قدم لوطنه وشــعبه بــا حدود.
“وال يفوتنــا في هذه الســانحة أيضــًا أن نتقدم 
بتعازينــا لألشــقاء واألصدقــاء فــي ســوريا وتركيــا 
علــى األرواح العديدة التي فقدناها جراء الكارثة 
التــي حلت ببلديهما خال ذلك الزلزال المدمر”.

“جســد كأس دبــي العالمــي عامــًا تلــو األخــر 
ومنــذ انطاقتــه األولــى فــي عــام ١٩٩٦، مبــادئ 
ــن خــال هــذه  ــة والســام م التســامح والمحب
ــي  ــية ف ــتقطب األمس ــة، إذ تس ــة النبيل الرياض
كل عــام أبــرز الخيــول والمــاك والمدربيــن 
والفرســان مــن كافــة أرجــاء العالــم، متســلحين 
بالقيــم واالخاق والتنافس الشــريف، واألســمى 
مــن ذلــك، العزيمــة  واإلرادة علــى تحقيــق 

التميــز الــذي ليــس لــه خــط للنهايــة”.
“مــع انطــاق فعاليــات النســخة الـــ ٢٧ مــن 
ــطرون  ــال يس ــة أبط ــى رؤي ــع إل ــكأس، نتطل ال
أمجــادًا جديــدة أســوة بإنجــازات ســطرها فــي 
ســجل هــذه البطولــة نجومــًا وأبطــااًل عظمــاء، 
ــخة  ــل النس ــيجار” بط ــرة “س ــن الظاه ــدءًا م ب

األولــى فــي مضمــار ند الشــبا، ومرورًا بـــ “دبي 
ــدر ســنو” بطــل  ــة، و”ثن ــوم” بطــل األلفي مليني
الثنائيــة التاريخيــة للبطولــة، و”ميســتيك غايــد” 
الــذي أهــدى اإلمــارات نســخة اليوبيــل الفضي، 
وانتهــاء ببطل النســخة الماضيــة “كنتري غرامر” 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــقاء ف ــدى األش ــذي أه ال

الســعودية لقبهــم الثانــي ويســعى اليــوم ليصبح 
ثانــي جــوادًا يحقــق الثنائيــة”.

ــام  ــي الخت ــعني ف ــموه: “وال يس ــم س وأختت
إال أن أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لضيوفنــا 
األعزاء، ماك الخيول ومدربيها وفرســانها الذين 
قبلــوا التحــدي وأتــوا إلينــا مــن مختلــف أرجــاء 

المعمــورة، آمليــن لهــم كل التوفيــق ولزوارنــا 
طيــب اإلقامــة واالســتمتاع بفعاليــات مثيــرة في 
ربــوع ميــدان. والشــكر موصول للجنــة المنظمة 
وجميــع فــرق العمــل، لمــا قدموه خــال الفترة 
الماضيــة مــن جهــود إلنجــاح هــذه النســخة من 
البطولــة. واهلل ولــي التوفيــق”. رمضــان كريــم”.

رحب بضيوف الحدث العالمي في نسخته الـ 27
محمد بن راشد: كأس دبي العالمي يجسد القيم النبيلة للفروسية وفرسانها

دبي – الوطن:

سموه: النسخة الحالية تتزامن مع إعالن رئيس الدولة 
2٠23 »عام االستدامة« بشعار »اليوم للغد«

نائب رئيس الدولة: كأس دبي العالمي يجسد 
عامًا تلو اآلخر مبادئ التسامح والمحبة والسالم

محمد بن راشد: نستذكر الشيخ خليفة قائد التمكين 
وبصماته الخالدة في تاريخ دولتنا الغالية

عقــد مجلس اإلمارات لإلعام اجتماعه األول 
برئاســة ســمو الشــيخ زايد بــن حمدان بــن زايد 

آل نهيــان رئيس المجلس.
وبحــث المجلــس خــال االجتمــاع - الــذي 
عقــده فــي قصــر الوطن - ُســبل تطويــر القطاع 
اإلعامــي في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
بما يسهم في تعزيز المحتوى اإلعامي الهادف، 
الــذي يخــدم القيــم والهويــة الوطنيــة، ويعــزز 
البيئة المناســبة الســتقطاب الشــركات اإلعامية 
اإلقليميــة والعالميــة، ويدعــم نموهــا وأعمالهــا 
فــي الدولــة، إضافــًة إلــى ترســيخ مكانــة الدولة 

علــى الخريطــة اإلعاميــة العالمية.
كمــا جــرى خــال االجتمــاع مناقشــة خطــط 
المجلــس ومبادراته واعتمادها لتنســيق الجهود 
اإلعاميــة على المســتويين االتحــادي والمحلي، 
بالتعــاون مــع الجهــات اإلعاميــة الحكوميــة في 
الدولة، ومواءمة السياســات اإلعامية بما يخدم 

األهداف االســتراتيجية للدولة.
وأكــد ســمو الشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن 
زايــد آل نهيــان أن مجلــس اإلمــارات لإلعــام، 
بالتنســيق مع جميع الجهــات واألطراف المعنية 
بقطــاع اإلعــام، ســيعمل علــى دعــم منظومــة 
إعاميــة وطنيــة متكاملــة وشــاملة، تســعى إلى 
توفيــر جميــع المقومــات إليجــاد بيئــة لإلعــام 
الهــادف، الــذي يضطلــع بــأداء رســالته النبيلــة 
ــف  ــا، والتعري ــي ســرد قصــة مســيرة نجاحن ف
بهــا لــدى شــرائح أوســع مــن الجمهــور محليــًا 
وإقليميــًا ودوليــًا، فضــًا عــن دعــم جهــود نشــر 

المعرفــة ورفــع الوعي فــي المجتمع، عبر تهيئة 
الظروف المائمة إلنتاج محتوى إعامي، وسرد 
اســتراتيجي هادف يعزز الهوية الوطنية ويرســخ 

القيــم اإلماراتيــة األصيلة.
ووّجــه ســمو الشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن 
زايــد آل نهيــان خــال االجتمــاع بإعــداد دراســة 
ــرز  ــي لرصــد أب ــاع اإلعام ــاملة بشــأن القط ش
التحديات والفرص المستقبلية أمام قطاع اإلعام 
فــي الدولــة، عبــر تطويــر البرامــج والمبــادرات 
النوعيــة، التــي تخــدم المصلحــة الوطنيــة، وبما 
يعــزز موقــع الدولــة اإلعامــي على المســتويين 

ــي والدولي. اإلقليم
ــارات  ــس اإلم ــاع أعضــاء مجل حضــر االجتم
لإلعــام، وهــم: الشــيخ عبــداهلل بــن حميــد 
ــة  ــري بحكوم ــوان األمي ــر الدي ــمي، مدي القاس
رأس الخيمــة، وســعادة ســعيد محمــد العطــر، 

مســاعد وزيــر شــؤون مجلس الوزراء للمشــاريع 
االســتراتيجية ورئيس المكتب اإلعامي لحكومة 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة، وســعادة مريم 
ــي  ــب أبوظب ــام مكت ــر ع ــري، مدي ــد المهي عي
اإلعامــي، وســعادة منــى غانــم المــري، نائــب 
رئيــس والعضــو المنتــدب لمجلس دبــي لإلعام 
ومديــر عــام المكتــب اإلعامــي لحكومــة دبــي، 
وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة 
الشــارقة لإلعام، وســعادة الدكتور سعيد سيف 
المطروشــي، األميــن العــام للمجلــس التنفيــذي 
بحكومة عجمان، وســعادة محمد سرور النقبي، 
القائــم بأعمــال األمين العام للمجلــس التنفيذي 
بحكومــة أم القيويــن، وســعادة محمــد ســعيد 
الهامــور اليماحــي، مديــر عــام هيئــة الفجيــرة 
للثقافة واإلعام.، وسعادة محمد سعيد الشحي، 

أميــن عــام مجلــس اإلمــارات لإلعــام. وام

برئاسة زايد بن حمدان بن زايد.. مجلس اإلمارات لإلعالم يعقد اجتماعه األول  
زايد بن حمدان بن زايد خالل ترؤسه االجتماع 

أكــدت ١١ دولة هي اإلمارات العربية 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
وقطــر واألردن ومصــر وفرنســا وألمانيــا 
ــدة  ــة المتح ــا والمملك ــج وتركي والنروي
والواليــات المتحــدة إلــى جانــب جامعة 
الــدول العربيــة واالتحــاد األوروبــي، 
التزامهــا الراســخ بالتخفيــف مــن معانــاة 
المتضرريــن مــن الــزالزل التــي وقعــت 
فــي الجمهورية العربية الســورية، وذلك 
ــد  ــذي انعق ــر ال ــاع األخي ــب االجتم عق
ــة  ــة األردني ــة المملك ــان عاصم ــي عم ف

الهاشــمية حــول ســوريا .
رســمي،  مشــترك  بيــان  وفــي   
المتحــدة  الواليــات  خارجيــة  وزعتــه 
مســاء أمــس األول، عبــرت الــدول عــن 
تعازيهــا الصادقــة فــي الخســائر الكبيــرة 
ــي  ــزالزل الت ــن ال ــة ع ــاألرواح الناجم ب
ــر  ــوم ٦ فبراي ــا ي ــوريا وتركي ــت س ضرب
الماضي، وشجعت المجتمع الدولي على 
توفيــر المســاعدات اإلنســانية، من خال 
ــي  ــة ومشــاريع التعاف ــتجابة الطارئ االس
المبكــر، لكافــة الســوريين المحتاجيــن، 
وبخاصــة المتواجديــن في أكثــر المناطق 

تضــررًا.
ورحــب البيان المشــترك بالنتائج التي 
حققهــا مؤتمــر المانحين الذي انعقد في 
بروكســل يــوم ٢٠ مــارس الماضي، لدعم 
الشــعبين الســوري والتركــي، وعبــر عــن 
تطلعــات الحكومات الموقعة على البيان 
ــر  ــال مؤتم ــة خ ــج إيجابي ــق نتائ لتحقي
بروكســل السنوي السابع بشــأن مستقبل 

ســوريا والمنطقة والمزمــع عقده بتاريخ 
١٥ يونيــو المقبل، مجــددًا البيان الدعوة 
إلــى وقــف إطــاق النــار علــى مســتوى 
البــاد وإلــى ضمــان وصول المســاعدات 
اإلنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل 
إلــى كافــة الســوريين بكافــة الســبل، بما 
ــال  ــن خ ــدود  وم ــر الح ــك عب ــي ذل ف

الخطــوط الجوية.
 كما دعا البيان المشــترك إلى الحفاظ 
علــى التفويــض األممي للمســاعدات عبر 

الحــدود وتوســيع نطاقه. كمــا رحب في 
هــذا الصــدد بقيــام الســلطات الســورية 
بتســهيل وصول المساعدات األممية عبر 
الحــدود مــن خــال معبــري باب الســام 

والراعــي، ودعــا إلى اســتمرار ذلك.
واختتــم البيــان المشــترك بالترحيــب 
باإليجــاز الــذي قدمــه المبعــوث األممــي 
ــد  ــاد تأكي ــر بيدرســون، وأع الخــاص غي
ــس  ــرار مجل ــات لق ــذه الحكوم ــم ه دع

األمــن الدولــي رقــم ٢٢٥٤. وام

أعلنــت مجموعتــا ســنكري لألزيــاء 
ولاســتثمار، عن مساهمتهما بـ٥٠ مليون 
درهــم لحملــة »وقــف المليــار وجبــة«، 
التــي تدشــن أكبر صنــدوق وقفي إلطعام 
ــتدام،  ــكل مس ــان بش ــي رمض ــام ف الطع
ــي  ــان غذائ ــبكة أم ــر ش ــل توفي ــن أج م
للفئــات األكثــر احتياجــًا، والمســاهمة 
ــة،  ــوء التغذي ــوع وس ــة الج ــي مكافح ف
خاصــة لــدى ضحايــا الكــوارث واألزمــات 

حــول العالــم.
وتعتبــر حملــة »وقــف المليــار وجبة« 
أحــدث مبــادرات محمــد بــن راشــد آل 
ــرات  ــم عش ــي تض ــة الت ــوم العالمي مكت
المبادرات والمؤسســات التي تنفذ برامج 
العمــل الخيــري واإلنســاني فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم ضمــن خمســة محــاور 
رئيســية هــي المســاعدات واإلنســانية 
واإلغاثيــة، والرعايــة الصحيــة ومكافحــة 
والمعرفــة،  التعليــم  ونشــر  المــرض، 
ــن  ــادة، وتمكي ــكار المســتقبل والري وابت
المجتمعــات، بمــا يدعم العمل اإلنســاني 
ــق اســتدامته ويوســع  المؤسســي، ويحق
أثــره اإليجابــي، ويكــّرس ثقافة األمل في 
ــق  ــم ويســهم فــي تحقي المنطقــة والعال

ــة المنشــودة لمســتقبل أفضــل. التنمي
 ويأتــي تعهــد مجموعــة »الدكتور عبد 
ــة  ــاؤه« بدعــم حمل ــادر ســنكري وأبن الق
»وقــف المليــار وجبة« بمبلــغ ١٠ مايين 
درهــم ســنويًا فــي ٥ أعــوام بإجمالــي ٥٠ 
مليــون درهــم، مــن أجــل المســاهمة في 
تفعيــل برامج مســتدامة لمكافحــة الجوع 

والقضــاء عليــه فــي العالــم.

وقــال الدكتــور عبــد القــادر ســنكري، 
مؤســس المجموعــة: :«إن حملــة )وقــف 
المليار وجبة( التي أطلقها صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل«، تمثل قيم الخير والعطاء 
المتجــذرة فــي مجتمــع دولــة اإلمــارات، 
ويســعدنا فــي شــهر رمضــان الكريــم أن 
نكــون من المســاهمين في هذا الصندوق 

الوقفــي إلطعــام الطعــام لرفــع المعانــاة 
عــن فقــراء ومحتاجيــن فــي العالم«.

يشــار إلــى أن مجموعتــي ســنكري 
لألزياء ولاستثمار، تبرعت لحملة »مليار 
وجبــة« التــي تــم تنظيمهــا فــي رمضــان 
الماضــي لتوفيــر الدعــم الغذائــي فــي ٥٠ 
دولــة، كمــا قدمــت دعمــا ماليــا لحملــة 
»١٠٠ مليــون وجبــة« في رمضان ٢٠٢١، 
وقبلهــا لحملــة »١٠ ماييــن وجبة«. وام

بيان مشترك يجدد التزام ١١ دولة بالتخفيف من 
معاناة المتضررين من الزالزل في سوريا

عبد القادر سنكري وأبناؤه يدعمون حملة »وقف 
المليار وجبة« بـ5٠ مليون درهم

سموه: المجلس يعمل على دعم منظومة إعالمية وطنية متكاملة 
تسعى لتوفير جميع المقومات إليجاد بيئة لإلعالم الهادف

زايد بن حمدان بن زايد يوجه بإعداد دراسة شاملة بشأن القطاع 
اإلعالمي لرصد أبرز التحديات والفرص أمام القطاع في الدولة

فقد جواز سفر باسم: سينداد شاهمير، 
الجواز:  ــم  ورق باكستان،  جنسيته: 
CD5904382، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: فاديه جمال الدين 
محمد الغالي، جنسيته: السودان، ورقم 
الجواز: 07146506P، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
فقدان جواز سفر

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
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اإلمــارات  دولــة  ســفارة  أطلقــت 
ــة  ــع ملحقي ــاون م ــدى كوســتاريكا بالتع ل
التعليــم وعلــوم التكنولوجيــا في واشــنطن 
برنامجــًا تدريبيــًا لطلبــة الدولــة المبتعثين 
ــر  ــة يوّف ــات المتحــدة األمريكي فــي الوالي
ــي الســفارة  ــة ف ــي للطلب ــب العمل التدري
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لخــوض تجربــة 
عمليــة ثريــة وفريــدة تعــزز مهاراتهــم 
ومعارفهــم وتمنحهــم الفرصــة لانطــاق 
نحــو مســيرة مهنيــة شــعارها مــد جســور 

ــم. التعــاون مــع العال

وأوضحت سعادة روضة محمد العتيبة، 
ســفيرة دولــة اإلمــارات لــدى كوســتاريكا، 
أن البرنامــج التدريبــي يهــدف إلــى صقــل 
ــة  ــاء الدول ــدرات أبن ــة ق ــارات وتنمي مه
المبتعثيــن للخــارج فــي مجــال العمــل 

الدبلوماســي.
وأشــارت إلى أن الســفارة استقبلت مع 
انطــاق البرنامــج الطالب منصور الحمادي 
الــذي نال التدريب العملــي على متطلبات 
العمــل الدبلوماســي واالطاع على أهداف 
الدبلوماســية اإلماراتيــة المرتبطــة بخدمــة 

األهــداف الوطنيــة للدولــة، ونشــر رســالة 
دولــة اإلمارات، رســالة الســام والتســامح 

واألمــل للعالــم أجمع.
وقالــت  إّن البرنامــج سيســتضيف طالبًا 
ــكر  ــت  بالش ــهر. وتوجه ــن كل ش أو اثني
إلــى ســفارة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  لــدى 
وملحقيــة التعليــم وعلــوم التكنولوجيــا 
فــي واشــنطن علــى التعــاون مــع ســفارة 
الدولة في كوســتاريكا لتنفيذ هذا البرنامج 

ــي. وام التدريب

ثمـــن معالــي المهندس عامر إســماعيل 
هــال محافظ الاذقية بالجمهورية العربية 
الســورية الشــقيقة الجهــود الحثيثــة التــي 
تقــوم بهــا دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
إلغاثــة المتضرريــن مــن الكارثة اإلنســانية 
التــي ضربــت بعــض المدن ومنهــا الاذقية 
جــراء زلزال ٦ فبرايــر، مضيفًا أن اإلمارات 
ــذ  ــوري من ــعب الس ــب الش ــت بجان وقف
ــادة  ــت قي ــزال وقام ــي للزل اللحظــة األول
العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بإطاق 
ــرق  ــملت ف ــارس الشــهم ٢ ش ــة الف عملي
بحــث وإنقاذ وإرســال مســاعدات إنســانية 

عبــر الجــو والبحــر.
وأكـــد معاليــه، في تصريــح لوكالة أنباء 
اإلمــارات »وام«، خــال زيارتــه مقر قيادة 
ــة،  ــهم ٢« بالاذقي ــارس الش ــة »الف عملي
العاقــات القويــة واألخويــة المتجذرة بين 
الدولتين الشقيقتين، والتي ترجمتها زيارة 
فخامــة بشــار األســد الرئيس الســوري إلى 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أخيــرًا، 
مشــيرًا إلى النتائج المثمرة للزيارة وداللة 
قويــة علي دعم العاقات األخوية وتنميتها 

لمصلحــة البلدين.
والعرفــان  الشــكر  معاليــه،  ووجـــه 
بالنيابــة عــن محافظــة الاذقيــة، إلــى 

اإلمــارات حكومــة وشــعبًا وأيضــًا إلــى 
الجهــود المتواصلــة التــي تقــوم بهــا الفرق 
الميدانيــة لهيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي 
ضمــن عملية الفارس الشــهم، والمســتمرة 
حتــي هــذه اللحظة ولــم تنقطع في توزيع 
المساعدات المعيشية والمستلزمات الطبية، 
مبينـــًا أن الهــال األحمــر شــرع في إنشــاء 
مبــاٍن مؤقتــة خال األشــهر المقبلــة إلغاثة 
ــة مــن الشــعب  ــزال، كهدي متضــرري الزل

اإلماراتــي إلــى أخوتــه فــي ســوريا.
جديــر بالذكــر أن »عمليــة الفــارس 
الشــهم ٢«، أحد صور دعم دولة اإلمارات 
القيــادة الرشــيدة للشــعب  بتوجيهــات 
الســوري، والتــي تواصل جهودهــا ودعمها 
للجمهورية العربية الســورية.. سيرت ١٦٩ 
طائرة وســفينة حتــى اآلن، ُمحملة بالمواد 
الغذائية األساســية واألدوية والمستلزمات 

الطبيــة. وام

قــدم معالــي محمــد بن نخيــرة الظاهري 
أوراق اعتمــاده إلــى جالــة الســلطان هيثم 
بــن طــارق ســلطان عمان الشــقيقة، ســفيرًا 
لدولــة اإلمــارات لدى ســلطنة ُعمــان، وذلك 
خال المراسم التي عقدت في قصر البركة.

ــات صاحــب الســمو  ــه تحي ونقــل معالي
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولة »حفظه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، إلــى جالتــه وتمنياتهما لباده 

وشــعبه بالمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
مــن جانبــه حمــل جالــة ســلطان ُعمــان 

معالــي الســفير تحياتــه إلى صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« و صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي »رعاه اهلل«، وتمنياتــه لدولة اإلمارات 
حكومة وشــعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنــى جالتــه لمعالــي الســفير التوفيق 
فــي مهــام عملــه، وتطوير العاقــات الثنائية 
وتعزيزها في مختلف المجاالت التي تجمع 
البلديــن، مؤكدًا اســتعداد بــاده لتقديم كل 

دعــم ممكن لتســهيل مهامه.
 مــن جهتــه أعــرب معالــي الســفير عــن 

اعتــزازه بتمثيل دولة اإلمارات لدى ســلطنة 
ُعمــان الشــقيقة، وحرصــه علــى تعزيــز 
العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وتفعيلهــا 
فــي شــتى المجــاالت، بمــا يســهم فــي دعم 

أواصــر األخــوة بيــن البلديــن.
 وتــم خــال اللقــاء اســتعراض مجــاالت 
التعاون بين دولة اإلمارات وســلطنة ُعمان، 
والتــي تأتــي فــي إطــار العاقــات اإلماراتية 
الُعمانيــة العميقــة، والدعــم المتواصــل مــن 
القيادتيــن الرشــيدتين. كمــا تــم بحث ســبل 
تعزيــز التعــاون إلــى آفاق أوســع بما يحقق 
مصالــح وطموحــات البلديــن والشــعبين 

وام الشقيقين. 

سفارة الدولة لدى كوستاريكا تطلق برنامجًا تدريبيًا 
للطلبة المبتعثين في الواليات المتحدة  

محافظ الالذقية: وقوف اإلمارات بجانب سوريا دليل 
على العالقات القوية واألخوية المتجذرة بين البلدين  

سفير اإلمارات يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان ُعمان   

هيثم بن طارق يتسلم أوراق اعتماد محمد الظاهري

ــدز  ــة لمركــز ترين ضمــن البرامــج البحثي
للبحوث واالستشارات حول السياسة الخارجية 
ــدز  ــز ترين ــة، أصــدر مرك ــات الدولي والعاق
للبحوث واالستشارات دراسة جديدة بعنوان 
»ما بعد االتفاق السعودي-اإليراني« تناولت 
الحقائــق المســكوت عنهــا في هــذا االتفاق، 
والقوى الرابحة والخاسرة من االتفاق، وماذا 

بعــد االتفــاق الســعودي اإليراني؟
وذكــرت الدراســة التــي أعدهــا د. علــي 
محمــد العامــري، خبيــر مختص فــي القضايا 
االســتراتيجية، أن األهميــة الجيواســتراتيجية 
لهــذا االتفــاق تتمثــل فــي التأكيــد علــى 
السياســات اإلقليميــة الجديــدة التــي تســعى 
إلــى »تصفيــر المشــاكل«، وتفعيــل األدوات 
الدبلوماســية والحوار لحــل األزمات القائمة، 
وإدارة سياســات خارجية مســتقلة، والسعي 
ــة  ــات الوطني ــح والغاي ــق المصال ــى تحقي إل
بمنــأى عن صــراع القوى الكبــرى، واألحاف 
والتكتات السياســية، وال ســّيما بعــد اهتزاز 

الثقــة االســتراتيجية فــي القــوى الغربيــة.
وقالــت الدراســة إنــه بغــض الطــرف عــن 
ــاق الســعودي- ــة لاتف ــات المختلف التحلي

اإليرانــي، فإنــه يعكس العديد مــن الحقائق، 
التــي تتمثــل فــي أن االتفــاق ُيَعــدُّ مفاجــأة 
للكثيريــن، وهــو نتــاج جهــد منظــم اســتمر 
لبضــع ســنوات، وثمــرة لجهــود عــدد مــن 
الــدول، إلــى أن ُكتــب لــه الظهور إلــى العلن 

علــى األراضــي الصينيــة.
وأكدت الدراســة أن رعاية الصين لاتفاق 
الســعودي اإليراني من أجــل عودة العاقات 
بين الجانبين واحترام سيادة كل دولة وعدم 
التدخــل فــي شــؤونها الداخلية تمثــل خطوة 

مهمــة إلــى األمــام فــي اتجــاه حــل مشــاكل 
المنطقــة وتهدئــة التوتــر، ذلــك التوتــر الذي 
تصاعــد فــي الفتــرة الماضيــة، وخاصــة بيــن 

إيران والســعودية.
هــذه  ثالــث  أن  الدراســة  وأوضحــت 
الحقائــق، هــو رغبــة القيــادة بالدولتيــن في 
مواصلــة المفاوضات، والعمل على إنجاحها، 
حيــث صــدر عنهمــا كثيــر مــن التصريحــات 
التــي عملــت علــى تهيئــة األجــواء الســتمرار 
ــن  ــك م ــا. كل ذل ــار المفاوضــات بينهم مس
أجــل “تصفير” المشــاكل الخارجية، والتركيز 
على التنمية الداخلية بمشــتماتها المتنوعة.

فيمــا بينــت الحقيقة الرابعــة أن ُكّل دولة 
منهمــا بحاجــة ماّســة إلــى التهدئــة والحوار؛ 
مــن أجل التفرغ لملفات أخــرى ذات أهمية 
وأولويــة علــى أجندتهــا الوطنية،مؤكــدة أن 
ــر  ــر بكثي ــت أكث ــة كان ــران للتهدئ حاجــة إي
مــن المملكــة العربية الســعودية، حيث تمر 
بظروف اقتصاديــة واجتماعية صعبة للغاية، 
تمثــل تحدًيــا كبيًرا أمــام النظــام القائم اآلن، 
إذ إنهــا تريــد التفــرغ للمواجهــة األكبــر مــع 
إســرائيل، والتعامــل مع األوضــاع المضطربة 
في آســيا الوسطى، وإدارة مفاوضات الملف 

النــووي مــع القــوى الغربية.
وذكرت الدراسة أن خامس هذه الحقائق 
هــو أن االتفــاق يأتــي في ظــل لحظة حرجة 
اًل  مــن عمر النظــام الدولي، الذي يشــهد َتَحوُّ
تدريجًيــا نحو الشــرق “الصيــن”، التي ترغب 
فــي لعب دور أكبر فــي النظام العالمي. كما 
يأتــي فــي ظــل حــرب تــدور بالوكالــة بيــن 
الغــرب وروســيا علــى األراضــي األوكرانيــة، 
وأزمات وكوارث طبيعية متتالية، ومنظمات 
دوليــة عاجــزة عــن أن تلعــب دوًرا فعااًل في 

ظــل بيئة دوليــة مضطربة.

ــي أن عــودة  ــة السادســة فه ــا الحقيق أم
العاقــات الدبلوماســية بيــن الدولتيــن ال 
تعنــي بالضــرورة االتفــاق فيمــا بينهمــا على 
كل الملفات، وإنما تعني العودة إلى الطرق 
الُمتعــارف عليهــا بيــن الدول لحــل الخافات 
والتشــابكات، بعيــًدا عن اإلضــرار أو التدخل 
فــي شــؤون الطــرف اآلخــر، أو إدارة حــرب 

بالوكالة.
وتطرقــت الدراســة إلــى تأثيــرات االتفاق 
علــى العاقــات اإلقليميــة والدوليــة مشــيرة 
إلــى أن تأثيــرات االتفــاق لــن تقتصــر علــى 
ــر  ــاك الكثي ــط، فهن ــران فق ــعودية وإي الس
ــي  ــوف تجن ــي س ــرى الت ــوى األخ ــن الق م
ثمــار هــذا االتفــاق، والتــي مــن بينهــا دول 
الخليج العربية، واالستقرار في اليمن، ودول 
المشرق العربي، والعراق، ولبنان، والعاقات 

المصريــة -األردنية-اإليرانيــة، وإســرائيل.
وعلى المســتوى الدولي، أشارت الدراسة 
إلــى أن االتفــاق ينطــوي علــى زيــادة النفوذ 
الصينــي فــي المنطقــة، وُيَعــدُّ بمثابــة دفعــة 
صينيــة لــدول اإلقليــم فــي اســتمرار التوجــه 
شــرًقا بــداًل مــن االعتمــاد علــى قــوة واحدة، 
وبمــا يترك لها فســحة لحريــة القرار المحلي 

ولتغليب مصالحها االســتراتيجية.
وخلصت الدراســة إلى أن هذا االتفاق قد 
أشــاع َجــًوا من التفــاؤل، ولكن هــذا التفاؤل 
ينبغي أن يتسم بالحذر الشديد. وأن الخطوات 
التالية لاتفاق بين السعودية وإيران ستوضح 
يَّة حقيقية لاســتمرار  إلى أي مدى هناك ِجدِّ
ُقُدًمــا فــي طــّي خافــات الماضــي، والتحرك 
نحو مستقبل أقل صراًعا في اإلقليم، تسوده 
روح التعاون وعاقات حسن الجوار، واللجوء 
إلى األدوات الدبلوماسية لمواجهة الخافات 

القائمة والمحتملة.

أعلنــت اتصــاالت مــن &e أمــس عــن 
واحــدة مــن أكبــر عمليــات نشــر تقنيــة 
٦e Wi-Fi بالشــراكة مــع آروبــا نيتوركــس 
Aruba Networks، إحدى شركات هيوليت 
باكارد  Hewlett Packard Enterprise، وذلك 
ضمــن فنــادق فيرمونــت دبــي، وفيرمونــت 
عجمان، ومنتجع شــاطئ فيرمونت الفجيرة.

وتتضمن الشــراكة توفير الحلــول المدارة 
لشــبكات Wi-Fi التــي تتيح لضيوف الفندق 
االستمتاع بخدمات الترفيه الرقمية المتميزة 
.٦e Wi-Fi بســرعة اتصال عالية عبر تقنية

وتتيح الشــراكة أيضًا توفير االتصال بزمن 
اســتجابة منخفــض ومســتويات معــّززة مــن 
األمان والموثوقية من خال التنفيذ الســلس 
لهــذه التقنيــة، إلــى جانــب إمكانيــة التحكم 
اآللــي بالخدمــة وفقًا لاحتياجــات المتغيرة.

وشــهدت الســنوات الماضيــة ازدياد طلب 
المســتخدمين فــي الحصــول علــى خدمــات 
اإلنترنت بســرعات عالية، تزامنًا مع االرتفاع 
الملحوظ في اســتخدام التطبيقات واألجهزة 
المتصلــة باإلنترنــت. وأصبــح زّوار الفنــادق 
بحاجــة إلــى المزيــد مــن المرونــة وســرعة 
االتصــال عنــد اســتخدام تطبيقــات الفيديــو 
والتواصل االجتماعي على أجهزتهم الخاصة، 
ــات االتصــال الخاصــة  ــى متطلب ــة إل باإلضاف
بالكــوادر العاملــة ضمن الفنادق، واســتخدام 

عناصــر التحكــم الجديــدة فــي الغرف.
ــادق فيرمونــت  ــح بإمــكان زّوار فن وأصب
دبــي، فيرمونــت عجمــان، ومنتجــع شــاطئ 
فيرمونت الفجيرة االستمتاع بسرعة ومرونة 
االتصال في التطبيقات االجتماعية، والحصول 
علــى تجربــة رقميــة سلســة ومميــزة بفضــل 

 ٦e Wi-Fi. تقنية
وأشــار أوســكار غارســيا، النائــب األول 
للرئيــس لتســويق األعمــال في اتصــاالت من 
&e، إلــى أهميــة تلبيــة خدمــات الوجهــات 
ــة  ــة الرقمي ــات الترفيهي ــة لاحتياج الفندقي
المختلفــة للضيــوف، وقــال: يســاهم تطويــر 
أداء الشــبكات فــي معالجــة كافــة التحديات 
المرتبطة بالتغطية وتشغيل التطبيقات، وهنا 
تكمــن أهمية توفير تقنية )٦e Wi-Fi( التي 
تعمل بكفاءة مطلقة وإنتاجية عالية ومستوى 
متقــدم مــن األمــان فــي مواجهــة متطلبــات 
العصــر الرقمــي الجديــد في قطــاع الضيافة.

وأضــاف: توفــر هذه التقنيــة تعزيز كفاءة 
االتصــال لفنادق فيرمونــت دبي، وفيرمونت 

عجمان، ومنتجع شــاطئ فيرمونت الفجيرة، 
ال ســيما أن هــذه التقنيــة تقوم أيضــًا بتوفير 
حلــول التواصل عــن بعد الموثوقــة واألتمتة 
الذكيــة للمبانــي، والتي تتطلب زمــن انتقال 

ســريع وقدرة اتصــال متزايدة.
ومــن جانبــه، قــال زيشــان هــادي، مديــر 
 »Aruba-فرع دولة اإلمارات، لشركة »آروبا
:« تعمل شركة آروبا – Aruba بشكل مستمر 
لتكــون رائــدة في مجــال اإلبتكار، لــذا تقدم 
أول حــل بتقنيــة)٦e Wi-Fi( علــى مســتوى 
المؤسســات، والتــي تمنح الفنــادق األفضلية 
فــي التعامــل مع ضيوفهــم وموظفيهــم، كما 
تساعد Aruba AIOps على أتمتة وتحسين 
أداء الشــبكات والتطبيقــات؛ هــذا باإلضافــة 
إلــى خدمــات الموقــع التــي نقدمهــا والتــي 
تجعــل موقــع مــكان الضيافــة بأكملــه موقعًا 
ــة  ــن أنظم ــًا بي ــج Aruba أيض ــًا؛ وتدم ذكي
ZigBee و BLE فــي نقــاط الوصــول الخاصة 
بهــا لتمكيــن اســتخدامات إنترنــت األشــياء 
)IoT( الجديدة والمتعددة. ويسعدنا تطبيق 
التكنولوجيــا المتطــورة لدينــا فــي فيرمونت 
دبــي، فيرمونــت عجمــان، ومنتجــع شــاطئ 
فيرمونــت الفجيرة فــي اإلمارات، بالشــراكة 
مــع اتصــاالت مــن &e، ألننــا نــرى أن هــذه 
الشــبكة ســتكون بمثابــة منصــة لابتــكار في 

المستقبل. »
وقــال رامــي قمــر، مديــر تكنولوجيــا 
ــت  ــي، فيرمون ــت دب ــات، لفيرمون المعلوم

فيرمونــت  شــاطئ  ومنتجــع  عجمــان، 
الفجيــرة: » نســعى دائمــا لنكــون فــي 
طليعــة التحــول الرقمــي مــن خــال تقديــم 
أفضــل الخدمــات للضيــوف، ونحــرص علــى 
العمــل بجــد لتوفيــر أحــدث التقنيــات، وقد 
بدأنــا بتحويــل جميــع أنظمتنــا إلى الســحابة 
مــن أجــل تســريع العمليــات وتعزيــز تجربة 
الضيــوف الرقمية، خاصة وأن االنترنت اليوم 
يعتبــر مــن أهم االحتياجــات،  إننا نركز على 
تقديــم أعلــى جــودة وســرعة واســتقرار فــي 
االتصــال، وبهــذه الشــراكة مــع اتصــاالت من 
&e، ســنواصل تقديــم المزيــد مــن التقنيات 

والحلــول الرقميــة.«
وكانــت دولــة اإلمــارات األولــى فــي 
الشــرق األوســط وأفريقيــا والخامســة علــى 
مســتوى العالــم التــي تفتــح طيًفــا الســلكًيا 
بســرعة ٦ جيجاهرتــز للشــبكات الاســلكية 
المحلية، لتكشف عن إمكانات جديدة لقطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما وضع 
إطــاق النطــاق التــرددي ٦ جيجاهرتــز فــي 
Wi- الدولــة األســاس ألحدث معايير شــبكة

٦e Fi ، حيــث ضاعــف ســعة النظــام المتــاح 
مــن النطاقيــن ٢.٤ جيجــا هرتــز و ٥ جيجــا 
هرتــز، والتــي كانــت تواجــه ازدحامــا فــي 
الســابق، كمــا عمــل علــى تجنــب التداخــل 
 Wi-Fi مــن األجهــزة غيــر المتصلــة بشــبكة
مثــل الهواتــف الاســلكية ومكبــرات الصوت 

الاسلكية.

دراسة جديدة لتريندز تستشرف ما بعد االتفاق السعودي-اإليراني

 Wi-Fi تعقد شراكة مع »آروبا نيتوركس« لتوفير تقنية e& اتصاالت من
6e المتطورة لفيرمونت دبي وعجمان ومنتجع شاطئ فيرمونت الفجيرة

واحدة من أكبر عمليات نشر تقنية 6e Wi-Fi في 
قطاع الضيافة بالشرق األوسط

دمج الخدمات الجديدة بسرعة لتلبية احتياجات االتصال 
المتنامية لضيوف الفندق

الشراكة تهدف إلى تعزيز تجربة العمالء في مجال التحول الرقمي

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

 ثمــن الشــيخ راشــد بن حميــد النعيمي 
رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيــط بعجمان 
جهــود الكفــاءات الطموحــة بالدائــرة التي 
ــراءات  ــهيل اإلج ــر وتس ــتطاعت تطوي اس
ــر  ــل المعايي ــى أفض ــول ال ــة، للوص المالي
وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي المجــال 

المالــي.
ــه إلدارة الشــؤون  ــال خــال تكريم وق
الماليــة التــي تمكنــت مــن حصــد جائــزة 

أفضــل مشــروع تقاريــر ماليــة ذكيــة مــن 
global brands awards London،جوائز 
العامــات التجاريــة العالميــة لنــدن ، بعــد 
اجتيازها لكافــة مراحل التدقيق المعتمدة 
إن الدائــرة اســتحقت الجائزة بعــد التقدم 
بمشــروع مؤشــر األداء، وطــرق عــرض 
التقاريــر الماليــة بصــورة ذكيــة، كمــا 
المتطلبــات  لكافــة  الدائــرة  واســتوفت 

محققــًة لإلنجــاز المشــرف.

مــن جهتــه تحــدث الســيد عبدالــرؤوف 
ــة  ــؤون المالي ــر إدارة الش ــماعيل مدي اس
بالدائــرة، عــن الجهــود التــي بذلــت خال 
الفتــرة الماضيــة لتحقيــق أفضــل النتائــج 
فــي المجــال المالي، متطرًقــا للحديث عن 
مراحل العمل للمشاركة في الجائزة بداية 
من دراســة المتطلبات وتقديم المستندات 
واالطاع على التقارير ومناقشــتها ووصواًل 

لتقلــد الشــهادة العالمية.وام

بلدية عجمان تحصد جائزة عالمية عن أفضل مشروع تقارير مالية ذكية

اســتقبل صاحب الســمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
ــم الشــارقة، بحضــور ســمو  ــى حاك األعل
الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 
وســمو الشيخ عبداهلل بن سالم بن سلطان 
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة، وســمو 
ــن ســلطان  ــن أحمــد ب الشــيخ ســلطان ب
القاســمي نائــب حاكم الشــارقة، المهنئين 
بحلــول شــهر رمضان الفضيل مســاء اليوم 

فــي قصــر البديــع العامر.
وتلقــى ســموه التهانــي مــن كبــار 
المســؤولين وأعيــان الباد وأبنــاء القبائل 
والمواطنيــن، الذيــن أعربــوا خالهــا عــن 
ــب  ــم لصاح ــم وتبريكاته ــص أمنياته خال

الســمو حاكــم الشــارقة بهــذه المناســبة 
اإلســامية الفضيلــة، راجيــن المولــى عــز 
وجل أن يديم هذه المناســبة على سموه 
بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة 
اإلمــارات بمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار 
وعلى األمتين العربية واإلســامية باليمن 

والخيــر والبــركات.
حضر االســتقبال كل من الشــيخ فيصل 
بــن خالد بن ســلطان القاســمي، والشــيخ 
محمد بن ســعود القاســمي رئيــس دائرة 
ــن  ــد ب ــيخ خال ــة، والش ــة المركزي المالي
عبــد اهلل القاســمي رئيــس هيئة الشــارقة 
ــئ والجمــارك والمناطــق الحــرة،  للموان
والشــيخ ســالم بن عبدالرحمن القاســمي 
ــم، والشــيخ  ــب ســمو الحاك ــس مكت رئي

خالــد بــن عصــام القاســمي رئيــس دائــرة 
ــن  ــي، والشــيخ محمــد ب ــران المدن الطي
حميــد القاســمي رئيــس دائــرة اإلحصــاء 
والتنميــة المجتمعيــة، والشــيخ صقــر بن 
ــس إدارة  ــس مجل ــمي رئي ــد القاس محم
جمعية الشــارقة الخيرية، والشــيخ سعود 
بــن ســلطان بــن محمــد القاســمي مديــر 
مكتــب الشــارقة الرقمية، والشــيخ فيصل 
بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار 
الشــارقة الدولــي، والشــيخ عبــداهلل بــن 
ــة  ــة العام ــر الهيئ ــمي مدي ــد القاس محم
للشــؤون اإلســامية واألوقاف بالشــارقة، 
وســعادة راشــد أحمــد بــن الشــيخ رئيس 
الدوائــر  ورؤســاء  األميــري،  الديــوان 

والمؤسســات المحليــة.وام

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان الفضيل

سلطان القاسمي خالل استقباله المهنئين
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حققــت النيابــة العامــة فــي دبــي 
الجائــزة الذهبيــة فــي فئــة »أفضــل 
»المســار  بمبــادرة  رقمــي«  تحــول 
ضمــن   الجزائيــة«  للدعــوى  الرقمــي 
النســخة الثامنــة مــن جوائــز تجربــة 
 Awardsالعماء الخليجية، التي تنظمها

كبــرى  بمشــاركة   «  ”International
. الشــركات والمؤسســات 

ــدر  ــن حي ــد ب ــة أحم ــت  فاطم وقال
ــة  ــات بنياب ــة المعلوم ــر إدارة تقني مدي
المبــادرة أســهمت فــي  دبــي إن    
تقليــل إجــراءات العمــل بنســبة ٦٠% 

،وأدت لســرعة إصــدار مســودة الحكــم 
وتقليــل األخطــاء فــي محاضــر األحكام، 
والــرد علــى 8٠% مــن الطلبات في نفس 
الوقــت وغيرهــا مــن فوائــد تســهم فــي 
ســرعة اتخــاذ القــرار والبت فــي طلبات 

ــن. وام المتعاملي

العلمــي  الفجيــرة  نــادي  حقــق   
انجــازا جديــدا يضــاف الــى ســجل 
نجاحاتــه خــال عــام ٢٠٢٣ بالحصــول 
علــى درع االبــداع العلمــي وميداليتين 
بالمهرجــان  ووســامين  برونزيتيــن 
ــذي  ــا ال ــوم والتكنولوجي ــي للعل الدول
ــة التونســية لمســتقبل  ــه الجمعي إقامت
ــع  ــاون م ــا بالتع ــوم والتكنولوجي العل
منظمــة مليســت إفريقيــا بمحافظــة 

ــس. ــي تون ــة ف المهدي
ــدول  ــن ال ــات م ــهدت المنافس وش
المشــاركة فــي المهرجــان مــن خــال 

االبتــكارات والمشــاريع العلمية تفاعا 
ــادي  ــن وكان للن ــن المخترعي ــرا بي كبي
ــز فــي المجتمــع العلمــي  حضــور ممي
وبنــاء عاقــات علــى الصعيــد الدولــي.

وتــم علــى هامــش المهرجــان توقيــع 
ــادي  ــن الن ــاون بي ــة تفاهــم وتع اتفاقي
والجمعيــة التونســية لمســتقبل العلــوم 
والتكنولوجيــا وقعهــا كل مــن حاتــم 
ســليمان مديــر عــام الجمعيــة التونســية 
لمســتقبل العلوم والتكنولوجيا وسعادة 
ــس إدارة  ــس مجل ــي رئي ــيف المعيل س
نــادي الفجيــرة العلمــي بهــدف تعزيــز 

التعاون والتنسيق في قطاع التكنولوجيا 
فــي مختلــف المجــاالت باإلضافــة إلــى 
تنظيم المؤتمرات والمســابقات العلمية 

للشــباب بيــن الطرفيــن.
وأفــاد المعيلــي بــأن نــادي الفجيرة 
العلمــي يســتعد مــن االن إلــى أقامــه 
بالفجيــرة  علمــي  دولــي  مهرجــان 
فــي  النــادي  اســتراتيجية  ضمــن 
ــة  ــة والدولي ــات العلمي ــم الفعالي تنظي
المبدعيــن  واســتضافة  اإلمــارة  فــي 
تحــت  اإلمــارات  فــي  والمبتكريــن 

ســقف واحــد.وام

»نيابة دبي« تفوز بالجائزة الذهبية بمبادرة المسار الرقمي للدعوى الجزائية  

»الفجيرة العلمي« يحصد درع اإلبداع العلمي وميداليتين برونزية 
ووسامين في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا بتونس

أكــدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
ذات  الــدول  مــن  تعــد  اإلمــارات  أن 
المعــدالت المنخفضــة بمــرض الــدرن  
نتيجة االســتراتيجيات والبرامــج الوقائية 
الفعالــة التــي تنفذهــا بالتعــاون مــع 
ــن  ــد م ــة للح ــة بالدول ــات الصحي الجه
ــه  انتشــار هــذا المــرض والســيطرة علي
مثــل توحيــد طــرق الترصــد وتطويــر 
نظــام متابعــة فعــال وتوفير أدوية الدرن 
ــاء  ــى بن ــل عل ــتمرة والعم ــورة مس بص
قــدرات العامليــن فــي أنشــطة البرنامــج 
باإلضافــة إلــى التطعيم الوقائــي لألطفال 
عنــد الــوالدة وتطبيــق برنامــج الفحــص 

المبكــر عــن الــدرن.
وشــاركت دولــة اإلمــارات فــي إقــرار 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــتراتيجية اإلقليمي االس
شــرق المتوســط للقضاء علــى الدرن كما 
أنهــا تواصــل دعــم الجهــود الدوليــة فــي 
العمــل والبحــث العلمي وإيجــاد الحلول 
وأفضل الوسائل واألدوية المبتكرة بشأن 
إنهــاء مــرض الــدرن بحلــول عــام ٢٠٥٠ 
وذلــك فــي إطــار تحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة لألمم المتحدة واســتراتيجية 

المنظمــة بشــأن دحــر المرض.
ودأبت وزارة  الصحة ووقاية المجتمع 
األنشــطة  مــن  العديــد  تنظيــم  علــى 
الشــراكة  وتفعيــل  الصحيــة  والبرامــج 
المجتمعيــة بمــا يســهم فــي تعزيــز نشــر 
ــع  ــات المجتم ــف فئ ــن مختل ــة بي التوعي
حــول مــرض الــدرن والحــث علــى تلقــي 
التطعيمــات وأهميــة التشــخيص المبكــر 
وتجنب اإلصابــة والمضاعفات المحتملة.

مــن  العديــد  األنشــطة  وتشــمل 
ــي  ــة الت ــة التفاعلي ــرات التوعوي المحاض
تســتهدف شــرائح مختلفــة مــن المجتمع 

ومنهــم العمــال حــول الوقايــة من مرض 
واإلنجليزيــة  العربيــة  باللغــة  الــدرن 
واألوردو وتقديم فحوصات طبية مجانية 
للعمــال .وكذلــك رســائل تثقيفيــة علــى 
منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفة.

ــن  ــد م ــع العدي ــم التنســيق م ــا ت كم
الجهات الحكومية والســياحية في الدولة 
لانضمــام إلى المبــادرة العالمية بإضاءة 
معلــم رئيســي باللــون األحمــر لتســليط 
الضــوء على أهميــة مكافحة هذا المرض 
مع االســتمرار في تطوير االســتراتيجيات 
التــي تســهم في نشــر الوعــي المجتمعي 
باألمــراض الســارية وصــواًل إلــى إرســاء 
بيئــة صحيــة مســتدامة ينعــم فيهــا أفراد 

المجتمــع بالصحــة والرفاه.
ويصــادف ٢٤ مــارس  اليــوم العالمــي 
للــدرن »الســل« ويأتــي  هــذا العــام 

ــاء  ــا القض ــم.. يمكنن ــعار »نع ــت ش تح
ــى الســل«. عل

ويحمــل شــعار هــذا العــام رســالة 
ــار  ــى المس ــودة إل ــا أن الع ــل مفاده أم
الصحيــح لوقــف زحف وباء الســل ممكنة 
ــدول علــى أعلــى  مــن خــال انخــراط ال
ــادة االســتثمارات وتســريع  مســتوى وزي
تطبيــق التوصيــات الجديــدة الصــادرة 
ــذ  ــة واألخ ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ع
باالبتكارات وتسريع اإلجراءات والتعاون 

ــات.  ــدد القطاع المتع
وينطــوي عــام ٢٠٢٣ علــى أهميــة 
ــة  ــًا بالخطــة الرامي ــع قدم حاســمة للدف
ــى  ــر إل ــل بالنظ ــى الس ــاء عل ــى القض إل
الفــرص العديدة المتاحة لتســليط الضوء 
ــادة  ــود االســتجابة للســل وزي ــى جه عل

ــزام بهــا. وام اإللت

»الصحة«: اإلمارات من الدول ذات المعدالت المنخفضة بمرض الدرن  

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
اليــوم عن حصول قســم الهندســة البترولية 
علــى المركــز الثامــن عالميــا، فــي الدراســة 
التي قامت بها مؤسسة »كيو إس« لتصنيف 
الجامعات العالمية حسب الموضوع ٢٠٢٣.

ويتمتــع قســم الهندســة البتروليــة فــي 
جامعــة خليفــة بمنهــاج حديــث ومتكامــل 
يركــز علــى أساســيات الهندســة البتروليــة 
ــا  ــم تطبيقه ــي يت ــة الت ــات التجاري والعملي
للحصــول علــى أفضــل الحلــول الهندســية 
التــي تســاهم فــي تطويــر العمليــات فــي 

هــذا المجــال.
وجاءت الهندسة الكهربائية واإللكترونية 

فــي جامعة خليفــة في المرتبــة ٩٩ عالمًيا، 
وذلــك وفقــًا الدراســة نفســها أيضــًا، حيــث 
ــوم  ــة وعل ــر قســم الهندســة الكهربائي يوف
ــات  ــة درج ــة خليف ــي جامع ــر ف الكمبيوت
ــي  ــوم ف ــوس العل ــي بكالوري ــة ف أكاديمي
الهندســة الكهربائيــة وهندســة الكمبيوتــر 
التــي تشــمل تخصًصــا اختيارًيــا فــي أنظمة 
البرمجيــات، وبكالوريــوس العلوم في علوم 
الكمبيوتــر، إضافــة لبرامــج الماجســتير 

والدكتــوراه.
 وقــد حافظــت جامعــة خليفــة فــي 
التصنيــف العالمــي نفســه أيضــا علــى 
صدارتها لجامعات الدولة في مواضيع علوم 

الكمبيوتــر وأنظمــة المعلومــات والهندســة 
ــة  ــة وهندس ــة المدني ــة والهندس الكيميائي
الهياكل والهندســة الكهربائية واإللكترونية، 
باإلضافة إلى الهندسة الميكانيكية وهندسة 

الطيــران والتصنيــع.
وتحت فئة العلوم الطبيعية، تم تصنيف 
جامعــة خليفــة فــي المرتبــة األولــى فــي 
الدولة وشــملت مواضيع الكيميــاء والعلوم 
البيئيــة وعلوم المــواد والرياضيــات وكذلك 

الفيزيــاء وعلــم الفلك.
يذكــر أن جامعــة خليفــة تحتــل المرتبة 
الـــ١8١ عالميــًا وفقــًا لمؤسســة »كيــو إس« 

لتصنيــف الجامعــات العالميــة ٢٠٢٣. وام

جامعة خليفة الـ8 عالميًا في الهندسة البترولية ومن 
أفضل ١٠٠ جامعة بتخصص الكهرباء واإللكترونيات  

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن راشــد المعــا عضــو المجلــس األعلــى 
ــة  ــموه الليل ــر س ــن بقص ــم أم القيوي حاك
ــن ســعود  بحضــور ســمو الشــيخ راشــد ب
بــن راشــد المعــا ولــي عهــد أم القيويــن 
جمــوع المهنئين الذيــن توافدوا على قصر 
ســموه لتقديم التهانــي والتبريكات بحلول 

شــهر رمضــان المبــارك.
فقــد تقبــل ســموه التهانــي والتبريكات 
مــن الشــيوخ والمواطنيــن وأبنــاء القبائــل 
الشــركات  وأصحــاب  األعمــال  ورجــال 
ــة  ــة بالدول ــات العامل والمؤسســات والهيئ
واإلســامية  العربيــة  الجاليــات  وأبنــاء 

الذيــن عبــروا عــن صــادق  واألجنبيــة 
مشــاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين 
العلــي القديــر أن يعيدهــا علــى ســموهما 
بالصحــة والعافيــة وعلــى قيادتنا الرشــيدة 
ــارات  ــى شــعب اإلم ــزة وعل ــر والع بالخي

بالتقــدم والرخــاء.
ــيخ  ــي الش ــتقباالت .. معال ــر االس حض
حميــد بــن أحمــد المعــا والشــيخ خالــد 
بــن راشــد المعــا رئيــس الديــوان األميري 
والشــيخ ســيف بــن راشــد المعــا رئيــس 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة والشــيخ أحمد 
بــن ســعود بــن راشــد المعــا نائــب رئيس 
المجلس التنفيذي والشيخ ماجد بن سعود 

بــن راشــد المعــا رئيــس دائــرة الســياحة 
واآلثــار والشــيخ عبــداهلل بــن ســعود بــن 
راشــد المعــا رئيس دائرة المالية والشــيخ 
علــي بــن ســعود بــن راشــد المعــا رئيــس 
دائــرة البلديــة والشــيخ صقــر بــن ســعود 
بــن راشــد المعــا رئيــس دائــرة الحكومــة 
الذكيــة والمهندس الشــيخ أحمــد بن خالد 
المعــا رئيــس دائــرة التخطيــط العمرانــي 
وســعادة ناصر ســعيد التاي مدير الديوان 
األميري وســعادة راشــد محمد أحمد مدير 
التشريفات بالديوان األميري وسعادة سيف 
حميــد ســالم مديــر مكتب ســمو ولي عهد 

أم القيويــن وعــدد من المســؤولين.وام

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حميد 
بــن راشــد النعيمي عضو المجلــس األعلى 
حاكــم عجمان بحضور ســمو الشــيخ عمار 
بــن حميــد النعيمي ولي عهــد عجمان في 
قصــر الزاهــر جمــوع المهنئيــن بمناســبة 

شــهر رمضــان المبارك.
ــذه  ــي به ــمّوهما التهان ــل س ــد تقب فق
المناسبة المباركة من معالي عبد الرحمن 
بــن محمــد العويــس وزير الصحــة ووقاية 
ــن  ــن ب ــور أمي ــعادة الدكت ــع، وس المجتم
حسين األميري وكيل وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، 

وأعيــان ووجهــاء القبائــل، الذيــن أعربــوا 
ــذه  ــم به ــم وتبريكاته ــص تهانيه عــن خال
المناســبة ، راجيــن المولــى عــز وجــل أن 
يعيدهــا علــى ســمّوهما بموفــور الصحــة 
ودوام العافيــة وعلــى دولــة اإلمــارات 
واألمتيــن  الرشــيدة وشــعبها  وقيادتهــا 
ــي،  ــدم، والرق ــامية بالتق ــة واإلس العربي

واليمــن، والبــركات.
حضــر االســتقباالت.. الشــيخ أحمــد بن 
حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم 
عجمان للشؤون اإلدارية والمالية، والشيخ 
عبــد العزيــز بــن حميــد النعيمــي رئيــس 

دائــرة التنميــة الســياحية، والشــيخ راشــد 
بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلدية 
والتخطيــط بعجمــان، والشــيخ صقــر بــن 
راشــد النعيمــي ومعالــي الشــيخ الدكتــور 
ماجــد بــن ســعيد النعيمــي رئيــس ديــوان 
الحاكم، وســعادة اللواء الشــيخ سلطان بن 
عبد اهلل النعيمي قائد عام شرطة عجمان، 
والشــيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ 
فيصل بن صقر القاســمي وســعادة عبداهلل 
أميــن الشــرفاء مستشــار بديــوان الحاكــم 
، وعــدد مــن الشــيوخ، ورؤســاء ومــدراء 
الدوائــر الحكومية وكبار المســؤولين.وام

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
سعود المعال خالل استقباله المهنئين

حميد النعيمي خالل استقباله المهنئين

ألقــت معالــي مريــم بنــت محمــد 
المهيــري، وزيــرة التغيــر المناخــي 
والبيئــة البيان الوطني لدولة اإلمارات 
أمــام مؤتمــر األمــم المتحــدة للميــاه 
٢٠٢٣، الــذي اختتــم أعمالــه أمس في 

مدينــة نيويــورك األمريكيــة.
ــري  ــم المهي ــي مري ــرأس معال  وتت
وفــد دولــة اإلمــارات إلــى مؤتمــر 
األمــم المتحــدة للميــاه الــذي يهــدف 
إلى تســليط الضوء علــى أهمية المياه 
وتفعيــل ذلــك الملــف ضمــن جــدول 
األعمــال العالمــي وتســريع العمــل 
لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف 
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.

وخــال كلمتها أمام المؤتمر، أكدت 
المهيــري التــزام دولــة اإلمــارات تجاه 
ــي،  ــاخ العالم ــتدامة والمن ــف االس مل
ــاه ومعالجــة  واإلدارة المســؤولة للمي
التنويــع  مــن خــال  الميــاه  نــدرة 
والحفــظ واالبتــكار، وســلطت الضــوء 
على استضافة الدولة لمؤتمر األطراف 
»كوب٢8« العام الجاري، والرامي إلى 
جمــع جميــع أصحــاب المصلحــة مــن 
خــال جــدول أعمــال مثمــر، والنقاش 
حــول إيجــاد حلــول لتحديــات المنــاخ 

لمية. لعا ا
وقالــت معاليهــا: »كمــا علمنــا األب 
المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«، 
فــإن المــاء ليــس مجرد ســلعة، بل إنه 
شــريان حياتنــا«. مشــيرة فــي الوقــت 
ــارات تعمــل مــع  ــى أن اإلم نفســه إل
كافة شــركائها من أجل تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، 

وخاصــة الهــدف الســادس المتمثــل 
ــات  ــاه وخدم ــر المي ــان تواف ــي ضم ف
الصــرف الصحــي للجميــع وإدارتهــا 
إدارة مســتدامة، باإلضافة إلى تســريع 
التقــدم خــال »العقــد الدولــي للعمل 

مــن أجــل المــاء«.
 وأضافــت المهيري: »تعتبر اإلدارة 
ــة  ــة ذات أهمي ــاه قضي ــيدة للمي الرش
ــر  ــذا أم ــارات. ه ــة اإلم قصــوى لدول
ــول  ــط هط ــل متوس ــد يق ــوي لبل حي
األمطار فيه عشــر مرات عن المتوسط 
العالمــي، فضــًا عــن محدوديــة موارد 
الميــاه العذبــة وتزايــد عــدد الســكان 

ونمــو االقتصــاد«.
 وألقــت معالــي مريــم المهيــري 
األمــن  اســتراتيجية  علــى  الضــوء 
 ،٢٠٣٦ اإلمــارات  لدولــة  المائــي 
ــان الوصــول  ــى ضم ــدف إل ــي ته والت
المســتمر والمســتدام إلــى الميــاه، 
ــاول اإلســتراتيجية كل مــن أبعــاد  وتن
العــرض والطلــب والتعامل في أوقات 
الطــوارئ فــي سلســلة إمــداد الميــاه، 
وســعيها إلــى تقليــل اســتهاك الميــاه 
الصالحــة للشــرب بنســبة ٢٠% وزيــادة 
إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة إلى 
٩٥%، بجانــب مســاهمة االســتراتيجية 
فــي تحقيــق أهــداف الحيــاد المناخــي 

ــام ٢٠٥٠. ــول ع ــارات بحل لإلم
علــى  اإلمــارات  دولــة  وتعمــل 
تطويــر وتوســيع مشــاريع تحلية المياه 
القائمــة علــى تقنية التناضح العكســي 
ــة  ــة النظيف ــة الطاق ــيع حص ــع توس م
والمتجــددة فــي تحليــة الميــاه لتقليل 
األثــر البيئــي لهذا النشــاط. كمــا تحرز 

ــًرا فــي الحــد مــن  ــا كبي ــة تقدًم الدول
ــال  ــن خ ــتهاكها م ــاه واس ــد المي فق
معاييــر المباني والمنتجــات الخضراء، 
ــادرات  ــاه، ومب ــة المي ــاح تعرف وإص

التوعيــة العامــة.
ــا،  ــي كلمته ــري ف وأوضحــت المهي
أمــام مؤتمــر األمــم المتحــدة للميــاه، 
ــا  ــاح إذا أردن ــو المفت ــكار ه أن االبت
التــي تفرضهــا  التحديــات  مواجهــة 
الميــاه، واالســتفادة مــن الفــرص التي 
توفرهــا.. مشــيرة إلــى أن الزراعــة 
إجمالــي  مــن   %٧٠ نحــو  تســتهلك 
الميــاه العذبــة علــى مســتوى العالــم، 
وأن االبتكار هو الســبيل نحو  التحول 

ــر اســتدامة. ــى مســار أكث إل
وفي هــذا الصدد قالت المهيري إن 
اإلمــارات تعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا 
فــي تطويــر أنظمــة الزراعــة والغــذاء 
الذكيــة مناخيًا، مما دفع اإلمارات نحو 
تبنــي الحلــول الزراعيــة الحديثــة مثــل 

الزراعــة المائية والزراعــة العمودية.
ــى  وأشــارت فــي الوقــت نفســه إل
مبــادرة »مهمــة االبتــكار الزراعــي 
للمنــاخ« بين دولة اإلمارات والواليات 
المتحــدة األمريكية، وقالت: »تخصص 
تلك المبادرة 8 مليارات دوالر أمريكي 
لاســتثمار فــي الزراعة الذكيــة مناخًيا 
وأنظمــة الغــذاء التــي ســتعزز األمــن 
المائــي علــى المــدى الطويــل لجميــع 
األســاليب  هــذه  تســاعد  الــدول. 
ــذاء  ــي والغ ــة األراض ــرة أنظم المبتك
وتعزيــز  االنبعاثــات،  خفــض  علــى 
التكيــف والمرونة، وتعزيز االســتدامة 

الشــاملة«. وام

خالل استعراض البيان الوطني أمام مؤتمر األمم المتحدة للمياه
اإلمارات تجدد التزامها تجاه ملف االستدامة والمناخ 

العالمي وتسلط الضوء على استضافة »كوب28«

مريم المهيري خالل كلمتها في المؤتمر

مريم المهيري تؤكد 
التزام الدولة بالمساهمة 

في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة

اإلمارات تعمل على 
تقليل استهالك المياه 
الصالحة للشرب بـ%2٠ 
وزيادة إعادة استخدام 
المياه المعالجة لـ%95
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اقتصاد

نرجو من سعادتكم التكرم بنشر إعان المنفذ ضده / روبي 
خان لمقاوالت التكسية واألرضيات واألصباغ - ومقرها مدينة 
كلباء في منطقة »الصناعية« وذلك حيث أن المنفذ / باروت 
موسى باروت سليم قد أقام ضدكم دعوى تنفيذية بالرقم 
»٢٠٢٣/٢٠« لدى دائرة التنفيذ اإليجارية »الثامنة« ببلدية 
مدينة كلباء فيقتضى حضوركم شخصيًا أو رفع دعوى إيجارية 
بها لتقديم طلباتكم في مدة ١٥ يوم من تاريخ اإلعان للمثول 

أمامها في مقر بلدية مدينة كلباء.
وفي حال تخلفكم عن الحضور أو عدم إرسال وكيل عنكم 
الدعوى  بنظر  تقوم  اللجنة سوف  فإن  المحدد  الوقت  في 

في غيابكم.
لجنة فض المنازعات االيجارية

إعالن نشرًا

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

اإلمارات العربية المتحدة
حكومة الشارقة

بلدية مدينة كلباء

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- محمد شريف فياكاداث حمزة

إلى المحكوم عليه: محمد شريف فياكاداث حمزة
المها شقة رقم ٣٠٢  بناية  المجاز  المجاز شارع  الشارقة  اإلمارات  العنوان: 

هاتف ٠٥٥٧٣٣8١١٢ مكاني ٣٠٠٠٥٩٥٢٧٩
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: ٥٠٤٣٤٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»المدة« ١٥ 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 /0001401 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - االتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعان 
التنفيذ المدنية - جين هيون بارك

إلى المحكوم عليه: جين هيون بارك
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: ٧٥٧٤٧٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2023 /0001403 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- شوجين بوليموتيل توماس توماس

إلى المحكوم عليه: شوجين بوليموتيل توماس توماس
المها شقة رقم ٢٠٣  بناية  المجاز  المجاز شارع  الشارقة  اإلمارات  العنوان: 

هاتف ٠٥٢٦٥٥٢٩٤٥ مكاني ٣٠٠٠٥٩٥٢٧٩
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: ٤٤٦٢٢٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»المدة« ١٥ 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 /0001848 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: مديحة عيسى عبد الكريم شموه
مجهول محل اإلقامة

إلى: شركة الميزان للمقاوالت »فرع الشارقة«
إلى:  جمعية ماك البرج رقم ٦٠٦

بناءاًَ على طلب المدعي : صاح عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب 
معتمد،  وكيل  بواسطة  أو  الدعوى« شخصيًا  مدير  رقم »مكتب 
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

إعـالن مدعـى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة اإلستئنافية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCAPCICIVS2023/ 0000281 / مدني

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: إنتجريتد مانيجمنت سيرفيسز ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٣« 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 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICICIVS2023 /0000517 - مدني

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

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

إلى المحكوم عليه:  البصيرة لمقاوالت األلومنيوم والزجاج »ذ.م.م«
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

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

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٥٠٤٢٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١٥« 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 SHCEXCICOMS2023 /0000734 - تجاري

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - االتحادية  عجمان  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعان 
الشرعية - نشوان خالد جندب

إلى المحكوم عليه: نشوان خالد جندب العنوان: عجمان - شارع الكويت 
- مقابل أبراج النعيمية - هاتف رقم ٠٥٥٥٠٥٠٩٣٠ 

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ دنيا محمد أحمد الكنعان، الجنسية عراقي - 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: ٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »المدة« 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
 AJCEXSHPAF2023 /0000003  - األحوال الشخصية

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: أحمد خلف صديق محمد
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
المدعي المنفذ البنك العربي - 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: ١٩٢٧8٧٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2023 /0000181 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: أحمد كياني أحمد الجداوي
مجهول محل اإلقامة : عجمان - النعيمية - خلف مستشفى ثومبي - بناية 

الزهور ت ٠٥٥٢٢٣٥٥٠٩
العنوان  الليف،  أبو  نعلمكم بأن المدعي »ة«/ نعمه فتحى عبدالحليم 
بناية   - ثومبي  مستشفى  - خلف  النعيمية   - عجمان  اإلقامة:  محل   /
الزهور - ت: ٠٥٦٢8٠٩٣٦٥ رقم الهاتف: ٠٥٠٢٤٦٩٩٧٢ قد أقامت الدعوى 

المذكورة أعاه، للمطالبة بـ
يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة األحوال الشخصية السادسة محكمة 
عجمان االتحادية صباح - الموافق ٢٠٢٣/٤/١١ الساعة ٠٩:٠٠ لتقديم ما 
لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل 
معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية 
المحكمة االبتدائية الشرعية االتحادية في الدعوى رقم 

AJCFISHPAF2022 /0000331 - األحوال الشخصية

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: مريم عبيد خميس الدرعي المسماري
، العنوان: ٩٥٦٤٢٢٣

نحيطكم علمًا بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاه لصالح/ سندباد الخليج لتأجير 
السيارات ذ م م ويمثلها - علي محمد توكل طلبه بدوي - بالتالي: 
حكمت المحكمة بمثابه الحضوري: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي 
للمدعية مبلغ ١٧٩٢٢٫٥٠ درهم »سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وإثنان 
بواقع ٥%  التأخيرية  والفوائد  فلسًا«  وعشرون درهمًا وخمسون 
أن اليتجاوز  التام على  السداد  المطالبة وحتى  تاريخ  سنويًا من 

ذلك المبلغ المقضي به والرسوم والمصاريف.
حكمًا قابًا لإلستئناف خال المدة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي 

المحكمة االبتدائية المدنيةلنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الفجيرة 
االتحادية، المحكمة اإلبتدائية المدنية في الدعوى رقم 

FUCFICIREA2022 /0000897 - مدني »جزئي«

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

بناًء على طلب مدعي / مدرسة هارفست الخاصة ويمثلها عبداهلل هرمس خميس 
بن خاطر النعيمي الجنسية

إلى مدعى عليه / زينب شحاده ملحم - بصفتها وصية على أبنائها الطاب الجنسية / لبنان
فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيًا أو بواسطة وكيل 
معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم األربعاء الموافق ٢٩-٠٣-٢٠٢٣، لإلجابة 
على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة تخلفك عن الحضور 

أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.
طالبًا فيها:- أواًل:- تسجيل الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعان المدعى 

عليها بها.
ثانيًا:- الزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ١٧8٤٠ درهم »سبعة 
عشر ألف وثمانمائة وأربعون درهم فقط« مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع 

الدعوى بواقع ١٢%.
ثالثًا:  إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2٠23/292 - إبتدائي تجاري

اسم الشركة: زد زد ايه اس لتجارة المستحضرات الصيدالنية غير الدوائية ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٧٤٦١٩ العنوان: مكتب ١٩٠٢ ملك ذا غاليريا انفيستمنتس 

ش.ذ.م.م - بر دبي - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧٥٠٧٦8
اسم المصفي: السعدي ومشاركوه 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: ٢٠٢٢/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار:  ٢٠٢٢/١٠/١٢

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

خال ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.  
العنوان: مكتب رقم ١١٠٣ - ملك علي فاحي - بر دبي - الخليج التجاري 

الهاتف: ٢٩٩٩٥٥٥-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٩٩٣٣٣-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

اسم الشركة: زد زد ايه اس لتجارة المستحضرات الصيدالنية غير الدوائية ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٧٤٦١٩ العنوان: مكتب ١٩٠٢ ملك ذا غاليريا انفيستمنتس 

ش.ذ.م.م - بر دبي - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧٥٠٧٦8
اسم المصفي: السعدي ومشاركوه 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: ٢٠٢٢/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار:  ٢٠٢٢/١٠/١٢

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

خال ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.  
العنوان: مكتب رقم ١١٠٣ - ملك علي فاحي - بر دبي - الخليج التجاري 

الهاتف: ٢٩٩٩٥٥٥-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٩٩٣٣٣-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الحادية عشر رقم 8٥٤
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ) 88.٢١٤١٦٠٥ 
درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩%  من تاريخ 

المطالبه وحتى السداد التام .
المدعى بنك أبو ظبي التجاري )حاليًا( شركة الوفاق للتمويل ش.م.خ )سابقًا(

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 
 info@arnhadvocates.com :٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢٧٠ فاكس ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ بريد

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه ١- فهد عبداهلل يوسف على الجناحي صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليه 
بمبلغ وقدره )٢١٤١٦٠٥.88 درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

والفائدة ٩% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٣٠-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
مستندات  أو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو 

للمحكمة قبل الجلسة بثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 43 / 2٠23 / ١64 - تجاري مصارف

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية رقم ٤٠١
المدعى عليهما  وبإلزام   ، الدعوى  والشراء موضوع  البيع  اتفاقية  بفسخ  المطالبه  الدعوى  موضوع 
ثمانية  و  مبلغ ٥.٥٥8.٩٠٥ درهم » خمسة مايين وخمسمائة  برد  والتضامم  والتكافل  بالتضامن 
وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة درهم اماراتي« والفائدة على ذلك المبلغ بواقع ٩% من المطالبة 
للمدعية مبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ درهم  بأن يؤديا  المدعى عليهما  السداد. وبإلزام  القضائية وحتى تمام 
المدعى  الفائت.الزام  الكسب  المادية واالدبية وعن  االضرار  »اربعة مايين درهم« كتعويض عن 

عليهما بذات الصفة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المدعى كريمة العربي اليزيد موين عنوانه إمارة دبي - جميرا الثالثة - شارع الهير - فيا رقم )١٠( 

ويمثله عيسى عبداهلل حيدر بن حيدر
المطلوب إعانه ١- الياس جورج ميخائيل حداد صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبه بفسخ اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى 
، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل والتضامم برد مبلغ ٥.٥٥8.٩٠٥ درهم » خمسة مايين 
وخمسمائة و ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة درهم اماراتي« والفائدة على ذلك المبلغ 
بواقع ٩% من المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وبإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 
٤.٠٠٠.٠٠٠ درهم »اربعة مايين درهم« كتعويض عن االضرار المادية واالدبية وعن الكسب الفائت.

الزام المدعى عليهما بذات الصفة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٩-٠٣-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك 

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

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4١ / 2٠23 / 222 – عقاري

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٣/١٣٠ أمر اداء 
، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٠8٧٢٠٥ درهم ( ، شامًا للرسوم 

والمصاريف.
طالب التنفيذ فادي فوزي هاني

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرقبات - ديره - دبي- شارع ابوبكر الصديق-
مبنى القرن ٢١-شقة مكتب ٦٠٦-بوكالة المحامي / احمد مهدي العتيبي

المطلوب إعانه ١- فتحي بن محمد حواشين صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٠8٧٢٠٥( درهم الى طالب  التنفيذأو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2٠7 / 2٠23 / 2٠2٠ - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

أعلن أنا شماء عبدالجليل عبدالرحمن محمد البلوكي - إماراتية الجنسية 
و أحمل بطاقة هوية رقم )3-8384942-1991-784( بصفتي مالكه لجميع 
حصص راس مال »مركز رويال ستار الطبي – شركة الشخص الواحد ذ.م.م« 
و يحمل الرخصة التجارية رقم CN- 2305437 الصادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية المارة أبوظبي يشار اليها فيما بعد ب»الشركة«
أقر عن نفسي وانا بالحالة التي المعتبرة شرعا وقانونا والتي تسمح لي 
باإلقرار ونفاذ التصرفات بأني قررت إلغاء الوكالة الموضحة بيانتها ادناه 
وعزل السادة شركة » اس اتش إلدارة المنشأت الطبية ذ.م.م« شركة 
 CN- 3678098 ذات مسؤولية محدودة و تحمل الرخصة التجارية رقم
والتي تمثلها مديرتها الدكتورة/ سالي احمد احمد محمد االلفي - مصرية 
الجنسية و تحمل بطاقة هوية رقم 4-4387217-1985-784 رقم تصديق 

الوكالة : 2205047151
تاريخ التصديق : 14/11/2022

المقربما فيه: شماء عبدالجليل عبدالرحمن محمد البلوكي

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

الغاء وكالة

إعالن
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اقتصاد

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - كريستيان دومنيك جاكوبس

إلى المحكوم عليه: كريستيان دومنيك جاكوبس
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٩٠١٣٩٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0004587 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - عبداهلل سالم عبداهلل سالم المرزوقي

إلى المحكوم عليه: عبداهلل سالم عبداهلل سالم المرزوقي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٤٦٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0004464 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - ياسمين عنتر إبراهيم حسن هال

إلى المحكوم عليه: ياسمين عنتر إبراهيم حسن هال
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٩٣8٧١٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007200 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - اسفين اخاياكومار

إلى المحكوم عليه: اسفين اخاياكومار
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٥8٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0004796 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - عيسى حسن محمد يوسف العبيدلي

إلى المحكوم عليه: عيسى حسن محمد يوسف العبيدلي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٩٣٣٥٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005724 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - انجليتو اجو ينالدو رابايا

إلى المحكوم عليه: انجليتو اجو ينالدو رابايا
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٤٦8٠٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0002573 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - شاهد ليا موسى ليا

إلى المحكوم عليه: شاهد ليا موسى ليا
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٦٢٣٧٢٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006013 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - أحمد محمد كدفور عبداهلل المهيري

إلى المحكوم عليه: أحمد محمد كدفور عبداهلل المهيري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٤8٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005334 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - يوسف عبيد حميد الغيص الشامسي

إلى المحكوم عليه: يوسف عبيد حميد الغيص الشامسي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٤٠٠8١٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005127 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - رنجي ايسو سامويل ايسو شاراليل سامويل

إلى المحكوم عليه: رنجي ايسو سامويل ايسو شاراليل سامويل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٥١٠٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005725 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - الكشمي نارايمان فاراداراجان

إلى المحكوم عليه: الكشمي نارايمان فاراداراجان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٠8٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005331 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - مجيب اهلل سيد سيد قوده اهلل

إلى المحكوم عليه: مجيب اهلل سيد سيد قوده اهلل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٦8٠٩٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0004465 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

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

إلى المحكوم عليه: محمد اسباك عبدالرحمن
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٥٤٦٧٩٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006623 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - سعيد محمد مصبح قطامي مصبح سويدي

إلى المحكوم عليه: سعيد محمد مصبح قطامي مصبح سويدي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٢٦8٩٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006462 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - عبدالخالق اداسري خالد علي

إلى المحكوم عليه: عبدالخالق اداسري خالد علي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٩٣٣٦٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0008638 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - شادي عبدالحميد السالم

إلى المحكوم عليه: شادي عبدالحميد السالم
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٧٤٠٣٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007447 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - علي محمد علي الكربي الكتبي

إلى المحكوم عليه: علي محمد علي الكربي الكتبي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٦٤١٧٩٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0008637 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - سالم خميس عبداهلل مفتاح

إلى المحكوم عليه: سالم خميس عبداهلل مفتاح العنوان: إمارة الشارقة 
الرفاعة فيا 8 ص ب ٣٠8٥8 هاتف رقم ٠٥٠٢٠٠١١١٩ - ٠٥88٧٠٥٢٢٧

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

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١١٥٠٣٥٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0004462 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - سميع اهلل نعيم اهلل خان خان

إلى المحكوم عليه: سميع اهلل نعيم اهلل خان خان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  نور سابقًا - في  بنك  اإلسامي ش.م.ع حاليًا  بنك دبي  المنفذ 
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: ٤٧٢٢٦٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 
محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007352 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - افروز فضل كهاجا فازلواله سيد

إلى المحكوم عليه: افروز فضل كهاجا فازلواله سيد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  نور سابقًا - في  بنك  اإلسامي ش.م.ع حاليًا  بنك دبي  المنفذ 
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: ٤٦٤٤٣٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 
محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007354 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: علياء سالم محمد ديموري
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٢٩٣١٥٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0003237 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: فواس ناالكات عبدالعزيز
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٥8٢٠٤٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0003911 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: نورا كمال لطفي عبداللطيف
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٤٤٦٥٤٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0001930 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: إبراهيم خبيب خميس محمد النعيمي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٢٦8٤٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١٥« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0001929 الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اكواد تكنولوجيز - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-3715390  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / احمد سعيد على سالم المسكرى من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء / احمد سعيد على سالم المسكرى من 100% إلى %51
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جمال ساجد منظور سيد امين جمال %49
تعديل االسم التجاري من / اكواد تكنولوجيز - شركة الشخص الواحد ذ م م
AKWAD TECHNOLOGIE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / اكواد تكنولوجيز ذ.م.م
AKWAD TECHNOLOGIE 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
باور ليز لتأجير الدراجات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3918540  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل محمد سليمان ال على
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف باور ليز فيكال ريتال م د م س

POWER LEASE VEHICLE RENTAL DMCC
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة نيكونج ساوارتيا ديباك ساوارتيا %100

تعديل االسم التجاري من / باور ليز لتأجير الدراجات ذ.م.م 
POWER LEASE MOTERCYCLES RENTAL L.L.C

إلى / باور ليز لتأجير الدراجات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 POWER LEASE MOTORCYCLES RENTAL

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
براء ذهب لتنفيذ وتصميم الديكور

رخصة   رقم:  CN-2664011  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 250000 إلى 50000

ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 
مسؤولية محدودة

تعديل الشركاء تنازل وبيع / سلطان بن سيف بن على المعمرى 
من مالك إلى شريك

المعمرى من  على  بن  بن سيف  / سلطان  الشركاء  تعديل نسب 
100% إلى %20

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة براء فتحى فتحى دهب %80
تعديل االسم التجاري من / براء ذهب لتنفيذ وتصميم الديكور 

 BARAA DAHAB DESIGN DECORATION
إلى / براء ذهب لتنفيذ وتصميم الديكور ذ.م.م 

BARAA DAHAB DESIGN DECORATION 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيركل لاللمنيوم والزجاج

رخصة   رقم:  CN-1376579  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 جاسم محمد محمود عثمان الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خاور ارشد محمد ارشد اختر %100

تعديل االسم التجاري من / سيركل لاللمنيوم والزجاج
CIRCLE FOR ALUMINIUM & GLASS

إلى / القناه لاللمنيوم و الديكور - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 AL QANAH ALUMINIUM AND DECOR

- 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دوجه ورايج للنقليات والمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-2978388  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
خميس  سلطان  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

احمد محمد الشحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صبرى على عبداهلل 

سعيد القشعورى %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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الهتان إلدارة العقارات

رخصة رقم: CN-3819231 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ايديل ايمج للدعايه واالعالن ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1776225  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 50000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد سليمان حميد سليمان الغسانى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عمر ميشال عيد

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عمر ميشال عيد %100
تعديل االسم التجاري من / ايديل ايمج للدعايه واالعالن ذ.م.م

IDEAL IMAGE ADVERTISING & PUBLISHING L.L.C
إلى / بيراميد كونستراكشن كونسيبت للمقاوالت - شركة الشخص 

الواحد ذ م م
 PYRAMID CONSTRUCTION CONCEPT CONTRACTING

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اسيان ستور للتجارة العامة

رخصة   رقم:  CN-4772382  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / اسيان ستور للتجارة العامة 
 ASIAN STORE FOR GENERAL TRADING

إلى / جانقو للمشروبات الباردة وساخنة
 JANGO FOR COLD AND HOT BEVERAGES
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
امطار الشرق العمال الطابوق والبالستر

رخصة   رقم:  CN-2010223  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 حمد سيف عبداهلل حميد النعيمى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد شهباز سردار محمد %100

تعديل االسم التجاري من / امطار الشرق العمال الطابوق والبالستر 
AMTAARAL SHARQ BLOCKS AND PLASTER WORKS

إلى / امطار الشرق ألعمال الطابوق والبالستر - شركة الشخص 
الواحد ذ م م 

 AMTAAR ALSHARQ BLOCK AND PLASTER WORKS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فليكسيبل للمقاوالت والصيانة العامه

رخصة   رقم:  CN-3989112  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 عيسى حسن احمد حسن ال على

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صديق سعيدو محمد مانجانتوروتيل 
سعيدو محمد %100

تعديل االسم التجاري من / فليكسيبل للمقاوالت والصيانة العامه 
 FLEXIBLE GENERAL CONTRACTING

 AND MAINTENANCE
إلى / فليكسبل للمقاوالت والصيانة العامه - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 FLEXIBLE GENEARAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة االء لتركيب الحجر

رخصة رقم: CN-1114547 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محطة البحيرة الزرقاء لغسيل السيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2579166  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مى محمد محمود احمد %50

تعديل االسم التجاري من / محطة البحيرة الزرقاء لغسيل السيارات 
- شركة الشخص الواحد ذ م م 

 ALBOHAIRA ALZARQAA CAR WASH STATION
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / محطة البحيرة الزرقاء لغسيل السيارات ذ.م.م 
ALBOHAIRA ALZARQAA CAR WASH STATION 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز البدع السياحي

رخصة   رقم:  CN-1004492  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد مطر مهير 

مبارك الحميرى
سالمين  خليفه  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

خليفه الحميرى %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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: مركز اليوسف الطبي ذ.م.م

عنوان الشركة : جزيرة الريم, الريم طموح 3, 0 : ~, 
شركة الطموح لالستثمارات ذ م م

CN-2399368 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / شارتفورد لتدقيق الحسابات ذ.م.م ، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/02/2023
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 103013/1/2023
 تاريخ التعديل 24/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: ميد كوريتور لالستشارات الصحية ذ.م.م

عنوان الشركة : جزيرة ابوظبي, شرق 2, 0 : ~, مبنى, 
على عباس عبداهلل

CN-4254255 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون 

، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 08/03/2023 
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305010729
تاريخ التعديل 24/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نظارات االمل

رخصة   رقم:  CN-1009313  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 / شيتيام تودى عبدالحكيم من مالك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / شيتيام تودى عبدالحكيم من 100% إلى %0

تعديل االسم التجاري من / نظارات االمل 
 ALAMAL OPTICALS

إلى / نظارات االمل - شركة الشخص الواحد ذ م م 
ALAMAL OPTICALS - 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هيلبنج هاند للنقليات والمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-2707219  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 سلطان حسن احمد سالم المنصورى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ثاقب رياض فضل حسن %100
تعديل االسم التجاري من / هيلبنج هاند للنقليات والمقاوالت العامة 

 HELPING HAND TRANSPORT AND GANERAL CONTRACTING
إلى / هيلبنج هاند للنقليات والمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 HELPING HAND TRANSPORT AND GANERAL CONTRACTING

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العـين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2144427 رقم

الزيتون،  ورق  ماركت  سوبـر  التجـاري  باالسـم 
كما  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء 

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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ذا منيمال بوتيك لتجارة العلب والعبوات

رخصة رقم: CN-4016510 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 4٠١٠ تاريخ ٠3/25/2٠23
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اختر المنازل العقارية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1390797  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف اسد على ابوبكر
تعديل الشركاء تنازل وبيع / ميشيل سشولى من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء / ميشيل سشولى من 49% إلى %100
تعديل االسم التجاري من / اختر المنازل العقارية ذ.م.م

SELECT HOMES REAL ESTATE L.L.C
إلى / سيلكت هوم العقارية - شركة الشخص الواحد ذ م م

 SELECT HOMES REAL ESTATE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
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اقتصاد

قالــت وزارة الدفــاع الصينيــة، أمس 
الجمعــة، إنها اضطرت مجــددًا لمراقبة 
وإبعــاد المدمــرة األمريكيــة ميليــوس، 
التــي دخلــت مياههــا اإلقليمية في بحر 

الصيــن الجنوبــي قــرب جزر باراســيل.
وذكــر متحــدث فــي بيان مــن وزارة 
الدفاع الوطني »نطالب بحزم الواليات 
المتحــدة بالكــف علــى الفــور عــن مثل 
تلــك األفعــال االســتفزازية، وإال فإنهــا 
تتحمــل التداعيــات الخطيــرة لهــذه 

الحــوادث غيــر المتوقعــة«.
ــن،  ــد أعل ــي ق ــش الصين وكان الجي
أمــس األول، أنــه قــام بمراقبــة وإبعــاد 
مدمــرة أمريكيــة دخلــت المياه بشــكل 
غيــر قانونــي، حــول جــزر باراســيل في 

بحــر الصيــن الجنوبــي.
وأضــاف الجيــش فــي بيــان، أنــه 
بــدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة 
الصواريخ الموجهة ميليوس بشــكل غير 
قانونــي الميــاه اإلقليميــة للصيــن، ممــا 
يقــوض الســام واالســتقرار فــي الممــر 

المائــي المزدحــم.
وقــال المتحدث باســم قيادة مســرح 
العمليــات الجنوبيــة فــي الصيــن، تيــان 
ــرح  ــوات مس ــتبقي ق ــي: »س ــون ل ج
ــة تأهــب قصــوى  العمليــات علــى حال
ــع  ــات، وتتخــذ جمي ــع األوق ــي جمي ف
ــيادة  ــة الس ــة لحماي ــراءات الازم اإلج
الوطنيــة واألمــن والســام واالســتقرار 

فــي بحــر الصيــن الجنوبــي بحــزم«.
ــة دخــول  ــة األمريكي ونفــت البحري

ســفنها  إحــدى 
الحربيــة إلــى أجــزاء 
الصيــن  بحــر  مــن 
الجنوبي بصورة غير 
قانونية، مشــيرة إلى 
أنها ســتواصل القيام 
الروتينية،  بدورياتها 
للقانــون  وفقــًا 

الدولــي.
ــة  ــت البحري وقال
ــان  ــة إن بي األمريكي
الجيش الصيني الذي 

ذكــر فيــه أنــه أبعــد مدمــرة أمريكيــة 
مــن بحــر الصيــن الجنوبي غيــر صحيح، 
وفــق صحيفــة »غارديــان« البريطانيــة.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن البحرية 
ــن  ــون الصي ــرت أن تك ــة أنك األمريكي
قــد أجبــرت مدمــرة تابعــة لهــا علــى 
المغادرة، بعدما دخلت المياه المتنازع 
عليهــا فــي بحر الصيــن الجنوبي بصورة 

ــر قانونية. غي
ــًا صــادرًا عــن األســطول  ولكــن بيان
ــاف  ــة، أض ــة األمريكي ــابع بالبحري الس

أن »المدمــرة ميليــوس تقــوم بعمليات 
روتينيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبي ولم 
الواليــات  وســتواصل  يتــم طردهــا. 
ــل  ــار والعم ــق واإلبح ــدة التحلي المتح

حيثمــا يســمح القانــون الدولــي«.
يأتــي ذلــك فيمــا وضعــت إدارة 
الرئيس األمريكي جو بايدن، ١٤ شــركة 
ــى قائمــة شــركات  ــدة عل ــة جدي صيني
ــا  ــا، م ــكوك فيه مش
المصدريــن  يجبــر 
علــى  األمريكييــن 
تعزيــز الفحص الفني 
النافــي للجهالــة قبــل 
شــحن البضائع إليها.

وتعنــي اإلضافــة 
حظــرًا مــدة ٦٠ يومًا 
علــى التصديــر لهــذه 
الشــركات، وقــد تليه 

عقوبــات أشــد.
وشــملت القائمــة 
إيكــوم انترناشــيونال، وبــي آنــد دبليــو 
فــي هونــغ  المســجلتان  إندســتري، 
كونــغ. ولم ترد الشــركتان وال الســفارة 
الصينية في واشــنطن، بعد على طلبات 

. للتعليق
وقــال نائــب وزير التجــارة األمريكي 
دون جريفــز، فــي بيــان عقــب اإلعان: 
الصــادرات  علــى  ضوابطنــا  »فــرض 
جــزء مهــم مــن حمايــة األمــن القومــي 
األمريكي.نحن ملتزمون باســتخدام كل 
األدوات المتاحة لمعرفة كيفية استخدام 

التكنولوجيــا األمريكيــة المتقدمــة فــي 
جميــع أنحــاء العالم«.

واستخدمت الواليات المتحدة قيودًا 
على صادرات الســلع األمريكية إلحباط 
تقــدم بكيــن التكنولوجــي مــا أدى إلــى 

تصعيــد التوتر بيــن البلدين.
وأضافت وزارة التجارة التي تشــرف 
علــى ضوابــط الصــادرات األمريكيــة 

ــى  ــًا آخــر إل ١8 كيان
القائمــة مــن تركيــا، 
ــا،  ــا، وبلغاري وألماني
ــيا،  وكندا، وإندونيس
وإســرائيل، وماليزيا،  

وســنغافورة.
أوقفــت  فيمــا 
الســلطات الصينيــة 
٥ موظفيــن صينييــن 
ــي مكاتب  يعملون ف
المؤسســة األمريكية 
غــروب«،  »مينتــز 

المتخصصــة فــي التحقيــق فــي مزاعــم 
احتيال وفســاد وسوء سلوك في العمل، 
فــي بكيــن، على مــا أعلنت المؤسســة، 

ــوم الجمعــة. الي
وقــال بيــان للشــركة أرســل بالبريــد 
اإللكتروني إلى: إن »السلطات الصينية 
أوقفــت الموظفين الخمســة في مكتب 
مجموعــة مينتــز فــي بكيــن، وجميعهم 
مواطنــون صينيــون، وأغلقــت عملياتنــا 

هناك«.
المؤسســة  أن  البيــان  وأضــاف 

»اســتعانت بمستشــار قانونــي للتعامل 
موظفينــا  ودعــم  الســلطات  مــع 

وعائاتهــم«.
وأكــد أن الشــركة »لــم تتبلــغ بــأي 
إشــارة قانونية رســمية حول قضية ضد 
الشــركة، وطالبت بأن تفرج الســلطات 

عــن موظفيها«.
مينتــز  »مجموعــة  أن  وأوضحــت 
لمزاولــة  مرخصــة 
تجاريــة  أعمــال 
مشروعة في الصين، 
ــًا  ــا دائم ــث عملن حي
بشــفافية وأخاقيــة 
للقوانيــن  وامتثــااًل 
ــد المعمــول  والقواع
ــا  ــة أنه ــا«، مضيف به
ستعمل مع السلطات 
»لحــل أي ســوء فهم 
قــد يكــون أدى إلــى 

ــداث«. ــذه األح ه
ومينتــز غروب ومقرها في الواليات 
المتحــدة، متخصصــة بإجــراء تحقيقات 
فــي مزاعــم احتيــال وفســاد وســوء 
الســلوك فــي أماكــن العمــل، والتحقــق 

مــن الخلفيــات.
ــًا  ــي ١8 موقع ــب ف ــركة مكات وللش
منهــا واشــنطن، وتعلــن علــى موقعهــا 
اإللكتروني أن الموظفين »يتعمقون في 
األســئلة الواقعيــة التــي تهــم عماءنا - 
مــن قصــور رئاســية إلى منصــات النفط 

البحرية«.وكاالت

ناقــش الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ورئيســة الــوزراء اإليطاليــة جورجيــا ميلوني، 
ليلــة أمــس، فــي بروكســل »فــرص التعــاون« 
بيــن بلديهمــا فــي مجــاالت الهجــرة والصناعة 

والفضــاء، حســبما أعلــن اإلليزيه.
 والتقى الزعيمان على هامش قمة لاتحاد 
األوروبــي، وتحدثــا أيضــًا عــن »الحاجــة إلــى 
مواصلــة العمل مــن أجل الســيادة األوروبية« 
وجعــل  الصناعيــة،  السياســة  مجــال  فــي 

اقتصاداتهمــا خاليــة مــن الكربــون.
ــة، أكــد الزعيمــان مجــددًا  ــة ثاني مــن جه
»عزمهمــا دعــم أوكرانيــا في مواجهة روســيا، 
ورحبــا باالتفاق الذي تــم التوصل إليه لتزويد 
التــي  والصواريــخ  بالذخيــرة  األوكرانييــن 
يحتاجونهــا، وذلك بفضل الصناعة األوروبية«.

ــاء أول  ــا بعــد لق ــاء بينهم ــي لق وهــذا ثان
فــي رومــا فــي أكتوبــر ٢٠٢٢ عندمــا تولــت 

ــا. ــي منصبه ميلون
ــرات  ــة الهجــرة مصــدر توت وشــكلت قضي

ــر ٢٠٢٢. ــي نوفمب ــة ف ــة قوي ثنائي
وكانــت رئيســة الــوزراء اإليطاليــة اليمينية 
المتطرفة رفضت اســتقبال الســفينة اإلنسانية 
أوشــن فايكنغ و٢٣٠ مهاجرًا كانوا على متنها. 

وســمحت باريس للســفينة بالرسو في فرنسا، 
لكنهــا نددت بســلوك روما »غيــر المقبول«.

وعلقــت باريس إثر ذلك خططها الســتقبال 
ــا، وهــو  ــن فــي إيطالي ٣٥٠٠ الجــئ موجودي
ــه  ــرت أن ــا اعتب ــدد بم ــي تن ــل ميلون ــا جع م
رد فعــل فرنســي »عدوانــي« و«غيــر مبــرر«.

وفي فبراير اعتبرت ميلوني أن الدعوة التي 
وجههــا ماكرون لنظيــره األوكراني فولوديمير 
زيلينســكي للتوجــه إلــى باريــس عشــية قمــة 

أوروبيــة »جــاءت في وقت غير مناســب«.
ــذاك  ــة وقت ــادت وســائل إعــام إيطالي وأف
بــأن ميلونــي لــم تتقبــل عــدم دعوتهــا إلــى 
عشــاء جمع ماكرون وزيلينســكي والمستشــار 

األلمانــي أوالف شــولتس.
ووافــق األوروبيــون االثنيــن، على تخصيص 
ــل مشــتريات مشــتركة  ــورو لتموي ــاري ي ملي
مــن ذخيــرة المدفعيــة التي تحتاجهــا أوكرانيا 

بشــدة لمواجهــة الهجوم الروســي.
من جهتهما، ستســلم فرنســا وإيطاليا نظام 
دفــاع أرض-جــو متوســط المــدى مــن طــراز 
مامبــا إلــى أوكرانيــا لمســاعدتها فــي التعامــل 
مــع هجمات المســيرات الروســية والصواريخ 

والطائرات.وكاالت

أعلنــت الرئاســة الفرنســية أن الزيارة الرســمية 
التــي كان مقــررا أن يقــوم بهــا إلى فرنســا العاهل 
البريطانــي الملــك تشــارلز الثالــث جــرى تأجيلهــا 
إلــى موعــد الحــق لــم يتــم تحديــده بعــد بســبب 
الوضــع االجتماعــي المتوتر في البــاد على خلفية 
ــال قصــر  ــات. و ق ــات النقاب احتجاجــات و إضراب
ــه »نظــرا إلعــان  ــان رســمي إن ــه فــي بي اإليليزي

النقابات العمالية  عن يوم وطني جديد لاحتجاج 
ضــد إصــاح نظــام التقاعد يــوم الثاثــاء ٢8 مارس 
فــي فرنســا ، ســيتم تأجيــل زيــارة الملــك تشــارلز 
ــي  ــة ف ــي البداي ــررة ف ــت مق ــي كان ــث ، الت الثال
ــا«. و  ــي بادن ــارس ف ــى ٢٩ م ــن ٢٦ إل ــرة م الفت
أضــاف » هــذا القرار جرى اتخاذه بتشــاور هاتفي 

بيــن الحكومتيــن الفرنســية و البريطانيــة ».وام

تبدأ نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس 
غــدًا األحــد، جولة علــى ثــاث دول إفريقية 
بهدف الترويج لرؤية واشنطن اإليجابية التي 

ترى في هذه القارة »مســتقبل العالم«.
زيــارة هاريــس إلــى غانــا وتنزانيــا وزامبيا 
هــي أحــدث مبــادرة تتخذ لتعزيــز العاقات 
بيــن الواليــات المتحــدة والقــارة التــي تــم 
إهمالهــا إلــى حــد كبيــر خال واليــة الرئيس 
الســابق الجمهــوري دونالــد ترامــب والتــي 
لطالمــا اعتبرتهــا واشــنطن منطقــة مشــاكل 

أكثــر ممــا هــي منطقــة فــرص.
وقال مسؤول أمريكي كبير رافضًا الكشف 
عن اســمه، »نريــد )تبديد( األفكار الســائدة 
والتــي باتــت باليــة عمومــًا حــول مــا يعنيــه 

العيش والعمل واالســتثمار فــي إفريقيا«.
وأضاف، أن هاريس »مقتنعة بأن االبتكار 
واألفكار اإلفريقية سترسم مستقبل العالم«.

ــار  ــي إط ــًا ف ــة أيض ــذه الرحل ــدرج ه تن
ــن  ــد م ــة للح ــنطن الهادف ــتراتيجية واش اس
الوجــود المتزايــد لبكيــن وموســكو في هذه 
القارة الغنية بالموارد وتوجيه رسالة إيجابية 
أكثــر مــن جانب الواليات المتحدة، بحســب 

المســؤولين األمريكيين.
وقــال مســؤول أمريكــي كبيــر، »مــن 
المعــروف أننــا نخوض منافســة مــع الصين، 
بشكل واضح جدًا لمواجهة المنافسة الصينية 

علــى المــدى الطويل«.
بعدمــا تحــدث عــن »قلــق فعلــي« بشــأن 
القــروض الصينيــة التــي تتيــح لبكيــن زيــادة 
ســيطرتها علــى االقتصــادات الضعيفــة فــي 
القارة، أكد المســؤول األمريكي أن واشنطن 

ال تســعى إلــى تكــرار األســاليب الصينيــة.
وأضاف، »عاقتنا مع إفريقيا ال يمكن وال 
يجــب أن تحــدد عبر المنافســة مــع الصين« 
معلنــًا عن »برنامج إيجابي إلفريقيا« يســتند 
إلى الشــفافية وشراكات بين القطاعين العام 

والخاص.
تأتــي جولــة هاريــس التــي تصــل األحــد 
إلــى غانــا المحطــة األولــى من رحلتهــا، بعد 
زيــارات أخــرى إلــى إفريقيــا قــام بهــا أعضاء 
ــك  ــدن وكذل فــي حكومــة الرئيــس جــو باي

زوجتــه جيــل بايــدن.
ــتقودها  ــي س ــارة الت ــذه الزي ــدي ه ترت
األربعــاء إلــى تنزانيا ثــم الجمعة إلــى زامبيا 
بعدًا خاصًا. فهاريس هي أول شــخص أســود 
وأول امــرأة تصل إلى منصــب نائب الرئيس 
في الواليات المتحدة. وسبق أن زارت زامبيا 
حيــن كنت طفلــة حيث كانــت تعمل جدتها 
مــن جانــب والدتهــا، والمنحدرة مــن الهند.

ــز  ــًا تعزي ــارة أيض ــذه الزي ــا ه ــتتيح له س
ــة  ــة الخارجي ــال السياس ــي مج ــا ف مؤهاته
ــي  ــة ف ــة ثاني ــدن لوالي ــح باي ــبًا لترش تحس

ــه. ــى جانب ــتكون إل ــن س ٢٠٢٤ حي
ــة الرئيــس األمريكــي أيضــًا  ســتلتقي نائب
رئيــس غانــا نانا أكوفــو-أدو ورئيســة تنزانيا 
ســامية صولحــو حســن وكذلك رئيــس زامبيا 
هاكاينــدي هيشــيليما. كذلــك ســيتم البحــث 
فــي تخفيــف الديــن وشــؤون الديموقراطيــة 
والنمــو االقتصادي واألمــن الغذائي وعواقب 

الغــزو الروســي ألوكرانيا.
ــة  ــدن »األهمي ــو باي ــة ج ــدرك حكوم ت
االستراتيجية« للدول اإلفريقية في ما يتعلق 
بالقضايــا العالميــة مثل تغيــر المناخ ومرونة 
ساســل التوريــد وكذلــك بصفتهــا »جهــات 

فاعلــة« داخــل األمــم المتحــدة.
يشــكل الشــباب أحــد أبرز مواضيــع زيارة 
هاريــس فــي حيــن أن متوســط الســن يبلــغ 
فقــط ١٩ عامــًا فــي هــذه القارة التي تشــهد 
نمــوًا ســكانيًا ســريعًا، والتــي يقــدر أن يكون 
شــخص مــن كل أربعــة مــن ســكان األرض 

مقيمــا فيهــا بحلــول ٢٠٥٠.
فــي غانا، ســتلقي نائبة الرئيــس األمريكي 
ــًا للشــباب وســتزور  ــًا مهمــًا« موجه »خطاب
مركــزًا ســابقًا لاتجــار بالرقيــق، قلعــة كيب 
كوســت )جنــوب(. ســتعقد أيضًا لقــاءات مع 
رواد أعمــال فــي قطــاع التكنولوجيــا وقــادة 
فــي مجال التكنولوجيــا الرقمية ومجموعات 

تــروج لمكانــة المــرأة فــي االقتصاد.
كذلــك، ســتضع هاريــس إكليًا مــن الزهر 
ــام ١٩٩8  ــر اســتهدف الع ــرى تفجي ــي ذك ف
الســفارة األمريكيــة في دار الســام بتنزانيا.

وكاالت

قالــت مســؤولة فلبينية، أمــس الجمعة، إن 
القضايــا البحريــة بين الفلبيــن والصين ال تزال 
ــن  ــد البلدي ــق شــديد«، مــع تعه مبعــث »قل
باســتخدام الدبلوماســية لحل الخافات ســلميًا 

خــال محادثــات رفيعة المســتوى.
واســتضافت الفلبيــن هــذا األســبوع أول 
اجتمــاع مباشــر بين دبلوماســيين مــن البلدين 
منــذ مــا قبــل جائحــة كوفيد١٩، وســط تصاعد 
ــا  ــا بأنه ــا ماني ــا وصفته ــأن م ــرات بش التوت
»أنشــطة عدائيــة« للصيــن فــي بحــر الصيــن 

الجنوبــي.
ــة  ــة الفلبيني ــة وزارة الخارجي ــت وكيل وقال
تيريــزا الزارو فــي بدايــة المحادثــات الثنائيــة 
بشــأن بحــر الصيــن الجنوبــي: »اتفــق قــادة 
بلدينــا على أنه ينبغي معالجة القضايا البحرية 

مــن خــال الدبلوماســية والحــوار وليــس مــن 
خــال اإلكــراه والترهيــب«.

وتأتــي المناقشــات بعد شــهرين من الزيارة 
ــي  ــس الفلبين ــا الرئي ــام به ــي ق ــمية الت الرس
فردينانــد ماركــوس االبــن للصيــن، حيــث قال 
الرئيــس شــي جين بينــغ إنه مســتعد لمعالجة 

القضايــا البحريــة »بشــكل ودي« مــع مانيــا.
وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة الصيني ســون 
وي دونــغ: »القضايــا البحريــة جــزء مهــم من 
العاقات الصينية الفلبينية وال يجب تجاهلها«.

وعبــرت بكيــن، التــي تطالب بأجــزاء كبيرة 
من بحر الصين الجنوبي تشمل بعض المناطق 
فــي الميــاه الفلبينيــة، عــن قلقهــا إزاء زيــادة 
الوجود العسكري األمريكي في جارتها، متهمة 

واشنطن بزيادة التوترات اإلقليمية.وكاالت

قالــت القوات األمريكية فــي كوريا الجنوبية، 
أمــس الجمعــة، إنهــا أجــرت أول تدريــب علــى 
نشــر قاذفة »عن بعد« لنظام الدفاع الصاروخي 

عالــي االرتفــاع )ثاد( فــي كوريــا الجنوبية.
كوريــا  فــي  األمريكيــة  القــوات  وذكــرت 
ــب  ــي: »عــزز تدري ــان صحاف ــي بي ــة ف الجنوبي
ــدات،  ــي للوح ــتعداد القتال ــاد« االس ــوات »ث ق
والوضــع الدفاعــي المشــترك داخــل التحالــف، 
ويظهــر االلتــزام الصــارم بدعــم كوريــا الجنوبية 
والدفــاع عنهــا، وتعزيــز األمــن واالســتقرار فــي 
ــاء  ــة أنب ــا لوكال ــة«، وفق ــرة الكوري شــبه الجزي

ــة. ــة الجنوبي ــاب الكوري يونه
ــات  ــات بالتزامــن مــع تدريب وجــرت التدريب
»درع الحريــة« المنتظمــة بيــن كوريــا الجنوبية 
والواليــات المتحــدة والتــي اختتمــت الخميــس 

واســتمرت لمــدة ١١ يومــا.
وجــاء نشــر القاذفــة عــن بعــد، تماشــيًا مــع 
برنامــج ترقيــة الجيــش األمريكــي المصمــم 
لتبســيط ودمــج أنظمــة الدفــاع الصاروخــي 
»ثــاد« و«باتريــوت« فــي برنامــج واحــد لتعزيز 

ــة. ــر مرون ــا أكث ــة وجعله ــات األمني العملي
وكانــت وســائل إعام رســمية كورية شــمالية 
قد كشــفت في وقت ســابق من اليوم أن بيونغ 
يانــغ أجرت خال األيــام الماضية تجربة جديدة 
ــة اســتراتيجية  تحــت المــاء علــى أســلحة نووي
ــن  ــه م ــروز بتوجي ــاروخ ك ــى ص ــب عل وتدري

الزعيــم كيم جونــغ أون.
ــا الشــمالية أطلقــت فــي  كمــا أطلقــت كوري
٢٢ مــارس صواريــخ كــروز اســتراتيجية »مزودة 
ــًا«،  ــرأس حربــي تجريبــي يحاكــي رأســًا نووي ب
وفقــًا لوكالة أنباء »يونهــاب« الكورية الجنوبية.

وانتقــدت كوريــا الشــمالية كل مــن الواليــات 
المتحــدة و«النظــام الدميــة للخونــة فــي كوريــا 
الجنوبيــة« لقيامهمــا »بتدريبــات حرب متعمدة 
ومســتمرة واســتفزازية«، قائلــة إن التدريبــات 
ــي  ــي ف ــكري والسياس ــع العس ــت بالوض »دفع
شــبه الجزيــرة الكوريــة إلــى نقطــة الاعــودة«.

ــن  ــات بي ــا الشــمالية أن التدريب ــرى كوري وت
ســول وواشــنطن تهــدف لهجــوم علــى أراضيهــا 

ــر النظــام.وكاالت وتغيي

ــس  ــي أم ــاد األوروب ــا واالتح تصــادق بريطاني
الجمعــة، علــى اتفاق جديد يخــص أوضاع أيرلندا 
الشــمالية بعــد خــروج المملكــة المتحــدة مــن 
عضويــة التكتل )بريكســت(، رغــم معارضة بعض 

الوحدوييــن بأيرلنــدا الشــمالية لاتفاق.
ــة البريطانــي جيمــس  ــر الخارجي ويلتقــي وزي
ــة  ــة األوروبي ــس المفوضي ــب رئي ــي ونائ كليفرل
مــاروس ســيفكوفيتش فــي لنــدن للمصادقــة على 
ــق  ــح تطبي ــذي يتي ــل ويندســور«، ال ــار عم »إط
ترتيبــات تجاريــة جديــدة بين الجانبين، بحســب 

مــا أوردتــه وكالــة »بلومبــرغ« لألنبــاء اليــوم.
وفــاز رئيــس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك 
هــذا األســبوع فــي تصويــت برلمانــي علــى آليــة 
»ســتورمونت بريــك«، التــي تعطــي السياســيين 
ــق  ــف تطبي ــة وق ــدا الشــمالية صاحي ــي أيرلن ف
القوانيــن الجديــدة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي 

فــي بادهــم.
ــدة أول  ــة الجدي ــح اآللي ــت لصال ــم التصوي وت
أمــس األربعــاء، بأغلبيــة ٥١٥ مقابــل ٢٩ صوتــًا، 
فيمــا رفــض الحــزب الديمقراطــي الوحــدوي فــي 
أيرلنــدا الشــمالية التصويــت لصالــح هــذه اآللية، 
مشــيرًا إلــى أنــه ال يمكــن أن يعــود إلــى إدارة 
تقاســم الســلطة بينمــا ال تزال هنــاك قضايا عالقة 

تتعلــق بالبريكســت.
ــه  ــان، أوردت ــي بي ــي ف ــال جيمــس كليفرل وق
ــة  ــه »مــن خــال الموافق ــرغ« إن ــة »بلومب وكال
رســميًا علــى إطــار عمــل ويندســور، فإننــا نقــدم 
التزامنــا بشــأن توفير االســتقرار واليقيــن أليرلندا 
الشــمالية«، مضيفــًا أن »اإلطــار هــو أفضل اتفاق 
بالنســبة أليرلنــدا الشــمالية حيــث يحافــظ علــى 
وضعهــا فــي االتحاد مــع حمايــة اتفاقيــة الجمعة 

العظيمة«.وكاالت

ماكرون وميلوني يبحثان التعاون بشأن الهجرة

تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى باريس بسبب إحتجاجات وإضرابات النقابات

كاماال هاريس تبدأ غدًا جولة على 3 دول إفريقية

الفلبين والصين تتفقان على معالجة القضايا البحرية سلميًا

القوات األمريكية تجري أول تدريب لنشر قاذفة »ثاد« في كوريا الجنوبية

بريطانيا واالتحاد األوروبي يصادقان على اتفاق جديد بشأن أيرلندا الشمالية

بكين تحذر من تداعيات خطيرة

المدمرة األمريكية ميليوس تدخل بحر الصين الجنوبي

واشنطن تمنع 
14 شركة صينية 
من التكنولوجيا 

األمريكية

الصين توقف 5 
موظفين في 
مكتب مجموعة 
مينتز في بكين

جانب من لقاء ماكرون وميلوني 

منظومة ثاد األمريكية 

ضربت ٣ هزات أرضية متعاقبة في 
غضون ساعات قليلة إقليم كامتشاتكا 

بالشرق األقصى الروسي.
وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية 
التابعة ألكاديمية  العلوم  الروسية في 
إقليم كامتشاتكا الروسي، في بيان له 
بأن الهزات مراكزها تقع في المحيط 
الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا 
وحدثت أقوى الهزات في الساعة ٠٠:٣٧ 
بتوقيت   ١٥:٣٧( المحلي  بالتوقيت 
العاصمة موسكو(. بدرجة ٤.٧. درجة 
على مقياس ريختر، حيث وقع مركز 
الهزة على بعد ٢٠٦ كم َجُنوب شرق 
وعمق  كامتشاتسكي  بتروبافلوفسك 
 ٢٠ وبعد  البحر،  قاع  تحت  كم   ٥8
دقيقة، ضربت المنطقة نفسها هزة 
أرضية ثانية قوتها ٣.٩ درجة.، وبعد 
ساعتين ونصف، وقعت هزة أرضية 
مقياس  على  درجة   ٣.٧ بقوة  ثالثة 
ريختر على بعد ١٧٧ كم َجُنوب غرب 
المركز اإلقليمي ألوست كامتشاتسك.

وأضاف البيان :«انه لم يتم اإلعان 
عن وقوع أضرار مادية أوبشرية في 
المنطقة نتيجة هذه الهزات األرضية«.

اليوم  ضربت  متصل،  سياق  وقي 
ساحل  على  الواقعة  سوتشي  مدينة 
البحر األسود هزة أرضية بقوة ٣.٤ 
درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 
أي  يتم تسجيل  ولم  كيلومترات   ١٠
مرافق  في  مادية  أضرار  أو  إصابات 

البنية التحتية العامة«.وام

شؤون  إلدارة  العام  المدير  أعلن 
األزمات في محافظة أذربيجان الغربية، 
بشمال غرب إيران، أمس الجمعة، إصابة 
8٢ شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب مدينة 
خوي بالمحافظة صباح اليوم الجمعة.

وأشار أمير عباس جعفري إلى تضرر 
عدد من الوحدات السكنية، بحسب وكالة 
أنباء الجمهورية اإلسامية اإليرانية )إرنا(.

وقال جعفري: »تم إرسال فرق تقييم 
مؤسسة اإلسكان إلى المنطقة ويقومون 
بالتحقيق في حجم الخسائر«. كان زلزال 
بقوة ٥.٦ درجات على مقياس ريختر 
قد ضرب من جديد صباح اليوم الجمعة 

مدينة خوي.
يشار إلى أن زلزااًل بقوة ٥.٩ درجات 
على مقياس ريختر ضرب خوي أواخر 
شهر يناير الماضي، وأسفر عن مقتل 
٣ أشخاص وإصابة 8١٦ شخصًا أخرين، 
وأضرار بما بين ٢٠ إلى ٥٠% من الوحدات 

السكنية.
تتعرض إيران لزالزل بصورة متكررة 
نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين 
الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة 
الكرة األرضية، كان أكثرها دموية، زلزال 
بقوة ٧.٧درجات وقع شمال غربي الباد 
في عام ١٩٩٠ خلف ٣٧ ألف قتيل، 

و١٠٠ ألف مصاب.وكاالت

هزات أرضية متعاقبة تضرب 
الشرق األقصى الروسي

82 مصابًا في زلزال 
ضرب شمالي إيران

مدمرة أمريكية في بحر الصين 
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لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 4٩1217٩/ 050

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54040 ص.ب:  أبوظبــي 
02-44٨٦000 هـاتـــف: 
02-44٨5400 فاكــس: 
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قبــل عقديــن تقريبــاً كانــت طريقــة الــدول 
فــي معالجة الفئــات التي تعاني من هشاشــة، 
وبخاصــة األطفــال وكبار الســن، هــي االحتكام 
إلــى اإليــواء المؤسســاتي وتخصيــص المــوارد 
البشــرية واالعتمــادات الازمــة بذلــك. ولكــن 
فــي واقع اليوم وبحكــم التحوالت التي عرفتها 
المجتمعات والعالم ككل والعاقات االجتماعية، 
فــإن النتائــج بــدأت تظهــر فشــل خيــار اإليــواء 
المؤسســاتي، وبخاصــة فيما يتعلــق باألطفال. 
ويظهــر هــذا الفشــل فــي نقــاط عــدة، لعــل 
أهمها ضعف التحصيل الدراسي لألغلبية منهم، 
إضافــة إلــى عدم التوفــق بالصــورة الازمة في 
تجــاوز مشــاكل نفســّية، وبخاصــة فــي مرحلة 
المراهقــة التــي تعــرف هــزات قويــة، وهــي 
ــاج  ــودات اإلدم ــت مجه ــي ضرب ــة الت المرحل

وحــّدت مــن إيجابياتها.
والماحــظ أن مشــكلة تأطيــر والنجــاح في 
اســتيعاب المراهقيــن الفاقديــن للســند بصدد 
التوســع؛ ألن حقــوق الطفل في تناٍم ومشــاكل 
المراهقين نفســها في تعقد متواصل ومتزايد، 
وهناك صعوبات حقيقية في مجابهة مراهقين 
فــي وضعيات صعبــة. وال يخفى علــى أحد أن 
هــذه المشــكلة تعرفهــا األســرة فــي كل أنحاء 
العالم اليوم، فما بالنا بأطفال يتمتعون باإليواء 

المؤسســاتي للدولة بســبب فقدهم للسند.
لذلــك؛ فإنــه هناك ما يشــبه اإلجمــاع اليوم 
على أن ال شيء أكثر قيمة نفسية ووجدانية من 
أن يكون الطفل في وســطه الطبيعي باســتثناء 
الحــاالت التــي تمثل فيها األســرة مصدر تهديد 
للطفــل وأمنــه النفســي والجســدي. وفــي هذا 
اإلطــار نلحــظ أن التمشــي الجديــد يقــوم على 
دعــم الطفــل ماديــاً وهــو في وســطه الطبيعي 

أو داخل أســرته أو في عائات االســتقبال.
غيــر أن اآلليــة المثلى والتــي تحمي الطفل 
ــه  مــن أن يكــون فاقــداً للســند أو مفرطــاً في
بســبب عــدم القــدرة علــى تربيتــه والعناية به 
هــي آليــة التمكيــن االقتصادي لألســر. ذلك أن 
التركيــز علــى معالجــة مشــاكل األســرة يعنــي 
عمليــاً تفادي ظواهر أطفال الشــوارع، وتفادي 
العنــف ضد األطفــال واإلهمال والتقصير البّين 
لألطفــال. وال ننســى أن فــي حمايــة األطفــال 

حماية للمســتقبل ولألجيال.
ــو  ــوم ه ــب الي ــاه الغال ــإن االتج ــك؛ ف لذل
حوكمــة معالجــة مشــاكل الرأســمال البشــري 
بالتركيــز على األســرة باعتبارهــا نواة المجتمع 
ومــن دون تماســكها نجد امــرأة تعاني وأطفااًل 
مهملين، وبخاصة أن الســبب االقتصادي يقف 

وراء غالبيــة المشــكات العاصفة باألســر.
ــن  ــد يتســاءل البعــض أن التمكي ــًا، ق طبع
االقتصادي يتطلب اعتمادات وميزانيات ضخمة. 

ولكــن مثل هذا التفكير يــدل على فهم خاطئ 
للواقــع وضعــف في ضبــط التقديــرات المالية 
وتحديــد التكلفــة. فتكلفة العنــف باهظة جدًا 
وتكلفــة طفل مهمل ورغم تدخــل الدولة فقد 
ظــل متأزماً تكلفة أكثــر مما يمكن أن نتوقعه. 
والتكلفة ندفعها في الهجرة غير النظامية وفي 
اســتقطاب شــبكات اإلرهاب لهم، وفــي إهدار 
الذكاء والجهد. بل إنه حتى لو قمنا باحتســاب 
مــا يتــم دفعــه مــن اعتمادات فــي مراكــز إيواء 
الفئــات الفاقــدة للســند كاألطفال وكبار الســن 
ســنجد أنهــا اعتمــادات ضخمة تشــمل إحداث 
المؤسسات وتهيئتها وتجهيزها واإلعاشة وهي 
تكلفــة أكبــر بكثير من االعتمــادات التي يمكن 
أن تخصــص صراحــة لتمكين األســر الفقيرة أو 
المحدودة الدخل، ومن ثمة فإننا نكون بصدد 
حماية األسرة والمرأة والطفل والمجتمع ككل.

المنطــق يقــول إنــه ال حــل غيــر التمكيــن 
االقتصــادي لألســر، وإال فإن الدول ال تســتطيع 
فــي القريــب العاجــل مواصلــة نفــس منهجيــة 
التدخــل االجتماعــي، والحــال أن الوقايــة خيــر 
مــن العــاج الذي أصبــح غير مضمــون بالمّرة، 
بدليــل مظاهــر اإلخفــاق الشــّتى التــي باتــت 
ــة  ــد بالطفول ــواء والتعه ــة اإلي ــا منهجي تعرفه

ــند. الفاقدة للس
ــأس  ــة ال ب ــى فــي صــورة أن المنهجي وحت
بهــا واإليــواء المؤسســاتي ناجــع، فــأي دولــة 
هــي قــادرة اليــوم علــى إيــواء آالف األطفــال 
المشــردين والفاقدين للسند؟ ومن هي الدولة 
أيضاً التي تســتطيع أن تنتدب إطارات مختصة 
فــي التعهــد واإلحاطــة لــآالف مــن األطفــال؟

إن التعــداد الســكاني الــذي هــو فــي تزايــد 
بحكــم ارتفــاع مأمول الحياة يجعــل من توفير 
مــا ذكرته مســتحيًا، ومهما ســتبذل الدول من 
جهــود ســتظل مقصــرة. لذلــك؛ فــإن المنطــق 
يحتــم تغليــب مبــدأ شــد أزر األســرة ودعمهــا 
وتمكين األسر المحتاجة إلى مورد رزق. وهنا، 
مــن المهــم أن يتــم وضــع اســتراتيجية معمقة 
مفكــر فيهــا جيــداً حــول كيفيــة تعزيــز صمود 
األســرة اليــوم فــي عالــم ملــيء بالمشــكات 

وقابــل للتــأزم فــي لحظــة غيــر متوقعة.
إن الرهان على تعزيز صمود األســرة يعني 
بلغة المال التخفيض من نفقات التوتر والعنف 
والطــاق واإلهمال واالنحراف والجريمة. وهو 
أمــر يتطلــب قــدرة علــى الحســاب مختلفــة 

ومغايرة.
عن الشرق األوسط

مــع ابتــداء الّصناعة الحديثة، شــرع اإلنســان 
فــي اإلعان عن انشــقاقه عن الّطبيعــة، وطاِقه 
نظاَمهــا وانتحاَلــه نظامــاً خاّصــًا بــه يقابــل نظام 
األولــى أو يقــوم علــى ما يقابل قوانيَنها ِلُيْبطـــل 

مفعولها.
لماييــن الّســنين عاشــت كائنــات الّطبيعــة 
فــي البيئــات التــي هّيأْتها لهــا الّطبيعــُة بوصفها 
البيئات المناسبَة للحياة؛ ولمايين الّسنين ظّلِت 
الّطبيعــُة تفرض أحكامها علــى كائناتها وَتْحملها 
ــِر الّشــروط  علــى الّتكيُّــف مــع شــروطها وتغيُّ
قصــد اســتنقاذ وجودهــا مــن فنــاٍء ُيفضــي إليــه 
ُعْســُر وجوِد شــروط البيئــة المناســبة. وما أكثر 
كائنــات الّطبيعــة - الحيوانّيــة والّنباتّيــة - التــي 
ُيْطِلعنــا علــم األحيــاء علــى القــوى والقــْدرات 
الجديــدة التــي اكتســبْتها مــن معركــة الّتكّيــف 
تلك مع شــروط الوجود الّطبيعّي، فارتفعت بها 
معــّدالُت قدرتها علــى ِحْفظ وجودهــا وبقائها. 
لقــد ظّلــت الّطبيعة رحيمة بكائـــناتها حّتى في 
قســوتها عليهــا؛ فكانــت قســوُة َتَغيُّــر الّشــروط 
فيهــا أشــبَه مــا تكــون باختبــاٍر لتلــك الكائنــات 
مــن أجــل رياضتها علــى مقاومة أســباب الفناء، 

ــبل إلــى الحياة. واجتــراح السُّ
مسَّ اإلنساَن من رفد الّطبيعة ومن امتحانها 
لوجــوده مــا مــسَّ ســائر الكائنــات الحّيــة فيهــا. 
ولــرْدح مــن الّزمــن - ال ُيْعلــم كــم يكــون علــى 
وجــه الّتحقيــق )مليون عــام أو أكثر( -  لم يكن 
وجــود اإلنســان وفعُلــه وتفاُعُلــه مــع المحيــط 
محكومــاً ســوى بقوانيــن الّطبيعــة: يخضــع لها، 
ويتكّيف مع ضغوطها عليه. وحّتى حينما أصبح 
ه بــه الّطبيعــة  كائنــاً عامــًا ال يكتفــي بمــا تمــدُّ
- شــأن ســائر الكائنــات الحّيــة -، فــإّن اهتــداَءُه 
ــُبٍل إلــى اإلنتــاج مثــل الّزراعــة - وكان  إلــى ُس
ذلــك قبــل بضعــة آالف من الّســنين فقــط - ما 
كان ِلَيضعــه فــي موقــع خصومــٍة معهــا أو مْيــٍل 
ــه أدرك،  إلــى االنفصــال عــن نظامهــا؛ ذلــك أّن
بقــّوة االختبــار، أّن عملــه الــذي انتحلــه لــه )= 
الّزراعة( معّلق على صليب الهباء إْن لم ُتْسعفه 
الّطبيعُة - هو نفُســه - بأســباب الحياة من ماء 
وحــرارة وتربٍة خصبة...إلخ. إّن الّزراعة ليســت 
شــيئاً آخر غير محــاكاة الّطبيعة وإعــادة إنتاجها 
و، بالّتالــي، هــي محكومــة بــذات القوانين التي 

تنحكــم بها ظواهــر الّطبيعــة األخرى.
ولــم يبــدأ الّشــجار يــدّب في عاقة اإلنســان 
بالّطبيعة إاّل بعد أن بدأت أسراُر األخيرة َتْنَهِتك 
َفـــَتْخُرج، في وعي اإلنســان، مــن المجهول إلى 
المعلــوم. صحيــٌح أّن هاجــس معرفــة مــا وراء 
ظواهــر الّطبيعــة مــن ِعلــٍل، بعيــدٍة أو قريبــة، 
ظــّل يازم اإلنســان ولــم يكــد أن يبارحه لحظًة 
ــَتْغَلق  ــٌح أّن مس ــنين؛ وصحي ــال آالف الّس خ
الّطبيعــة هــذا هــو الــذي فتــح األبــواب أمــام 
الّتفســيرات األســطورّية ثــّم الّدينّيــة، كمــا أمــام 
ـــل الّســحر ... في محاولٍة لفكِّ اســتغاقه،  َتَوسُّ
لكّن ذلك الهاجس سيشهد على منعطٍف حاسم 
فــي الّتعبيــر عــن نفســه مــع ميــاد العلــم فــي 
الحضــارات القديمــة ثــّم امتــداداً إلــى العصــر 
الحديــث، ثــّم مــع الّنجــاح الــذي أحــرزه هــذا 
العلــم في رفــع الغموض واإلبهام عــن كثيٍر من 

مكّونــات الّطبيعــة وقوانينها وآليــات عملها. أّما 
لمــاذا كان ذلــك منعطفاً فألّن الّتفكير في ِعَلـــل 
الوجــود الّطبيعــّي انتقــل مــن الّنظــر فــي ِعلــٍل 
خــارج الّطبيعــة إلــى الّنظــر فــي ِعلــٍل داخلّيــة 
محايثــة و، بالّتالي، رّكــز بؤرة الّضوء على داخٍل 
فــي الّطبيعــة كان - قبــل الِعلــم - خــارج األفق 
الّذهنــّي لإلنســان، فكان من ذيول ذلــك أْن َرَفع 
عــن الّطبيعــة كّل قداســٍة وُحْرمــٍة كان يحتفــظ 
اإلنســان بشــعوٍر بهما تجاهها من حينها - أعني 
منــذ شــرع في معرفة أســرار الّطبيعــة - تناقص 
معّدُل خوفه منها ومن مفاجآتها، ولكن - وهذا 

هــو األســوأ - ارتفعــت درجــُة اجترائــه عليها.
نشــأ، فــي األثناء، معَتـــقٌد في وعي اإلنســان 
لــم يبارحــه حّتــى اآلن: العلــم ســاح لمعرفــة 
الّطبيعــة مــن أجــل الّســيطرة عليهــا وإخضاعها. 
انتهــت عاقــُة اإلنســان بالّطبيعة بمــا هي عاقة 
حبٍّ بين ابٍن وأمِّـــه - على ما كاَنْته واســتمّرت 
عليــه ُدهــوراً -  لتبــدأ عاقٌة أخــرى َمْبَناها على 
َمْوَضعــِة الّطبيعــة كجســٍم خارجــّي، بّرانــّي عــن 
اإلنســان وموضــوٍع لفعالّيــٍة تــروم إخضاعــه لــه 
وتســخيَره لمصلحتــه.  منــذ ذلــك الحيــن مــن 
فجــر العصــر الحديــث، وحيــث اإلنســان مختاٌل 
بنتائــج الّثــورة العلمّيــة فــي الفلــك والميكانيــكا 
والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا...، 
مــا عــاد األخيــر ُيْبِطــن مشــاعر القــّوة والّســيادة 
علــى الّطبيعــة، وال عــاد يّدخر َجْهـــداً لمزيٍد من 
اعتصارهــا الســتخراج مــا يريــده والّتعاُمــل معها 
وكأّنهــا عــدّو ينبغــي شــّل قدرتــه علــى الّتأثيــر 
المعاكــس. لقــد شــاء إنســان العصــر الحديــث؛ 
المتســربل بأوهــام القــّوة والّســيطرة، أن يــدّق 
اإلســفين فــي عاقتــه بالّطبيعــة وأن َيْشــرع في 
اجتــراح الّنظــام المــوازي الــذي ُيبطــل مفعــول 
نظامها )أي الّتقنّية( ويفرض عليها الخضوع الّتام. 
وبكلمــة، شــاء أن يدّشــن عاقــة جديدة وســّيئة 
بها: عاقة العدوان عليها؛ العدوان الذي شــْرَعَنه 
رٌة لــه وحده! وبــّررُه لنفســه بزْعــم أّنهــا مســخَّ

المفارقــُة الكبــرى فــي هذا البــاب؛ تلك التي 
ال يملــك الّناظــر فــي صــات اإلنســان بالّطبيعة 
ــا  وأن ال تســتوقف نظــره، هــي  أن ال َيْلَحظه
ــر إنســانّية  ــة: كان اإلنســان أكث المفارقــة الّتالّي
ــه األرض حيــن كان جاهــًا  تجــاه الّطبيعــة وُأمِّ
أســرارها ذاهــًا عــن نظامهــا الــذي ينتِظمهــا و، 
بالّتالــي، كان مستســلمًا لحنانهــا ولغضبهــا معاً. 
أّمــا حيــن اْحتــاَز َمَلَكــة المعرفــِة والِعْلــم بمــا 
يؤّســس نظــام الّطبيعــة الّذاتــّي فقــد صــار أكثر 
وحشــّية تجاهها وأشــّد فتــكاً بهــا! فكأّنما نعمة 
العلــم صــارت عنــده نقمــة، فتحــّول من مــورٍد 
للبنــاء إلــى ِمْعــوٍل للهــدم! وهل ثّمة، اليــوم، ما 
هــو أبلــُغ تعبيــراً عــن نزعة الهــدم واإلفنــاء من 
عملّية الّتدمير الهمجّي للبيئة الجارية حثيثاً في 
عصــر الِعلــم والّتقنّيــة؟! إّنــه االنشــقاُق العظيم 
عــن الّطبيعــة وقد اّتخذ شــْكل انقضــاٍض عليها.

عن سكاي نيوز عربية

تــزداد ســرعة تبنــي التقنيــات الجديدة 
مع كل اكتشاف تكنولوجي جديد. وكانت 
واألدوات  المنصــات  اعتمــاد  معــدالت 
الجديــدة )الممتــدة مــن آخــر إصــدارات 
ــرع  ــوك( أس ــك ت ــة تي ــى منّص ــون إل أيف
ــن  ــدار العقدي ــى م ــي عل ــكل تدريج بش
ــج  ــي برنام ــدل تبّن ــن مع ــن. لك الماضيي
دردشــة “تشات جي بي تي” الذي يعتمد 
الــذكاء االصطناعــي والذي أطلقته شــركة 
“أوبــن إيــه آي” يبقى غيــر مألوف، حيث 
ســّجل مليون مستخدم في غضون خمسة 

أيــام مــن إصــداره للجمهــور.
وخلــق االرتفــاع المفاجــئ فــي عــدد 
المســتخدمين الجــدد فيضانــا مــن األفكار 
والمناقشــات حــول مســتقبل العمــل فــي 
االصطناعــي.  بالــذكاء  مدعــوم  عالــم 
واشــتعلت النقاشــات حول العالم بســبب 
االدعــاءات بأن برنامج الدردشــة المذكور 
يشــير إلــى أكبر نقطة بدايــة لعصر الذكاء 
االصطناعــي. وتبــرز ســرعة تبّنــي أدوات 
الــذكاء االصطناعي في األســواق الناشــئة، 
ــات  ــركات والحكوم ــارعت الش ــث س حي
ألحــدث  اســتخدامها  علــى  للتأكيــد 
التكنولوجيــات. لكــن أكبر مشــكلة تكمن 
فــي كــون المنصــات مــن أمثــال “تشــات 
جــي بــي تــي” ال تــزال فــي بدايتهــا. وفي 
حيــن يتلّهــف الكثيــرون لترســخ مســتقبل 
الــذكاء االصطناعــي، فالتكنولوجيا ليســت 
ــق  ــذكاء أو المنط ــق ال ــن تحقي ــة م قريب

الدقيــق علــى أرض الواقــع.
ويتمتــع العقــل البشــري فــي المقابــل 
بقدرة خارقة على اســتخدام كمية صغيرة 
مــن البيانــات لخلق األفــكار وصياغة اللغة 
وتطويــر القدرة على التفكيــر. ويبرز ذلك 
فــي بنــاء اللغــة عنــد الطفــل مــع القليــل 

من البيانات من األســرة والبيئة المحيطة.
وتبقــى هــذه طريقة مبســطة للحديث 
عــن تطويــر اللغــة، لكنهــا ضروريــة لفهم 
قيــود “تشــات جــي بــي تــي” فــي تقليــد 
الــذكاء  ويختلــف  البشــري.  التفكيــر 
ــل  ــث تحل ــن البشــري حي االصطناعــي ع
برامــج اللغــات الكبيــرة مثل “تشــات جي 
بــي تي” مجموعات ضخمــة من البيانات، 
وتنتــج المحتوى بناًء على تصّورات ترتكز 
علــى المعلومــات التــي يمكنهــا الوصــول 
إليهــا. وال يمكــن للعقــل البشــري معالجة 
كّميــة البيانــات التــي يــزود بهــا “تشــات 
جــي بــي تــي”، وال يتطلــب نفــس القــدر 

مــن البيانــات لصياغــة فكــرة مــا.
وجعلــت شــركة “أوبــن إيــه آي” مــن 
فكــرة إمكانيــة التنبــؤ بالســلوك البشــري 
جوهر تطويرها لبرنامج المحادثة، وتحلل 
ــي تعتمدهــا مجموعــات  ــة الت الخوارزمي
ــد  ــا يري ــن م ــات لتخمي ــة مــن البيان هائل
المســتخدم أن يجــده في اإلجابــة. وبينما 
ــؤ  ــة التنب قــد نشــّك فــي االدعــاء بإمكاني
بالســلوك البشــري، يجــب أن نفكــر فــي 
تأثيــر حوالــي عقديــن مــن اســتخدام 
ــف.  ــة المكّث ــف الذكي ــت والهوات اإلنترن
ويمكــن التنبــؤ بســلوكنا أكثــر فأكثــر ألننا 
ســمحنا للخوارزميــات بتشــكيل مــا نتلّقاه 
ونستوعبه على اإلنترنت. ويمكن لميزات 
مثــل إكمــال النــص التلقائــي التــي توّفرها 
شــركة غوغــل علــى بريدهــا “جــي ميــل” 
التنبــؤ بمــا نريــد كتابتــه بدرجــة مذهلــة 
من الدقة. ويصبح االتجاه نحو المســتقبل 
أوضــح ألننــا نقضــي المزيــد مــن الوقــت 
علــى هواتفنــا. فمتــى كانــت آخــر مــرة 
زرت فيهــا مكتبة ووجــدت بالصدفة كتابا 

لــم تكــن تعلــم أنــك تبحــث عنــه؟
ــا  ــؤ بتوجهاتن ــح التنب ــن يصب ــي حي وف
أســهل، ال تزال أدوات الــذكاء االصطناعي 
تفتقــر إلــى قــدرة التفكيــر األساســية كما 
أوضــح العالــم اللغــوي نعــوم تشومســكي 

في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” 
جــاء فيــه “فــي حيــن يبقــى تفكير البشــر 
محــدودا بأنواع التفســيرات التي يمكنهم 
ــم  ــة التعل ــد أنظم ــا، تعتم ــا عقاني قبوله
اآللــي بيانــات تقــول فــي نفــس الوقــت 
إن األرض مســطحة ومســتديرة. وستكون 
تنبــؤات أنظمــة التعلم اآللي لهذا الســبب 

ســطحية دائمــا وموضع شــك”.
قيمــة  يقــوض هــذا  أن  ينبغــي  وال 
ــا  ــة وغيره ــة المذهل ــات المحادث روبوت
ــذكاء االصطناعــي األخــرى  مــن أدوات ال
التي تعتمد قوة حوســبة هائلة الستيعاب 
مختلــف التوّجهــات عبــر اإلنترنــت. لكــن 
التبني المفرط لهذه التقنيات يغفل تماما 
حيويــة تطــّور التوّجــه الفكــري البشــري 

وتأثيــره علــى المجتمــع.
كما تتعدد القضايا األخاقية األخرى مع 
تبني هذه التقنيات بســرعة. وقالت شركة 
“أوبن إيه آي” عند إطاق النسخة الرابعة 
من برنامج “تشات جي بي تي” إن أنظمة 
الذكاء االصطناعي ســتتمتع بإمكانيات أكبر 
لتعزيــز األيديولوجيات الكاملــة، ووجهات 
النظــر العالميــة، والحقائــق، واألكاذيــب، 
وترســيخها بمــا يحتكــر مســتقبل التنافــس 

والتفكير والتحسين.
ويبــدو هــذا مخيفــا، وخاصــة فــي 
ضــوء التطــورات األخيــرة مثــل اســتبعاد 
مايكروســوفت الكامــل لفريــق أخاقيــات 
ــذكاء االصطناعــي والنقــص العــام فــي  ال
المعاييــر األخاقيــة فــي تطويــر هــذه 

التكنولوجيــا.
ولــن تنمو النقاشــات حــول األخاقيات 
ســوى عنــد نقطــة حرجــة تحــدث عنهــا 
تشومســكي. وقــال إن “تشــات جــي بــي 
تــي” وأدوات الــذكاء االصطناعــي األخرى 
“غير قادرة دســتوريا على تحقيق التوازن 
بيــن اإلبــداع والقيود. فهــي إما تفرط في 
اإلنتاج )تنتج كا من الحقائق واألكاذيب، 
وتؤيد القرارات األخاقية وغير األخاقية( 

أو تقّصــر فيــه )تظهــر عــدم االلتــزام بــأّي 
ــاالة بالعواقب(”. قرارات والمب

ويشــمل أفضــل ســيناريو مســتقبلي 
اســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــي بمــا 
ــذكاء  ــع ال ــل م ــاون والتكام ــن التع يمّك
البشــري بــدال مــن االعتمــاد الكامــل على 
عنصــر دون غيــره. ويمكــن أن تســاعدنا 
ــع  ــي جمي ــة ف هــذه األدوات التكنولوجي
ــا ال  ــر، لكنه ــاءة أكب ــال بكف ــواع األعم أن
يمكــن أن تعــّوض العقــل البشــري. ووّفــر 
أيفــون علــى ســبيل المثــال تواصــا أفضل 
وســّهل وصــول األفــراد إلــى العالــم لكنــه 
لــم يغيــر جوهــر طــرق عملنا. ولــن تغير 
روبوتــات المحادثــة طبيعــة العمــل أيضا.

والحكومــات  الشــركات  وســُتضطر 
ــا  ــاذج عمله ــر نم ــى تغيي ــارعة إل للمس
للوقــوف والنظــر فــي دمــج الــذكاء 
ــذا  ــيكون ه ــا. وس ــي تدريجي االصطناع
ــع قطــاع  ــوة دف ــا بســبب مــدى ق صعب
التكنولوجيــا لبرامــج مثــل “تشــات جــي 
بــي تــي”، لكــن الموضــة ستتاشــى فــي 
النهاية وسنشهد استبدالها بمنصة أخرى. 
ويجب أن نســتغل هذه الفرصة للتفكير 
ــة  ــري وكيفي ــذكاء البش ــة ال ــي طبيع ف
تطويــره فــي عصــر التكنولوجيا.عــن 

ــة العــرب اللندني

نظــرة ســريعة علــى األخبــار هــذه 
األيــام كفيلــة بــأن ُتشــعرك بــأن فعــل 
الكتابــة الــذي تنبنــي عليــه صحــة 
مســتندات مثل خطاب طلب االلتحاق 
بكليٍة ما، واختبارات الدراسات العليا، 
وحتى اختبارات الحصول على ترخيص 
لمزاولة مهنــة الطب، باتت مصداقيته 
مهددًة بعــد أن غدت تطبيقات الذكاء 
االصطناعــي مــن الطــراز المتقدم مثل 
 ChatGPT « تشــات جــي بــي تــي»
ــع، «تشــات جــي  ــاول الجمي ــي متن ف
بــي تــي» هــو روبــوت ُيجري دردشــة 
ــر  ــي، غي ــذكاء االصطناع باســتخدام ال
أنــه يتميــز بقــدرة فــذة علــى اإلدالء 
بإجابــات واضحــة ومفصلة عن أســئلة 
معقــدة، ومــن هــذا المنطلق، يخشــى 
المعلمــون علــى وجــه الخصــوص مــن 
أن يلجــأ الطــاب إلى «تشــات جي بي 
تــي» ليســاعدهم في إنجــاز مهماتهم، 
أحــد الحلــول المقترحــة هــو إرجــاع 
عقــارب الســاعة إلى الوراء عــودًة إلى 
القــرن العشــرين، ذلــك الزمــن الــذي 
كان فيــه الطــاب يجيبــون عــن أســئلة 
االمتحان باستخدام الورقة والقلم، دون 
اللجوء إلى أيٍّ من األجهزة اإللكترونية 
المتصلــة باإلنترنت، وبالتــوازي، تفكر 
جامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلوس 
-التــي أعمــل بهــا مدرًســا- فــي جعــل 
ــي  ــق «تشــات جــي ب اســتخدام تطبي
تــي» فــي أثنــاء االختبــارات أو كتابــة 
األوراق البحثية انتهاًكا لميثاق الشرف 

الجامعي.
ــح،  ــر صحي ــد أن هــذا النهــج غي بي
وعليــه، فقــد نويــت أن أخبــر طابــي 
الذيــن سأدرســهم بكليــة الحقــوق 
بالجامعــة هــذا الفصل الدراســي بأنني 
سأســمح لهم باستخدام تطبيق «تشات 
جــي بي تي» فــي أثنــاء أداء مهماتهم 
الكتابيــة، إن الزمــن الــذي كانــت فيــه 
ــات  ــاج كتاب ــى إنت ــدرة الشــخص عل ق
جيــدة مرهونــًة بموهبتــه فــي الكتابة 
قــد ولَّــى بنهايــة عــام ٢٠٢٢، واليــوم 
علينــا أن نتكيــف مــع الوضــع الجديد، 
وبــداًل مــن منــع الطلبــة من اســتخدام 
أدوات الذكاء االصطناعي الكتابية التي 
توفر الوقت والجهد، علينا أن نعلمهم 
كيف يســتخدمونها بفاعلية مع مراعاة 

ــب األخاقي. الجان
ومــن أجــل أن يحافــظ الطاب على 
تميزهــم وقدرتهم على المنافســة في 
ــم أن  ــة، عليه ــاء مســيرتهم المهني أثن
يتعلمــوا ســبل االســتعانة بــأداة كتابــة 
قائمــة على الــذكاء االصطناعــي إلنتاج 
بيانــات مفيــدة، وكذلــك يجــب أن 
يتعلمــوا ســبل تقييــم جــودة البيانــات 
مــن هــذا النــوع ودقتهــا ومصداقيتها، 
يحتــاج الطــاب أيًضا إلى تعلُّــم كيفية 
صياغة مقاالت سليمة البنية ومترابطة 
تحــوي  كانــت  وإن  حتــي  األفــكار 
ــذكاء  ــا ال ــوص أنتجه ــن نص ــا م مزيًج
ــر  ــا البش ــوص كتبه ــي ونص االصطناع
ــى أن  ــًرا إل ــة، ونظ بالصــورة التقليدي
هــؤالء الطــاب ســيحترف كلٌّ منهــم 
مهنــًة مــا ويعمــل بهــا حتــى ســتينيات 

القرن الحالي وما بعد ذلك، فســيتعين 
ــل  ــة التعام ــوا كيفي ــم أن يتعلم عليه
بفاعليــة مــع نظــم الــذكاء االصطناعي 
بمــا يضمــن االســتفادة مــن القــدرات 
االســتثنائية المزَمــع أن توفرهــا تلــك 
النظــم بحلــول منتصف القــرن الحادي 
والعشــرين فــي ســد الفجــوات التــي 
تعتري اإلبداع البشــري، بــل واالرتقاء 

بــه أيًضــا.
وكمــا توجد دوافع تعليمية منطقية 
وراء تبنِّــي هــذا النهــج فــي التعامــل 
مــع «تشــات جــي بــي تــي» علــى أنه 
فرصــة ال بــد مــن اغتنامهــا وليــس 
ــًدا، فثمــة دوافــع عمليــة لذلــك  تهدي
أيًضــا، فعلى ســبيل المثال، يكاد يكون 
قطــع ســبل الوصــول إلى هــذه التقنية 
ومــن ثــم حظرهــا بشــكل تــام ضرًبــا 
مــن ضــروب المســتحيل، وســواٌء كان 
هنــاك ميثاق شــرف ُيجرِّم اســتخدامها 
أم ال، فــإن الطــاب لــن يســتطيعوا 
ة في االســتعانة  مقاومــة الرغبــة الملحَّ
بالــذكاء االصطناعــي بــكل مــا يقدمــه 
مــن مغريات في كتاباتهــم، وحتى مع 
وجــود األدوات التي تكشــف النصوص 
المنَتجــة بواســطة الــذكاء االصطناعي، 
ــرض  ــة أن تف ــف لمؤسســة تعليمي كي
ــى اســتخدام «تشــات جــي  حظــًرا عل
بــي تــي» فــي ظــل واقــع قــد تصبــح 
ــدة  ــة الفائ ــذه األدوات عديم ــه ه في
فــي مواجهــة النســخ المســتقبلية مــن 
ــن  ــي ستتحس ــي الت ــذكاء االصطناع ال
فــي محــاكاة كتابــة البشــر لتصــل إلــى 
مرحلــٍة قــد تحاكي فيها أســلوب كتابة 
الشــخص الذي يســتخدمها؟ في ســباق 
محمــوم كهــذا، ال مفــر مــن أن أدوات 
الكتابة القائمة على الذكاء االصطناعي 
ــًة بخطــوة  ــا ســتكون متقدم ــا م دائًم
ــي تكشــف نصــوص  ــن األدوات الت ع

الــذكاء االصطناعــي.
ومــن هنــا، فــا مفــر كذلك مــن أن 
ُيفضي تفعيل حظر اســتخدام «تشــات 
جــي بــي تــي» إلــى ظلــم ُمحقَّــق فــي 
ظــل اتهــام البعــض باالســتعانة بالذكاء 
االصطناعــي أو تبرئة البعض اآلخر من 
ذلــك بنــاًء علــى نتائج أدوات الكشــف 
غيــر الموثوقــة، علــى ســبيل المثــال، 

بعــض الطــاب ممــن يســتخدمون 
«تشــات جــي بــي تــي» رغــم الحظــر 
قــد يســعفهم حظهــم أو قدرتهــم على 
تحريــر النــص الُمَولَّــد عبــر الــذكاء 
االصطناعي تحريًرا جيًدا، مما سيجنِّبهم 
خطــر اكتشــاف اســتعانتهم بــأداة ذكاء 
اصطناعــي فــي الكتابــة، واألســوأ مــن 
ذلــك أن بعــض الطــاب قــد يتعرضون 
عــن طريــق الخطــأ لاتهــام باســتخدام 
»تشــات جــي بــي تــي«، ما ســيضعهم 
تحــت ضغــط هائــل، ناهيــك باحتمال 

معاقبتهــم علــى ذنــب لــم يقترفــوه.
وقد يشير البعض إلى الطرح القائل 
بــأن تعلُّــم أصــول الكتابــة الجيــدة لــه 
مزايــا أخــرى تتجــاوز فعــل الكتابة في 
ا علــى ذلــك أقــول: إن  حــد ذاتــه، وردًّ
كتابــة مقالــة جيدة مــن الصفر تتطلب 
ــم  ــي تنظي ــا ف ــا ومضنًي ــًرا دقيًق تفكي
ــا،  األفــكار وساســتها وضمــان اتصاله
وإن َتعلُّم الكتابة دون استخدام الذكاء 
االصطناعــي بطبيعــة الحــال من شــأنه 
ــداف  ــدد األه ــر مح ــزز التفكي أن يع
ــارات نفســها  ــد أن المه والمنظــم، بي
مطلوبــة أيًضا عنــد تعلُّم دمــج الكتابة 
البشــرية مــع كتابة الــذكاء االصطناعي 

لنســج مقالــة جيدة.
إن الكتابــة حرفــة جديــرة ببالــغ 
ــل  ــوى القلي ــا س ــرام، وال يتقنه االحت
منَّــا، لكــن أغلــب الطــاب ال يهدفــون 
إلــى احتــراف الكتابــة؛ فهــم ُيعــدون 
أنفسهم لالتحاق بوظائف يستطيعون 
فيهــا الكتابــة لتحقيق أهداٍف أبعد من 
مجــرد الكتابــة، وكما نفعل نحن اآلن، 
فهــم ســيكتبون مــن أجــل التواصل، أو 
تفســير أمــٍر مــا، أو اإلقنــاع، أو تخليد 
ذكــرى مــا، أو لطلــب شــيء أو لتقديم 
ــف أدوات الكتابة  حجــج، وعندما ُتَوظَّ
القائمة على الذكاء االصطناعي توظيًفا 
حســًنا، فهــي ستســاعدهم فــي إنجــاز 

هــذه األشــياء علــى نحــٍو أفضل.
عندمــا كنــت طالًبــا فــي المرحلتين 
أواخــر  فــي  والثانويــة  اإلعداديــة 
الســبعينيات وأوائــل الثمانينيات، قيل 
ا  لــي إن النجــاح المهني يتطلــب »خطًّ
ــائل  ــل مس ــى ح ــدرة عل ــًدا« والق جي
ــة حاســبة،  ــة دون آل ل القســمة المطوَّ

وبحلــول الوقــت الــذي انضممــت فيه 
إلــى بيئــة العمــل المهنيــة فــي نهايــة 
ــا قــد  الثمانينيــات، كانــت التكنولوجي
ــيٍء  ــى ش ــارات إل ــذه المه ــت ه َل حوَّ
ــى  ــن، يشــير هــذا إل ــه الزم ــا علي عف
ــة تتطــور ببــطء،  أن الثقافــة التعليمي
ــن  ــر م ــك أن الكثي ــى ذل ــل عل والدلي
المــدارس اليوم ما زالت تجبر األطفال 
َلــة، وهــي  علــى تعلُّــم القســمة المَطوَّ
عمليــة حســابية لــن يحتاجوا أبــًدا إلى 
ــد  ــذا، ال ب ــا خــارج المدرســة، ل أدائه
أن يتحلــى المربــون بُبعــد النظــر فيما 
يتعلــق بالتكنولوجيا بــداًل من التخلف 

عــن َركبهــا عقــوًدا.
ــى  ــك إل ــن كل ذل ــد خلصــت م وق
أننــي سأســاعد طابي على االســتعداد 
الــذكاء  ســيكون  الــذي  للمســتقبل 
تكنولوجيــًة  أداًة  فيــه  االصطناعــي 
التــي  األدوات  غــرار  علــى  عاديــة 
وليــس  اليــوم  بأريحيــة  نســتعملها 
بدعــًة جديــدة، كمــا ســأبلغهم بأنهــم 
مســؤولون بمفردهم مســؤوليًة كاملة 
عــن الكتابــات التي تحمل أســماءهم، 
فــإذا كانــت هــذه الكتابــات غيــر 
ــكاًرا  منظمــة أو ركيكــة أو تحــوي أف
ــإن  ــة، ف ــر دقيق ــة أو غي ــر منطقي غي
ذلــك ســيؤثر على ســمعتهم، وإذا كان 
ــي  ــذا يعن ــا أجــزاء مســروقة، فه فيه

ــرقة. ــم للس اقترافه
باختصــار، أنــا أشــجع طابــي علــى 
أن يتحلوا بالمسؤولية، وأن يستخدموا 
ــي؛  ــي بوع ــذكاء االصطناع ــات ال تقني
ــة  ــديد األهمي ــتؤدي دوًرا ش ــا س ألنه
فــي أثناء مســيرتهم المهنيــة؛ فالكتابة 
بمســاعدة الذكاء االصطناعي -إذا جاز 
التعبيــر- أصبحــت قــدًرا مكتوًبا علينا.

ــيانتافيك عن أميركان س

الروبوتات تزداد قدرة ونحن نصبح مكشوفين أكثر

هل من سبيل لتصاُلح التعليم مع تطبيق »تشات جي بي تي«؟

تعزيز صمود األسرة أقل تكلفة يمكن دفعها اليوم

االنشقاق عـن الّطبيعة

غدت تطبيقات الذكاء 
االصطناعي من الطراز المتقدم 
مثل تشات جي بي تي 
ChatGPT في متناول الجميع

االرتفاع المفاجئ في عدد 
المستخدمين الجدد خلق 
فيضانا من األفكار والمناقشات 
حول مستقبل العمل في 
عالم مدعوم بالذكاء 
االصطناعي

هناك ما يشبه اإلجماع اليوم على 
أن ال شيء أكثر قيمة نفسية 
ووجدانية من أن يكون الطفل 
في وسطه الطبيعي

لماليين الّسنين عاشت كائنات الّطبيعة 
في البيئات التي هيّأْتها لها الّطبيعُة 
بوصفها البيئات المناسبَة للحياة

جوزيف دانا

 جون فيالسينور

كبير المحررين في نشرية 
»إكسبوننشال فيو«

كاتب علمي

د. آمال موسى

عبد اإلله بلقزيز

شاعرة وكاتبة وأستاذة علم 
االجتماع في الجامعة التونسية

كاتب ومفكر عربي
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اقتصاد

المحليــة  األســهم  أســواق  اســتقطبت 
ــال  ــم خ ــار دره ــزت ٦.8 ملي ــيولة ناه س
تــداوالت األســبوع المنصــرم، مــع تركزهــا 
بشــكل رئيســي على أســهم القطاع العقاري 

ــي. ــي والمصرف والمال
وتوزعت السيولة بواقع ٥.٥ مليار درهم 
فــي ســوق أبوظبي لــألوراق الماليــة و١.٢8 
مليــار درهــم فــي ســوق دبــي المالــي، بعد 
تــداول ١.٥٧ مليــار ســهم عبــر تنفيــذ أكثــر 

مــن 8٩.٤ ألــف صفقة.
ووصــل رأس المــال الســوقي لألســهم 
المدرجــة مــع نهايــة األســبوع إلــى ٣.٢٧٦ 

تريليون درهم، موزعة بواقع ٢.٦88 تريليون 
درهــم لألســهم المدرجة في ســوق أبوظبي 
لألوراق المالية و٥88.٢ مليار درهم لألسهم 

المدرجــة فــي ســوق دبــي المالي.
وأغلــق مؤشــر ســوق أبوظبــي “فادكــس 
١٥” بنهايــة األســبوع عنــد مســتوى ٩٣٧٩.٥ 
نقطــة، فيمــا أقفــل مؤشــر فوتســي ســوق 
ــتوى  ــد مس ــي” عن ــام “فادج ــي الع أبوظب
٩٥٠٢.٥ نقطــة، فيمــا وصــل مؤشــر ســوق 
دبــي العــام إلــى مســتوي ٣٣٤٩.٤8 نقطــة.

واســتحوذ “العالميــة القابضــة” علــى 
النصيــب األكبــر مــن التــداوالت فــي ســوق 

أبوظبــي علــى مــدار األســبوع بنحــو ١.٥8 
مليــار درهــم، تــاه “الفــا ظبي” جاذبــًا نحو 
٧٤١.٦ مليــون درهــم وأغلق مرتفعًا بنســبة 
٢.8%، ثــم “أدنــوك للغــاز” بســيولة 8.٣٦٧ 

مليــون درهــم وصعــد بنحــو ٥.٢٦%.
وفى سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” 
النشاط خال األسبوع مستقطبًا سيولة بنحو 
٣٤٥.٢ مليــون درهــم وأغلق مرتفعًا بنســبة 
ــان” مســتقطبًا  ــاه “مصــرف عجم ٢.٤%، ت
١٣8.٧ مليون درهم وارتفع بنســبة ١٤.٩%، 
ثــم “دبي اإلســامي” بســيولة ١٣٢.١ مليون 

درهم.وام

دائرة  في  العقارية  التصرفات  بلغت 
من  أكثر  أمس  بدبي  واألماك  األراضي 

٩٧٣ مليون درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل ٣٠٥ مبايعات 
 ٢٥ منها  درهم،  مليون   ٧٢٧.٧٩ بقيمة 
مليون   ١١٠.٣٦ بقيمة  لألراضي  مبايعة 
درهم و٢8٠ مبايعة للشقق والفلل بقيمة 

٦١٧.٤٣ مليون درهم.
بقيمة  األراضي  مبايعات  وجاءت أهم 
٣٩ مليون درهم في منطقة سيح شعيب 
درهم  مليون   ١١ بقيمة  مبايعة  تليها   ٣
في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها 
مبايعة بقيمة ٦ مايين درهم في منطقة 

الحبية الخامسة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق 
المبايعات إذ سجلت ١٤  من حيث عدد 
مبايعة بقيمة ٤٢ مليون درهم وتلتها منطقة 
جبل علي األولى بتسجيلها ٦ مبايعات بقيمة 
هند  مدينة  في  وثالثة  درهم  مليون   ١١

٤ بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة ٣٩ مليون درهم بمنطقة 
نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة ٢٤ مليون درهم في منطقة نخلة 
جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة ١٩ مليون درهم 

في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة 

المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق 
 ٣١ بقيمة  مبايعة   ٣٩ سجلت  إذ  والفلل 
مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري 
بتسجيلها ٢٤ مبايعة بقيمة ٣٤ مليون درهم 
وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها ٢٣ مبايعة 

بقيمة ٦٥ مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها ٢٢٤.١8 
مليون درهم منها ١٠ رهون لألراضي بقيمة 
٢٢.٠٩ مليون درهم و٦٣ رهنا للفلل والشقق 

بقيمة ٢٠٢.٠٩ مليون درهم، أهمها بمنطقة 
مليون   ٦٦ بقيمة  الرابعة  البرشاء جنوب 
درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة ٤٠ 

مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل ١٠ هبات 
بقيمة ٢١.١8 مليون درهم، أهمها بمنطقة 
مرسى دبي بقيمة ١٥ مليون درهم وأخرى 
في منطقة نخلة جميرا بقيمة ٤ مايين 

درهم.وام

أعلنــت طيــران اإلمــارات عــن خطــط 
 A٣8لتشغيل طائرتها العماقة اإليرباص ٠
لخدمــة بالــي اعتبــارا مــن ١ يونيــو ٢٠٢٣ 
ــة  ــرة العماق ــة للطائ ــة تجاري كأول رحل

ــى الباد. إل
وستحل خدمة اإلمارات A٣8٠ الجديدة 
ذات الدرجتيــن محــل إحــدى الرحلتيــن 
اليوميتيــن إلــى بالي اللتيــن تعمان حاليا 

.٣٠٠ER-بطائرات البوينج ٧٧٧
 A٣8وتغــادر الرحلــة األولــى لطائرة ٠
رقــم »ئــي كيــه ٣٦8« مــن مطــار دبــي 
الدولــي فــي الســاعة ٣:٢٥ صباحــا لتصــل 
إلــى مطــار دنباســار الدولــي فــي الســاعة 

٤:٣٥ عصــرا.
وتقلــع رحلــة العــودة »ئي كيــه ٣٦٩« 
مــن بالــي في الســاعة ٧:٤٠ مســاًء لتصل 
إلى دبي بعد منتصف الليل ب ٤٥ دقيقة 
»جميع المواعيــد بالتوقيت المحلي لكل 

من دبــي وبالي«.
وقــال عدنان كاظــم الرئيــس التنفيذي 
للعمليــات التجاريــة في طيــران اإلمارات 
إن طائــرة اإلمــارات/A٣8٠ /هي مرادف 
لوعدنــا بتجربــة ســفر أفضــل ومنتجــات 
وخدمــات ذات مســتوى عالمــي وتطلــع 
إلتاحــة الفرصــة أمام عمائنا المســافرين 
مــن وإلى بالي لاســتمتاع بتمّيــز وفرادة 
هــذه الطائــرة وعملنــا بالتعــاون الوثيــق 
مــع ســلطات المطــار والطيــران المدنــي 
 /A٣8لضمان ساســة عملياتنــا بطائرة/ ٠
...معربــا عــن شــكره إلــى شــركائنا علــى 

ــم المتواصل”. دعمه
وأضــاف كاظــم أن بالــي واحــدة مــن 
الوجهــات الســياحية األكثــر شــعبية علــى 
ــوب  ــي جن ــة ف ــواقنا المهم ــبكتنا وأس ش
تشــغيل  قرارنــا  ويؤكــد  آســيا  شــرق 
طائــرة اإلمــارات A٣8٠ ألول مــرة إلــى 
إندونيســيا التزامنــا طويــل األمــد بقطــاع 
الســفر والســياحة في تلك الدولة. نتطلع 
إلــى تعزيــز حركــة الســفر إلــى الجزيــرة 

ــد مــن الفــرص للســياح  ــر مزي مــع توفي
ورجــال األعمــال للتواصــل مــع دبــي 
ومنهــا إلــى مختلــف المــدن فــي أوروبــا 
ــران  ــن مــن خــال شــبكة طي واألميركتي

ــة الواســعة«. اإلمــارات العالمي
مــن جانبــه رحــب فائق فهمــي رئيس 
PT أنغاســا بــورا ١ هيئة الطيران المدني 
ــل  ــوزارة النق ــة ل ــة والتابع ــي المنطق ف
ــارات  ــرة اإلم ــة طائ ــن خدم ــان ع باإلع
A٣8٠ اعتبــارا مــن أوائــل يونيــو المقبــل 
...الفتــا إلــى أن عمليات طائــرة اإلمارات 
اإليربــاص A٣8٠ في إندونيســيا ستشــكل 
ــي  ــران اإلندونيس ــة للطي ــة تاريخي لحظ
ــورا ١ التــي تشــغل المطــار  وأنغكاســا ب
وتحقــق ذلــك بالتنســيق والتعــاون بيننــا 
وطيــران اإلمــارات ووزارة النقــل فــي 
ــل أن يكــون  ــة إندونيســيا وتأم جمهوري
لهــذا التطــور تأثيــر إيجابــي متزايــد على 
قطاعي السياحة واالقتصاد في إندونيسيا 
ــح  ــي بصــورة خاصــة وأن يتي عامــة وبال
ــرص التعــاون واالســتثمار  ــدا مــن ف مزي

فــي قطاعــات أخــرى البــاد«.

وكانــت طيــران اإلمــارات قــد أطلقــت 
خدمــة يوميــة مــن دون توقــف مــن دبي 
إلــى بالــي فــي عــام ٢٠١٥ باإلضافــة إلــى 
ــي  ــا الت ــى جاكرت ــة إل ــا المنتظم رحاته

بــدأت فــي عــام ١٩٩٢.
وشــغلت حتــى اآلن أكثــر مــن ٤٩ 
ألــف رحلــة ونقلــت أكثــر مــن ٩ ماييــن 
ــا  مســافر بيــن دبــي وإندونيســيا. وحالي
تخــدم طيــران اإلمــارات إندونيســيا مــن 
خــال ٢8 رحلــة أســبوعيًا إلــى بالــي 
ــى ٢٩  ــر اتصــاال سلســا إل ــا وتوف وجاكرت
ــن  ــن م ــر البوابتي ــة إندونيســية عب مدين
ــن  ــع كل م ــات الشــراكة م خــال اتفاقي
ــر”. ــك إي ــيا« و«باتي ــارودا إندونيس »ج

وتواصل طيران اإلمارات تســريع نشــر 
طائراتهــا الرائــدة A٣8٠ مواكبــة للطلــب 

العالمــي المتنامــي على الســفر الجوي.
وتخدم هذه الطائرات حاليا ٤١ وجهة 
حــول العالــم ومــع نهايــة هــذا الصيــف 
ســتخدم الطائــرة نحــو ٥٠ وجهــة وهــو 
مــا يمثــل نحــو ٩٠ بالمائــه مــن شــبكتها 

قبــل الجائحــة.وام

أعلنــت مجموعة »األنصــاري للخدمات 
الماليــة، أمــس، عــن ممارســة حقهــا فــي 
ــة  ــرح المخصص ــهم الط ــدد أس ــادة ع زي
للمســتثمرين األفــراد فــي دولــة اإلمــارات 
ــي للمجموعــة  ضمــن الطــرح العــام األول
مــن ٣٧.٥ مليــون ســهم عــادي إلى ٥٦.٢٥ 
مليون ســهم عــادي بعد حصول المســاهم 
البائــع علــى موافقة هيئــة األوراق المالية 

والســلع.
وأوضحــت الشــركة، فــي بيــان اليــوم، 
ــب  ــتجابًة للطل ــرار اس ــذ الق ــم أخ ــه ت أن
الكبيــر مــن جانــب المســتثمرين األفــراد 
وتســجيل فائــض فــي اكتتاب المســتثمرين 

األفــراد فــي دولــة اإلمــارات.
ويبقــى حجــم الطــرح علــى حالــه عنــد 
٧٥٠ مليــون ســهم عــادي تمثــل ما نســبته 
١٠% مــن إجمالــي األســهم المصــدرة فــي 

رأس مــال األنصــاري للخدمــات الماليــة.
ونتيجــًة لقــرار المســاهم البائــع زيــادة 

لشــريحة  المخصصــة  األســهم  حجــم 
المســتثمرين األفــراد، ســيتم تخصيــص 
٦٩٣.٧٥ مليــون ســهم عــادي لشــريحة 
المســتثمرين المحترفيــن بــداًل من ٧١٢.٥ 

ــادي. ــهم ع ــون س ملي
واســتنادًا إلــى النطاق الســعري المعلن 
سابقًا، والذي يتراوح بين ١ و١.٠٣ درهم 
للســهم الواحــد، ســتتراوح قيمــة األســهم 
المخصصــة لشــريحة المســتثمرين األفــراد 
اآلن بيــن ٥٦.٣ و٥٧.٩ مليون درهم تمثل 
مــا نســبته ٧.٥% مــن حجــم الطــرح العــام 

األولي.
ــت  ــرح ليس ــهم الط ــى أن أس ــار إل يش
جديــدة، وإنمــا هي أســهم قائمــة مملوكة 
حاليًا للمساهم البائع »األنصاري القابضة« 
التي تبيع ١٠% من ملكيتها في المجموعة. 
وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم 
البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات 
من الطرح العالمي. وســيحتفظ المســاهم 

البائــع بملكيــة ٩٠% مــن أســهم المجموعة 
عقب الطــرح العالمي.

وتبقــى فترات االكتتاب كما هي، حيث 
ُأغِلــق يوم أمــس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ 
بــاب االكتتــاب أمــام المســتثمرين األفــراد 
فــي دولة اإلمارات، فــي حين تنتهي اليوم 

فترة اكتتاب المســتثمرين المحترفين.
وســيتم تحديــد ســعر الطــرح النهائــي 
مــن خــال عمليــة بناء ســجل األوامــر بعد 
ــن،  ــاب المســتثمرين المؤهلي إغــاق اكتت
ــخ ٢٧  ــه بتاري ــع اإلعــان عن ومــن المتوق

مــارس ٢٠٢٣.
ــرح  ــام الط ــًا إتم ــع حالي ــن المتوق وم
وقبول إدراج األســهم فــي ٦ أبريل ٢٠٢٣، 
ــاًء علــى أحــوال الســوق وبعــد  ــك بن وذل
الحصــول علــى الموافقــات التنظيمية ذات 
الصلــة فــي دولــة اإلمــارات بمــا فــي ذلك 
الموافقة على اإلدراج والتداول في ســوق 

ــي المالي.وام دب

ــر،  ــد الطاي ــي ســعيد محم بحــث معال
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي، ووفد من المســتثمرين 
العالمييــن ومحللــي أبحــاث األســهم، مــن 
و«ميلينيــوم  بليــر«،  »ويليــام  شــركات 
كابيتال«، و«جيمواي«، و«إيست سبرينغ«، 
و«جينيســون«، و«جيه بي مورغان« ســبل 
التعــاون بيــن الهيئــة والشــركات، ال ســيما 
فــي مجــال التمويــل األخضــر والمســتدام 
والمشــاركة فــي المشــاريع التــي تنفذهــا 

. لهيئة ا
وأكــد معالــي الطايــر أن دبــي تواصــل 
االحتفاظ بصدارتها العالمية كوجهة مثالية 
للسياح والزوار والمكان المفضل لألعمال، 
مدعومــة ببنيــة تحتيــة عالميــة المســتوى 
وبيئة محفزة تســاعد على تسهيل ممارسة 
األعمــال وتضمن فرصًا اســتثمارية واعدة.

واســتعرض معاليــه أهم مشــاريع الهيئة 
والشــركات التابعــة لها والتــي تدعم البنية 
التحتيــة الرائــدة فــي دبــي، وناقــش األداء 

المالي والتشــغيلي القوي للشــركة، إضافة 
إلــى آفاق النمو المســتدام، وأهم مجاالت 
ــز النمــو فــي  االســتثمار، فضــًا عــن ركائ

الطلب.
وقــال إن الهيئة، تعتبر المزود الحصري 
لخدمــات الكهربــاء والمياه فــي دبي، وفي 
ظــل الزيــادة فــي الطلــب علــى خدمــات 
الطاقــة والميــاه، لديهــا رؤيــة واضحــة في 
ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس 
فــي صــورة توزيعــات أرباح للمســاهمين. 
وبالنســبة لعــام ٢٠٢٢، فقــد حققت الهيئة 
عــا ومســتقا  أفضــل أداء ماليــا ســنويا ُمَجمَّ
فــي تاريخهــا التشــغيلي، وزادت إجمالــي 
ــاح لمســاهميها عــن عــام  توزيعــات األرب
ــل  ــا يمث ــار درهــم، م ــى ٩.٩ ملي ٢٠٢٢ إل
زيادة بنســبة ٦٠% عن سياســة الحد األدنى 

لتوزيــع األرباح الســنوية للشــركة.
كمــا اســتعرض معالــي الطايــر مشــاريع 
الهيئــة فــي االســتدامة والطاقــة المتجددة 
والنظيفــة انســجامًا مــع اســتراتيجية دبــي 

للطاقة النظيفة ٢٠٥٠ واســتراتيجية الحياد 
الكربونــي ٢٠٥٠ إلمــارة دبي لتوفير ١٠٠% 
مــن الطاقــة النظيفــة بحلول العــام ٢٠٥٠. 
وتســعى الهيئــة إلــى أن تكــون نســبة ٢٥% 
مــن قدرتهااإلنتاجية من الطاقة من مصادر 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة بحلــول عــام 
٢٠٣٠، األمــر الــذي يعــزز هامــش األربــاح 

التشغيلية.
وســلط الضــوء علــى اســتراتيجية الهيئة 
التــي تركــز علــى ضمــان تحقيــق عوائــد 
مســتدامة، واســتمرارية النمــو ومضاعفــة 
قيمــة النمــو مســتقبا، والتي تشــكل حجر 
األســاس لعــرض القيمة األساســي بالنســبة 

للمساهمين.
حضــر اللقــاء، الــذي ُعقــد فــي المبنــى 
الرئيســي للهيئــة، المهنــدس وليــد بــن 
ســلمان، النائــب التنفيــذي للرئيــس لقطاع 
تطويــر األعمــال والتميــز في هيئــة كهرباء 
وميــاه دبــي، وتومــاس فيرغيــس، رئيــس 
الماليــة، وعــدد مــن مســؤولي الهيئــة.وام

وصلــت القيمــة الســوقية للبورصات 
العربيــة إلى ٣ تريليونــات و٩٦٩ مليارا 
و٩٤٦ مليــون دوالر في نهاية األســبوع 
الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وأوضــح الصنــدوق، فــي النشــرة 
األســبوعية ألســواق المال العربية التي 
ــوق  ــة، أن س ترصــد ١٣ بورصــة عربي
أبوظبي لألوراق المالية تقدم البورصات 
العربيــة خــال األســبوع الماضــي، مــع 
ــو 8٧.٤  ــوقية بنح ــه الس ــاع قيمت ارتف
ــار دوالر  ــن ٧٣٥.٧ ملي ــار دوالر م ملي

إلــى ٧٤٠.٥ مليــار دوالر.
ووصــل رأس المال الســوقي لســوق 
دبــي المالــي عنــد ١٥٩.٣ مليــار دوالر، 
فيما وصلت رســملة الســوق السعودية 
ــة  ــون دوالر وبورص ــى ٢.٥٣٣ تريلي إل
قطر١٥٦.٩ مليار دوالر وبورصة الكويت 

إلــى ١٤٧.٥ مليار دوالر.
ووفق نشــرة صندوق النقد العربي، 
ــال الســوقي لبورصــة  ــع رأس الم ارتف
مســقط إلــى ٦٢.٢ مليــار دوالر، فيمــا 
بلــغ رأســمال بورصة الــدار البيضاء إلى 
٥٢.٤ مليــار دوالر، وبورصــة مصــر إلى 
٣١.٠٧ مليــار دوالر وبورصــة البحريــن 

إلــى ٣٠.٢ مليار دوالر.
وســجلت القيمــة الســوقية لبورصــة 
عمــان مــع نهاية األســبوع الماضي نحو 
٢٧.٤ مليار دوالر وبورصة بيروت ٢٠.٦ 
ــار دوالر، بينمــا تجــاوزت رســملة  ملي
ــارات دوالر،  ــطين ٥ ملي ــة فلس بورص
وبورصة دمشــق ٢.٤٤ مليار دوالر.وام

شــاركت دولــة اإلمــارات فــي االجتماع 
الثانــي لمجموعة عمل التمويل المســتدام 
)SFWG( للعام ٢٠٢٣ ضمن المسار المالي 
لمجموعــة العشــرين )G٢٠(، والــذي عقد 
تحــت رئاســة الهنــد لمجموعــة العشــرين 
خــال الفتــرة مــن ٢١ إلــى ٢٣ مــارس 
الجــاري فــي مدينــة أودايبــور فــي الهنــد.

التطــورات  وناقــش االجتمــاع آخــر 
ــل  ــة عم ــل مجموع ــة بخطــة عم المتعلق
التمويل المســتدام والتقدم المحرز بشــأن 
أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام 

لعــام ٢٠٢٣.
وضــم فريــق دولة اإلمــارات المشــارك 
في االجتماع كا من ثريا حامد الهاشــمي، 
مديــر إدارة الضرائــب الدوليــة فــي وزارة 
الماليــة، وعبدالعزيــز ناصــر المعــا رئيس 
فريــق الرقابــة علــى البنــوك فــي المصرف 

المركزي.
ــات  ــاع أولوي ــش االجتم ــًا، ناق وتفصي
ــل المســتدام، وتباحــث  ــة التموي مجموع
أعضــاء المجموعــة خالــه حــول ســبل 
ــًا  ــي، فض ــل المناخ ــل العم ــز تموي تعزي
ــات  ــل الممارس ــى أفض ــاع عل ــن االط ع
واألدوات الماليــة التــي يمكــن أن تســاهم 

فــي تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة 
لعــام ٢٠٣٠، كما اســتعرض األعضاء برامج 
بناء القــدرات المحلية والجهــود المبذولة 
إليجــاد حلــول فعالــة للتمويل المســتدام.

لمجموعــة  الهنــد  رئاســة  ونظمــت 
العشــرين علــى هامــش االجتماع ورشــتي 
عمل بمشــاركة أعضــاء مجموعــة التمويل 
المســتدام لمناقشة دور أدوات السياسات 
غيــر التســعيرية فــي دعــم االســتثمار 
المســتدام، وســبل توفيــر التمويــل الــازم 
لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة، كما 

تبــادل األعضاء خــال الورشــتين المعارف 
والخبرات والتجارب المكتسبة في تحقيق 

هــذه األولويــات.
وســلط فريــق دولــة اإلمــارات وخــال 
مداخلته في االجتماع، الضوء على أهمية 
ــق أهــداف  ــي تحقي ــر ف ــتثمار المؤث االس
خارطــة  وتعزيــز  المســتدامة  التنميــة 
طريــق التمويــل المســتدام لمجموعــة 
ــة  ــة دول العشــرين، كمــا اســتعرض تجرب
اإلمــارات فــي االســتفادة مــن الشــراكات 
ــز  ــام والخــاص لتحفي ــن الع ــن القطاعي بي

ــي. ــتثمار المجتمع االس
ــرورة  ــى ض ــة عل ــق الدول ــدد فري وش
التعــاون بين مجموعة العشــرين والخبراء 
ــه  ــل المســتدام لتوجي ــال التموي ــي مج ف
تطويــر برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات 
وذلك لاســتجابة الحتياجات العاملين في 

قطــاع التمويــل المســتدام.
تجدر اإلشــارة إلــى أن االجتماع القادم 
لمجموعــة عمل التمويل المســتدام ســيتم 
تحديــده فــي وقــت الحق من قبل رئاســة 
الهند لمجموعة العشــرين، وذلك لمناقشة 
التقــدم المحرز فــي خطة عمل المجموعة 

لعام ٢٠٢٣.وام

سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية األسبوع الماضي بمكاسب 4.8 مليار دوالر

3.27 تريليون درهم رأس المال السوقي ألسهم اإلمارات بنهاية األسبوع

973 ملـيون درهـم تصــرفــات العقـــارات فـي دبي

»طيران اإلمارات« تعلن عن خطط لتشغيل اإليرباص A38٠ لخدمة بالي »األنصاري« تزيد أسهم المستثمرين األفراد في طرحها 
العام األولي إلى 56.2 مليون سهم

»كهرباء دبي« تبحث التعاون مع مجموعة من شركات االستثمار العالمية

اإلمارات تشارك في االجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام

بحث آخر التطورات 
المتعلقة بخطة عمل 

مجموعة عمل التمويل 
المستدام والتقدم 

المحرز بشأن أولويات 
مجموعة عمل التمويل 
المستدام لعام 2٠23
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اقتصاد

فرضت وزارة االقتصاد جزاءات إدارية 
ــات  ــي قطاع ــة ف ــركة عامل ــى ٢٩ ش عل
األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
بقيمــة ٢٢.٦ مليــون درهــم وذلــك لعدم 
امتثال الشركات لتشريعات مواجهة غسل 

األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهاب.
وتأتــي هــذه الخطــوة في إطــار خطة 
الوزارة الســنوية لضمان االمتثال لألحكام 
المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون 
اتحادي رقم )٢٠( لســنة ٢٠١8 في شــأن 
مواجهــة جرائم غســل األمــوال ومكافحة 
تمويل اإلرهــاب وتمويل التنظيمات غير 
المشــروعة والئحته التنفيذية والقرارات 
ــزام الكامــل  ــق االلت ــة، وتحقي ذات الصل
للدولــة بالمعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن 

مجموعــة العمل المالــي “فاتف”.
الشــركات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
التــي جــرى توقيــع جــزاءات إداريــة 
ــت  ــة، تمثل ــت ٢٢٥ مخالف ــا ارتكب بحقه
التدابيــر  باتخــاذ  التزامهــا  فــي عــدم 
ــر  ــد مخاط ــة لتحدي ــراءات الازم واإلج
الجريمــة فــي مجــال عملهــا، إضافــة إلى 
عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية 
متعلقــة بفحــص قواعــد بيانــات العمــاء 
ــل األســماء المدرجــة  والمعامــات مقاب
ــى  ــي تتماش ــاب والت ــم اإلره ــي قوائ ف
مــع أحــكام القــرار رقــم ٧٤ لســنة ٢٠٢٠ 
والخــاص بشــأن نظــام قوائــم اإلرهــاب 
وتطبيــق قرارات مجلــس األمن المتعلقة 
بمنــع وقمــع اإلرهــاب وتمويلــه ووقــف 
انتشــار التســلح وتمويله والقرارات ذات 
الصلة، وأشارت الوزارة إلى أن الشركات 
المخالفــة مــن بينهــا ١٧ شــركة تمــارس 
األنشــطة ذات الصلــة بالمعــادن الثمينــة 
واألحجــار الكريمــة، و٤ مــن الشــركات 
المــزودة لخدمات الشــركات، وشــركتان 

تمارســان أنشــطة مدققــي الحســابات.
وقــال ســعادة عبــد اهلل ســلطان الفــن 
الشامسي، وكيل وزارة االقتصاد المساعد 
لقطــاع الرقابــة والمتابعــة رئيــس لجنــة 
توقيــع الجزاءات اإلدارية على المخالفين 
مــن أصحاب األعمال والمهن غير المالية 
المحــددة: »إن هذه الجــزاءات تأتي في 
إطار خطط وجهود وزارة االقتصاد كجهة 
رقابيــة على األعمــال والمهن غير المالية 
المحــددة، لــردع المخالفيــن وبما يحقق 

الكامل«. االمتثال 
وأضــاف أن وزارة االقتصــاد تكثــف 
جهــود التفتيش الميداني على الشــركات 
عاليــة المخاطــر فــي جميــع إمــارات 
الدولــة، وفــرق عمــل الــوزارة تقــوم 
بتقديــم الدعــم التوعــوي والتدريبــي 
بشــكل مكثف لقطاعات األعمال والمهن 

غيــر المالية إلــى جانب قيامهــا بعمليات 
التفتيــش الميدانــي علــى المخالفيــن، 
وإيقــاع الجــزاءات اإلداريــة المقــررة 

ــن. ــى المخالفي عل
وأكــد أن االلتــزام واالمتثــال خيــار ال 
بديــل لــه فــي سياســات وخطــط وزارة 
االقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال ممتثلة 
وآمنــة من جرائم غســل األموال وتمويل 
اإلرهــاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة 
راســخة من أجل تعزيز تنافسية االقتصاد 

اإلماراتي إقليميــًا وعالميًا.
ــة الصافــي،  مــن جانبهــا، قالــت صفي
ــوال  ــل األم ــة غس ــرة إدارة مواجه مدي
ــة  ــوزارة مصمم ــاد إن ال ــوزارة االقتص ب
ــش الســنوية  ــذ خطــط التفتي ــى تنفي عل
بنســبة ١٠٠% وقامــت مــن أجــل تحقيــق 
ذلك بمضاعفة عدد المفتشين الميدانيين 
إلعــداد تقاريــر التفتيــش الفنيــة ورفعهــا 
إلى قســم التحقيق واإلنفاذ التخاذ الازم 
بشــأن إيقاع الجــزاءات اإلدارية الرادعة.

بقســم  العمــل  فريــق  أن  وأكــدت 
ــاإلدارة يمــارس  ــة غســل األمــوال ب رقاب
وبشــكل فعال عمليات التفتيش المكتبي 
والموضوعي وبشــكل مكثف الســيما في 

إطــار خطــة ٢٠٢٣.
ــالم  ــار س ــد المستش ــه أك ــن ناحيت م
الطنيجي، رئيس قســم التحقيق واإلنفاذ، 
عضــو لجنة الجــزاءات اإلدارية في وزارة 
ــق الجــزاءات  ــة تطب االقتصــاد، أن اللجن
اإلداريــة وفق التشــريعات النافذة ووفق 

منهجيــة عمــل محــددة، مشــيرًا إلــى أن 
هنــاك المزيــد من التقارير طور الدراســة 
حاليــًا مــن قبل قســم التحقيــق واإلنفاذ، 
وأن هنــاك المزيــد من المخالفات ســيتم 
فرضهــا على المخالفين مــن أجل تحقيق 
البيئــة االقتصادية اآلمنــة لدولة اإلمارات 
الخالية من جرائم غســل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وأشــار الطنيجــي إلــى ضــرورة دخول 
الشــركات العاملــة في قطاعــات األعمال 
والمهــن غير الماليــة المحددة إلى موقع 
ــك  ــوال، وذل ــل األم ــة غس إدارة مواجه
ــم  ــريعات والتعامي ــى التش ــاع عل لاط
ــاعدهم  ــي تس ــادية الت ــة االسترش واألدل
ــى فهــم االلتزامــات وتطبيقهــا وفــق  عل

المتطلبــات المحليــة والدوليــة.
من جهة أخرى، أهابت وزارة االقتصاد 
بجميــع الشــركات العاملــة فــي قطاعــات 
األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
بضرورة زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة 

مواجهة غســل األموال،
https://www.moec.gov.ae/web/

guest/aml ، وذلك لمراجعة التشريعات 
والتعاميــم واألدلــة التي تســاعدهم على 
فهم االلتزامات وتطبيقها وفقًا للمتطلبات 
المحليــة والدوليــة، مؤكــدة أن االلتــزام 
واالمتثــال ضرورييــن لسياســات وخطــط 
الوزارة للوصول إلى بيئة أعمال متوافقة 
وآمنــة من جرائم غســل األموال وتمويل 

اإلرهــاب، وهي أولويــة وطنية.وام

عّين ســوق أبوظبي لألوراق المالية 
شــركة اإلمــارات دبي الوطنــي كابيتال 
كأمين حفظ، ليواصل الســوق توســيع 
األميــن  الحفــظ  محفظــة خدمــات 

ــة لديه. المتاح
ــي  ــي الوطن ــارات دب ــل اإلم وحص
كابيتــال علــى رخصــة الحفــظ األميــن 
من قبل هيئة األوراق المالية والســلع 

فــي الدولــة .
ودخــل البنــك فــي شــراكة مــع بنك 
 ،)BNY Mellon( ”بي إن واي ميلون«
أكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ 
فــي العالــم، لتقديــم خدمــات الحفظ 

لعمائها.
وتوفــر اإلمــارات دبــي الوطنــي 
كابيتــال بصفتهــا أميــن حفــظ مرخــص 
حلــوال آمنــة للمســتثمرين لاحتفــاظ 
ــهم أو  ــل األس ــة، مث ــاألوراق المالي ب

الســندات أو األصــول األخــرى.
وتمثــل هــذه الخدمــات مكمــًا 
ــات  ــن خدم ــركة م ــه الش ــا تقدم لم
وحلــول متنوعــة للمســتثمرين فــي 

الماليــة. األوراق 
وســيوفر تحالــف المجموعة مع بي 

إن واي ميلــون لعمــاء بنــك اإلمارات 
دبــي الوطنــي إمكانيــة الوصــول إلــى 
قــدرات بــي إن واي ميلــون العالميــة 
فــي مجــال الحفــظ وخدمــة األصــول 

ــات والتكنولوجيا. والبيان
ويعــد تعيين اإلمارات دبي الوطني 
كابيتــال كأميــن حفــظ فــي ســوق 
ــيع  ــة وتوس ــألوراق المالي ــي ل أبوظب
خيــارات الحفــظ المتاحــة فيــه خطوة 
ــز  ــود الســوق لتعزي ــدة فــي جه جدي
مستويات الســيولة واستقطاب المزيد 
مــن المســتثمرين الدولييــن إليــه بمــا 
ــه  ــع مكونات ــادة وتنوي يســهم فــي زي
وتوســيع قائمة الشــركات قيد اإلدراج 
ــدة  ــات جدي ــات وخدم ــرح منتج وط
بجانــب االرتقــاء بممارســات حوكمــة 

الشــركات.
وقال ســعيد حمد الظاهري، العضو 
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لســوق 
ــة: »نرحــب  ــألوراق المالي ــي ل أبوظب
الوطنــي  دبــي  اإلمــارات  بانضمــام 
كابيتــال كأميــن حفــظ فــي ســوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة، في خطوة 
ــارات  ــادة خي مهمــة ستســهم فــي زي

الحفــظ المتاحــة أمــام المســتثمرين. 
ســنواصل توســيع محفظــة الخدمــات 
والمنتجــات التي نقدمها للمســتثمرين 
وتعزيــز جودتهــا بمــا يرتقــي بمكانــة 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية كواحد 
ــة  ــة حيوي ــواق المالي ــر األس ــن أكث م

فــي المنطقــة«.
مــن جانبــه، قــال محمد البســتكي، 
ــذي لشــركة اإلمــارات  الرئيــس التنفي
دبــي الوطني كابيتال: »يســرنا تقديم 
خدمــات الحفــظ فــي ســوق أبوظبــي 
لــألوراق الماليــة كجــزء مــن محفظــة 
خدمات األوراق المالية الشــاملة التي 
نوفرهــا. إن تحالفنــا مــع ’بــي إن واي 
ميلــون‘ يجمــع بيــن الخبــرة اإلقليمية 
لمجموعة بنــك اإلمارات دبي الوطني 
وســجلها الحافــل بالتميز مــع المعرفة 
العالميــة ألكبــر بنــك لخدمــات الحفظ 
األميــن في العالم، ممــا يوفر لعمائنا 
خدمــات الحفظ عبــر مناطق جغرافية 
متعددة، وذلك بجانب مســاهمتنا في 
دعــم تطوير سلســلة القيمــة لخدمات 
مــا بعــد التــداول ونمــو أســواق رأس 

المــال فــي المنطقة”.وام

كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق 
المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح 
سخّية عن العام الماضي ٢٠٢٢، في مؤشر 
على قوة ماءتها المالية وتدفقاتها النقدية، 
ما يجعلها األعلى من ناحية توزيعات األرباح 
مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
و ناهز إجمالي توزيعات األرباح للبنوك 
الوطنية نحو ٢١.٥ مليار درهم موزعة على 
١٢ بنكًا مدرجًا في سوقي أبوظبي ودبي 
الماليين، منها ١8.٣٥ مليار درهم توزيعات 
أسهم  توزيعات  درهم  مليار  و٣.١  نقدية 

مجانية.
واستحوذت البنوك المدرجة في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية على النصيب األكبر 
من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية 
بما نسبته ٥٩.٢% أو ما قيمته ١٢.٧ مليار 
درهم تشمل ٩.8٥ مليار درهم توزيعات 
نقدية و٢.8٤ مليار درهم توزيعات مجانية.

وصل نصيب البنوك المدرجة في سوق 
دبي المالي ما نسبته ٤٠.8% من التوزيعات 
اإلجمالية بقيمة 8.٧٥ مليار درهم تشمل 
8.٤٩ مليار درهم توزيعات نقدية و٢٥٥.٩ 

مليون درهم توزيعات مجانية.

أبوظبي األول
أرباح  توزيع  العمومية  جمعيته  أقرت 
رأس  من   %٥٢ بنسبة  للمساهمين  نقدية 
المال المدفوع بما يعادل ٠.٥٢ درهًم للسهم 
عن  درهم  مليار   ٥.٧٤ وبإجمالي  الواحد 
٢٠٢٢، بزيادة تبلغ نسبتها ٧% مقارنة بعام 
٢٠٢١، وذلك بعد تسجيل البنك أرقامًا قياسية 
سواء من حيث صافي األرباح التي بلغت 
١٣.٤ مليار درهم؛ أو اإليرادات التي وصلت 
إلى ٢٣.٩ مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع 

إجمالي األصول إلى ١.١ تريليون درهم.

أبوظبي التجاري
وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح 
بقيمة ٠.٥٥ درهم للسهم الواحد، متضمنة 
أرباحا نقدية تبلغ ٠.١8 درهم وأسهما مجانية 
بقيمة ٠.٣٧ درهم للسهم الواحد، بإجمالي 
٣.8٢٧ مليار درهم، وهو ما يمثل ٦٠% من 
صافي األرباح، لتجتاز بذلك أعلى مستوى 
لتوزيعات األرباح الذي بلغ ٥٠% من صافي 

األرباح خال األعوام الخمسة السابقة.

اإلمارات دبي الوطني
أقرت عمومية البنك توزيعات بقيمة ٦٠ 
فلسًا لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية ٣.٧8٩ 
مليار درهم عن العام الماضي، وذلك على 
ضوء النتائج القوية المحققة مع نمو صافي 
األرباح بنسبة ٤٠% إلى ١٣ مليار درهم مدعومًا 
بالطلب القياسي على تمويات األفراد وقروض 
الشركات الجديدة، ونمو أرصدة الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير، وتحسن الهوامش 

واالنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر.

دبي اإلسالمي
صادقت الجمعية العمومية السنوية على 
توزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٠% بقيمة إجمالية 
تناهز ٢.٢ مليار درهم، مع نجاح البنك في 
تسجيل نمو قياسي في صافي األرباح بلغ 
٥.٦ مليار درهم، وهو األعلى على اإلطاق 

في تاريخ البنك.

بنك المشرق
أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية 
للمساهمين بنسبة ٩٠% من رأس المال بما 
يعادل ٩ دراهم للسهم، وبإجمالي ١.8٠٥ مليار 

درهم عن العام الماضي بعد تحقيق البنك 
حيث بلغ صافي أرباح بقيمة ٣.٧ مليار درهم، 
فيما زادت األرباح التشغيلية ٣٩.٢% إلي ٤.٤ 
مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي.

أبوظبي اإلسالمي
توزيع  العمومية على  الجمعية  وافقت 
أرباح نقدية بقيمة ١.٧ مليار درهم أي ما 
العام  عن  الواحد  للسهم  فلسا   ٤٩ يعادل 
الماضي مقارنًة بـ ٣١ فلسا في عام ٢٠٢١، 
أي ما يمثل ٤٩.٢% من إجمالي الربح الصافي 

للمصرف للسنة المالية ٢٠٢٢.

دبي التجاري
صادقت الجمعية العمومية على توزيع 
أرباح للمساهمين بقيمة ٩١٢.٥ مليون درهم 
عن عام ٢٠٢٢، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 
٢٦.٠٥% ما يعادل ٢٦.٠٥ فلًس للسهم بإجمالي 
٧٣٠.١ مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 
٦.٥١% ما يعادل ٦.٥١ أسهم لكل ١٠٠ سهم 
من رأس المال بإجمالي ١8٢.٤ مليون درهم.

رأس الخيمة الوطني
أوصي مجلس اإلدارة الجمعية العمومية 
التي ستعقد في ١٠ أبريل القادم بمقترح توزيع 
أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٥٦٩.٩ 
مليون درهم بما يعادل نسبة ٣٤% من رأس 
المال أي ما قيمته ٣٤ فلسًا للسهم الواحد.

الشارقة اإلسالمي
أرباح  توزيع  العمومية  الجمعية  أقرت 

بنسبة ١٥% بإجمالي ٤٦٢.٢ مليون درهم 
موزعة على ١٠% أرباحًا نقدية بقيمة ١.٣٠8 
مليون درهم و٥% أسهم منحة من رأس مال 
الشركة بقيمة ١٥٤ مليون درهم، وذلك بعد 
قياسّية  أرباح  تحقيق  في  المصرف  نجاح 
عام ٢٠٢٢ تعد األعلى تاريخيًا منذ تأسيسه.

أم القيوين الوطني
أرباح  توزيع  العمومية  الجمعية  أقرت 
نقدية بقيمة ٢٠٠ مليون درهم تعادل ١٠% 
من رأس المال المدفوع، بعدما حقق البنك 
أرباحًا صافية بنحو ٣٦٤.٥٢ مليون درهم، 

بزيادة قدرها ٣8%.

الفجيرة الوطني
أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح 
بما   %٦ بنسبة  منحة  أسهم  طريق  عن 
يعادل ١٢٠ مليون درهم من رأس المال 
المدفوع عن العام الماضي، بعد تحقيق 
البنك نتائج قياسية و أفضل أداء تشغيلي 

له على اإلطاق.

مصرف عجمان
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح على 
المساهمين في صورة أسهم منحة بنسبة 
٣.٥% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 
 ٧٣.٥ وبإجمالي  منحة  سهم  مليون   ٧٣.٥
موافقة  على  الحصول  بعد  درهم  مليون 
مصرف اإلمارات المركزي وهيئة األوراق 
المالية والسلع ورفع التوصيات إلى الجمعية 

العمومية إلقرارها.وام

شــهد معالــي خالــد محمــد بالعمــى 
محافــظ مصــرف اإلمــارات العربيــة 
مجلــس  رئيــس  المركــزي  المتحــدة 
ــل  ــي حف ــارات المال ــد اإلم إدارة معه
توقيــع 8 مذكرات تفاهم بين المعهد و 
جهات من القطاعين الحكومي والخاص 
وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية 
تهدف لتعزيــز التعاون وتبادل المعرفة 
ــارات الكــوادر  ــر مه ــرات وتطوي والخب
ــة وتســريع  ــاءات الوطني الشــابة والكف
ــاع  ــي القط ــن ف ــج التوطي ــذ برام تنفي

المالــي.
ــرات  ــع مذك ــل توقي ــن الحف و تضم
تفاهــم مــع كل مــن المكتــب التنفيذي 
وتمويــل  األمــوال  غســل  لمواجهــة 
ــي  ــوق أبوظب ــة س ــاب وأكاديمي اإلره
المــوارد  العالمــي و مجلــس تنميــة 
البشرية اإلماراتية و االتحاد للمعلومات 
ــز  ــرة للتمي ــج الفجي ــة وبرنام االئتماني
أوراكل وجامعــة  الحكومــي وشــركة 
باريس الثانية بانثيون أســاس وأكاديمية 

ــة. ــوان المصرفي تاي
ضمــن  المذكــرات  هــذه  وتأتــي 
ــي  ــارات المال ــد اإلم ــتراتيجية معه اس
الهادفــة إلــى تدريــب الكــوادر الوطنية 
وتنفيــذ خطــط التوطيــن فــي القطــاع 
المالي بالدولة وتحقيقًا ألهداف برنامج 
التوطيــن فــي القطــاع المالــي »إثــراء« 
الــذي يعــد جــزءًا مــن مبــادرة مصــرف 
ــوارد  ــن الم ــزي لتمكي ــارات المرك اإلم

البشــرية فــي القطــاع المالــي.
و قــال معالــي خالــد محمــد بالعمــى 
إن توقيــع مذكــرات التفاهــم بين معهد 
ــة  ــات المحلي ــي والجه ــارات المال اإلم
والعالميــة يأتــي كجــزء مــن التــزام 
المعهــد بأجنــدة التوطين لدعــم تطوير 
القطــاع المالــي فــي الدولــة وتحقيــق 
الخطط واالســتراتيجيات التي تستهدف 
تدريــب الشــباب مــن الكــوادر الوطنية 
وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات 
العالميــة الازمة لقيــادة القطاع المالي 
والقطاعــات األخــرى فــي الدولــة بمــا 
ينســجم مع توجيهات القيادة الرشــيدة 

لتوطيــن هــذا القطــاع الحيــوي.
هــذه  ُتســهم  معاليــه  وأضــاف 
المذكــرات فــي تعزيــز فــرص التوظيف 
اإلمــارات وتطويــر  لمواطنــي دولــة 
ــل  ــة مث ــاالت حيوي ــي مج ــم ف مهاراته
والمحاســبة  والتمويــل  التكنولوجيــا 

والتدقيــق ومواجهــة غســل األمــوال 
وغيرهــا ونســعى باســتمرار لتعزيــز 
الشــراكات المحليــة والعالميــة الراميــة 
إلــى تأهيــل الكــوادر الوطنيــة وإعــداد 
قــادة المســتقبل اإلماراتيين في قطاعي 
البنــوك والتأميــن لضمــان تعزيــز مكانة 
الدولــة كمركــز مالــي عالمــي متقــدم.

ــورة البلوشــي  ــت ن ــا قال ــن جانبه م
ــي  ــارات المال ــد اإلم ــام معه ــر ع مدي
بالوكالــة إنــه بعــد إعــان اســتراتيجية 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ وإطــاق الهوية واالســم 
الجديديــن للمعهد يأتي توقيع مذكرات 
ــد  ــود معه ــى جه ــاهدا عل ــم ش التفاه
لتوســيع  الراميــة  المالــي  اإلمــارات 
ــع  ــه م ــه وتســريع تعاون ــبكة عاقات ش
األطــراف الفاعلــة بالصناعــة المالية في 
اإلمــارات منوهــة بــأن هذه الشــراكات 
التــي تمــت اليــوم ســتمكننا مــن تنفيــذ 
مهمتنــا المتمثلة في تمكين اإلماراتيين 
بالمهارات والمعرفة الازمة للنجاح في 
هــذا القطــاع الديناميكــي والمتنامــي.

وأكد ســعادة حامــد الزعابــي المدير 
العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غســل 
ــة  ــاب أن دول ــل اإلره ــوال وتموي األم
اإلمارات تطبق نهجًا يعتمد الممارسات 
القائمــة علــى األدلة والبراهيــن لتطوير 
السياســات وتقييــم المخاطــر باالعتمــاد 
البحــوث مــن  أبــرز وأحــدث  علــى 
أجــل ضمــان الفعاليــة منوهــا بمذكــرة 
التفاهــم مــع معهــد اإلمــارات المالــي 
وهــو مركــز بحــوث رائــد فــي الدولــة 
وفــي منطقــة الشــرق األوســط يتمّتــع 
بســمعة مرموقــة فــي مجال الدراســات 
عالية الجودة .وقال ســوف نشــارك في 
إجــراء البحــوث التــي ســتعزز معرفتنــا 
ــل  ــن يعم ــدة لم ــاالت المفي ــي المج ف
ــة  ــل الوطني ــة العم ــق خط ــى تحقي عل
فــي الدولــة كمــا ســنتبادل المعلومــات 
لبنــاء الخبرة بين شــركائنا فــي مكافحة 

الجرائــم الماليــة.
صّيــاح  حمــد  قــال  جانبــه  مــن 
إدارة  مجلــس  رئيــس  المزروعــي 
ــي العالمــي إن  ــة ســوق أبوظب أكاديمي
هــذا التعاون مع معهد اإلمارات المالي 
يظهــر التزامنــا بتعزيــز النمو االقتصادي 
والتنميــة على المدى الطويل من خال 
الجمــع بين المــوارد المهنية والخبرات 
و نحــن نــدرك أهميــة الشــراكات بيــن 
القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق 

مهمتنــا حيــث نعمــل علــى خلــق فرص 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــف لمواطن التوظي
العربيــة المتحــدة فــي القطــاع المالــي 
وإستكشــاف المجــاالت ذات اإلمكانات 
ــة  ــكار والبحــوث التطبيقي ــة لابت العالي
وتنميــة المهارات الفتــا إلى أن التعاون 
مــع معهــد اإلمــارات المالــي سيســاهم 
فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع 
المالــي في دولة اإلمارات والمســاهمة 
فــي دعــم رؤيــة الدولــة لبنــاء اقتصــاد 

متنــوع قائــم علــى المعرفــة.
وقــال عبد العزيز الفاحي المشــرف 
ــة  ــس تنمي ــي مجل ــف ف ــام للتوظي الع
إن  اإلماراتيــة  البشــرية  المــوارد 
ــذ  ــر وتنفي ــى تطوي المذكــرة تهــدف إل
برامــج متخصصــة فــي المجــال المالــي 
وتحقيــق االســتفادة المثلــى للكفــاءات 
المواطنــة وتزداد أهميــة تكاتف جهود 
القطاعــات االســتراتيجية كل لحظــة مع 
التطــور التقني المتســارع الذي انعكس 
ــي  ــاري ف ــب المه ــى الجان ــدوره عل ب
شــتى المجــاالت ونهدف عبــر االتفاقية 
ــق  ــود تحقي ــن جه ــزءا م ــون ج أن نك

األولويــات الوطنيــة الخمــس.
الرئيــس  لطفــي  مــروان  وأشــار 
التنفيــذي لشــركة االتحــاد للمعلومــات 
تنــص  المذكــرة  أن  إلــى  االئتمانيــة 
علــى تنفيــذ حملــة توعيــة للقطــاع 
المصرفي والمالي باإلضافة إلى تدريب 
وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة فــي مختلف 
التخصصــات الوظيفيــة كمــا تهــدف إلى 
ــي  ــاون والشــراكة ف ــبل التع ــز س تعزي
المجــاالت المعرفيــة والبحثية التي تهم 
الجانبيــن بتوقيــع هــذه المذكــرة تعمل 
ــى  ــة عل ــات االئتماني ــاد للمعلوم االتح
ــة  ــة اإلماراتي ــاءات الوطني ــر الكف تطوي
ــات  ــوم البيان ــة وعل ــال التقني ــي مج ف
ونحــن علــى ثقــة من أن هذه الشــراكة 
ســتؤدي إلى منافــع متبادلة وفرص نمو 
بالقطــاع المصرفي والمالي في الدولة.

وقال سعادة الدكتور سليمان الكعبي 
ــز  ــرة للتمي ــج الفجي ــام برنام ــر ع مدي
الحكوميــة يســعدنا العمــل مــع معهــد 
اإلمــارات المالي لتطويــر فرص التعاون 
التــي من شــأنها أن تســاعد في تســريع 
ودعــم خطــط الدولــة إلنشــاء اقتصــاد 
رقمي وتعزيز تنمية رأس المال البشري 
فضــًا عــن تعزيــز قطــاع التمويــل فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.وام

»االقتصاد« تفرض جزاءات إدارية على 29 شركة بقيمة 22.6 مليون درهم

سوق أبوظبي لألوراق المالية يعّين »اإلمارات دبي الوطني كابيتال« كأمين حفظ

ضمان االمتثال لألحكام المنصـوص عليهـا في 
المرسوم بقانون اتحادي رقم )2٠( لسنة 2٠١8

»اإلمارات المالي« يوقع مذكرات تفاهم مع عدة جهات البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات ناهزت 2١.5 مليار درهم عن 2٠22
لتعزيز التوطين في القطاع المالي بالدولة
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أطلــق األرشــيف والمكتبــة الوطنيــة 
مشــروعا لتحويل وحفــظ البيانات األصلية 
الدائمــة واآلمنة لمــدد زمنية طويلة، تصل 
إلــى أكثــر مــن ٢٠٠٠ عــام بالتعــاون مــع 
شــركتي بيكل )Piql( وميار ميديل إيست 

)Melara ME( العالميتين.
ــة  ــة الوطني ويعمــل األرشــيف والمكتب
علــى تحويــل المعلومــات وحفظهــا اآلمــن 
لألجيــال القادمة باســتخدام أحدث الحلول 
التي توصلــت إليها تقنيات المعلومات في 
ــرات  ــك بخب ــات، وذل ــظ البيان ــال حف مج
إماراتيــة علــى كافــة المســتويات المحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة.
ويعّد هذا المشــروع اســتكمااًل لمرحلة 
ــة  ــى رقمي ــة إل ــق التقليدي ــل الوثائ تحوي
ــر وأفضــل  ــى المعايي ــق أرق ــا وف وحفظه
الممارســات والتقنيــات العالميــة بعمليــة 
ــاوالت  ــد مح ــة ض ــة الدق ــتدامة فائق مس
القرصنــة والتاعــب والمســح، وتمنــح 

الوســائط المتعددة عمــرًا طويا يربو على 
ــة بالقــدرة  األلفــي عــام، ممــا يعــزز الثق
علــى عمليــة اســترجاع البيانــات األصليــة 

فــي المســتقبل.
وتمتاز تقنية بيكل )Piql( بأنها ســتمّكن 
ــة مــن حفــظ  ــة الوطني األرشــيف والمكتب
المعلومــات – بــكل أنواعهــا ســواء كانــت 
وثائق تاريخية أو فيديو أو صور أو مقاطع 
صوتية - بشــكلها األصلي على أفام خاصة 
يمكن اســترجاعها بســهولة في المســتقبل، 
وذلــك حتــى تســتفيد منهــا األجيــال وتثــق 
بالمحتوى الذي ســيصلها منذ قرون مضت.

وســيمكن هــذا المشــروع األرشــيف 
ــظ  ــل وحف ــن تحوي ــة م ــة الوطني والمكتب
البيانات، وسيوســع موقعه كمركز إقليمي، 
ومركــز للتميــز، ونقــل الخبــرات والبحــث 
والتطوير في مجال الحفظ الرقمي وحفظ 
ــى  ــة إل ــل باإلضاف ــات للمــدى الطوي البيان
القــدرة علــى التعّلــم من معاييــر وخبرات 

وطموحات المؤسسات في مجال األرشفة.
وقــال حمــد عبــد اهلل المطيــري مديــر 
إدارة األرشــيف إن هــذا التعــاون يعكــس 
ثراء مســيرة األرشــيف والمكتبة الوطنية..

وســيمكننا هــذا المشــروع مــن االســتفادة 
مــن التقنيــات الرائــدة عالميــًا.

ومــن جانبه نــوه رونيه بجيرك ســتراند 
 )Piql( ــكل ــركة بي ــذي لش ــر التنفي المدي
العالميــة بهــذه الشــراكة الجديــدة وقــال 
إننــا نتطلــع إلــى شــراكة طويلــة ومثمــرة، 
مــع الحفــاظ علــى الذاكــرة الثريــة لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة.
ــر العــام  وأعــرب يوشــع خضــر- المدي
 ،)Melara ME( لشركة ميارا ميديل إيست
عــن فخــر الشــركة بثقــة إدارة األرشــيف 
 ،)Piql( والمكتبــة الوطنيــة وشــركة بيــكل
وأكــد التــزام الشــركة بتطويــر العاقــة 
العالمييــن  الشــركاء  مــع  االســتراتيجية 

ــن .وام والمحليي

ــة  ــة بحثي ــواب دراس ــز ص ــرى مرك أج
جديــدة تناولــت دور التغطيــة اإلعاميــة 
فــي صياغــة التأثير الذي تخّلفــه الهجمات 
ــواد  ــتخدام الم ــال اس ــن خ ــة م اإلرهابي

الخاصــة لتقديــم قضيــة مــا أو حــدث.
علــى  صــواب  مركــز  اختيــار  وقــع 
هــذا الموضــوع بالتحديــد نظــرًا العتمــاد 
التنظيمــات اإلرهابيــة بصــورة كبيرة على 
وســائل اإلعــام إليصــال رســائلها وتحقيق 

ــا. أهدافه
عنــوان  الجديــد  البحــث  ويحمــل 
»اإلشــكالية بيــن اإلعــام واإلرهــاب: دور 
التغطيــة اإلعاميــة وتأثيرهــا على انتشــار 
اإلرهــاب عبــر اللغــات والمناطــق« حيــث 
تنــاول ســتة أعمــال إرهابيــة وقعــت فــي 
ثــاث دول مختلفــة وبثاث لغات، وتمت 
دراســة التقاريــر اإلعاميــة الصــادرة عــن 
ــة بعــد  ــة مرموق ســت مؤسســات إعامي

تحليــل أكثــر مــن ١٢٠ مقــااًل.
وأكــدت المقارنة التحليلية أن أســلوب 
الصياغــة اإلعامية للهجمات اإلرهابية هو 
أحــد أهــم الجوانــب التــي ينبغــي االنتباه 
إليهــا عنــد تغطية أي حدث نظــرًا لدورها 
فــي عرقلــة جهــود الجماعــات اإلرهابيــة 

ــرض رواياتها. لف

تناولــت الدراســة الحــوادث اإلرهابيــة 
التــي وقعــت فــي ثــاث دول هــي: مصــر 
وفرنســا وبريطانيا وبثاث لغات )العربية، 
الفرنســية واإلنجليزيــة(، كمــا هدفت إلى 
ــن  ــاف بي ــد أوجــه التشــابه واالخت تحدي
المؤسســات اإلعاميــة فــي تغطيتهــا لــكل 

حــدث مــن األحــداث.
وخلصــت الدراســة إلــى أّن التغطيــات 
اإلعاميــة التــي تثيــر حفيظــة المجتمعات 
مكونــات  بيــن  التفرقــة  بــذور  وتنثــر 
ــرات  ــر التأثي ــن مخاط ــد م ــع تزي المجتم
الناجمــة عــن اإلرهــاب، فــي حيــن تمّثــل 
ــدر  ــع بالق ــي تتمّت ــة الت ــر اإلخباري التقاري

الكافــي مــن المســؤولية الطريقــة األفضل 
إلطــاع الجمهــور علــى التهديــدات التــي 
تمــس أمن أوطانهــم دون الترويج ألجندة 

اإلرهابييــن.
وتؤكــد نتائــج البحــث أن الخطــوط 
والقواعد التوجيهية لوســائل اإلعام مهمة 
في تعزيز التقارير التي تتصف بالمسؤولية 
والتــي تركــز علــى التأثيــر علــى الضحايــا 

وتتجنــب ترديــد الدعايــة اإلرهابيــة.
كما أوصت الدراســة بضرورة االستثمار 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  المزيــد  فــي 
للصحافييــن لحثهــم علــى تقديــم تقاريــر 

ــة.وام ــة وواقعي موضوعي

ــا ألصحــاب  ــد العلي حرصــت مؤسســة زاي
الهمم منذ تأسيســها على اتباع أفضل المعايير 
العالميــة وتطبيــق أكثــر الممارســات فعاليــة 
لتطويــر المنظومة العاجية المقدمة ألصحاب 
الهمــم بمــا يتوافــق مــع التطــور التكنولوجــي 
ــة  ــي الرعاي ــي مجال ــم ف ــى مســتوى العال عل
والتأهيــل، حســب نــوع اإلعاقــة مــن خــال 

»مختبــر التأهيــل الذكــي« بالمؤسســة .
ــر  ــا لتوفي ــعيا منه ــذا الصــدد وس ــي ه وف
األجهــزة الحديثــة التــي تســتخدم الــذكاء 
االصطناعــي، وقعت المؤسســة مذكرة تفاهم 
مــع شــركة هوكومــا السويســرية المتخصصــة 
والرائــدة عالميــا فــي مجــال تطويــر وتصنيــع 
وتسويق األجهزة اآللية » الروبوت » العتماد 
المختبــر كمركز مرجعي وحيد لها في منطقة 
الشــرق األوســط فــي مجــال خدمــات التأهيل 
العاجــي المســتخدمة لألجهــزة الحديثــة فــي 

ــج التأهيل. برام
ــي عــاج  ــي أخصائ ــرة المنهال ــت أمي وقال
طبيعــي فــي مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب 
الهمــم فــي تصريحــات لوكالــة أنبــاء اإلمارات 
“ وام ” إن مختبــر التأهيــل الذكي الذي دشــن 
فــي مطلــع ٢٠١8 يعــد أول مختبــر روبوتــي 
متكامل بالشــرق األوســط ويعتمد على الذكاء 
االصطناعــي فــي مجال إعــادة التأهيــل بمركز 
أبوظبــي للرعايــة والتأهيل التابع للمؤسســة .

ولفتــت المنهالــي إلــى أن المختبــر يتكون 
مــن ١١ جهــازاً عاجيــًا مــن األجهــزة الرائــدة 
التــي تعد من أحــدث التقنيات العالمية والتي 
يمكن التحكم بها بواســطة الكمبيوتر وأجهزة 
الدعم الروبوتي ويستفيد منها أصحاب الهمم .

ــي  ــاهم ف ــر يس ــى أن المختب ــارت إل وأش
زيــادة قــدرة المعالجيــن علــى تقديــم خدمــة 
العــاج بكثافــة أكبــر وجهد أقل، ورفع مؤشــر 
ــة وأيضــًا  ــات العاجي ــن مــن الخدم المنتفعي
ــة  ــات العاجي ــة الجلس ــر تغطي ــادة مؤش زي
ــازًا  ــر إحــدى عشــر جه بنســبة » ٣٠% “، عب
ذكيــًا لتشــغيل المختبــر مدعم بألعــاب الواقع 
االفتراضــي وبإدارة ١8 معالجا مدربا ومعتمدا 
مــن الجهــات المختصــة بأجهــزة المختبــر 

الروبوتــي األمــر الــذي كان له األثر فــي زيادة 
مســتهدف الجلســات إلى » ٣١ “جلســة يوميا 
فــي المختبــر الروبوتــي إضافــة الى الجلســات 

الفرديــة لمختلــف الخدمــات العاجيــة.
مــن جانبــه قــال طــارق اليمانــي أخصائــي 
عــاج طبيعــي أول بالمؤسســة فــي تصريحات 
لـــ “وام” : “ إن مــا يميــز المختبــر هــو تقديم 
عاج مكثف في قالٍب محفٍز للمريض بشــكل 
فــردي وجماعي وكذلك مشــجع علــى الحركة 
ــة وألعــاب  واألداء مــن خــال ألعــاب تفاعلي
ــى  ــذب المرض ــي تج ــي الت ــع االفتراض الواق
ــتخدام  ــك باس ــم وذل ــال منه ــة األطف وخاص
الــذكاء االصطناعــي، ممــا يســاهم فــي ســرعة 
تجاوبهــم للعــاج، األمــر الــذي يضمــن لهــم 
حيــاة أكثــر فاعليــة ومشــاركة للمنتفعيــن من 

الخدمــات العاجيــة فــي المختبــر”.
وأوضــح اليمانــي أن الجهــاز الروبوتــي 
»اللوكومــات » التــي تنتجــه شــركة هوكومــا 
السويســرية والمســتخدم فــي مختبــر التأهيل 
الذكي يعتبر من األجهزة المهمة في المختبر، 
ويســاعد في تأهيل أصحاب اإلعاقات الحركية 
وقيــاس مــدى التطــور التدريجــي بدقــة عبــر 
مؤشــرات دقيقــة، تســاهم فــي قيــاس تجاوب 
الجســم مــع الجهــاز ووضــع الخطــة العاجيــة 

المناســبة لــكل حالة.
ولفــت إلــى أن جهــاز اللوكومات يســتخدم 
للتدريــب علــى المشــي، حيث يتيــح للمريض 
الفرصــة لتعلــم الطريقــة الصحيحــة للمشــي، 
ــة  ــن العاجي ــض التماري ــدم بع ــه يق ــا أن كم
بصــورة ذكيــة والتــي تهــدف إلــى تقويــة 
عضــات األطراف الســفلية )األرجل(، ويمكن 

اســتخدامه مــع البالغيــن واألطفــال )بحيث ال 
يقــل طــول عظمة الفخــذ عن ٢٣ ســم والوزن 
عــن ١٠ كيلــو غرامــات(، ويعتبر مــن األجهزة 
المتقدمــة تكنولوجيــًا واآلمنة لاســتخدام مع 

جميــع اإلعاقــات.
كما يضم المختبر العاج الجماعي لألطفال 
المتصل مع ربط أربعة أجهزة بشاشة رئيسية 
يتيح لألطفال التنافس فيما بينهم عبر األلعاب 
الجماعيــة والجهــاز مخصــص لعــاج اإلعاقــات 
الحركية السفلية والعلوية، كما يشمل المختبر 
أجهزة تســتخدم الذكاء االصطناعي في تأهيل 
الحركــة العلوية والســفلية والتي تقوم بتقييم 
حالــة المريــض للمســاعدة فــي وضــع خطــة 
ــن  ــع تخزي ــض م ــكل مري ــبة ل ــة مناس عاجي

البيانات والمؤشــرات الخاصــة بكل مريض.
وقالت والدة الطفل ناصر حاتم المســتفيد 
مــن العــاج فــي المختبــر » بدأنــا العاج في 
منتصف شــهر ديســمبر الماضي ويتلقى ابني 
العاج الطبيعي والوظيفي والنطق من مرتين 
إلى ثاث مرات أســبوعيا، وخال فترة العاج 
لمســنا تطــورا فــي حالتــه بشــكل ملحــوظ، 
كمــا أوصــى الطبيــب المشــرف علــى حالــة 
ابنــي باســتمراره فــي تلقــي العــاج الوظيفي 
والطبيعــي بالمؤسســة لتحســن حالتــه خــال 

األشــهر القادمة.
وتقدمــت والــدة ناصــر بالشــكر للعامليــن 
والمعالجين في المختبر للمساعدة في تطوير 
حالــة ابنهــا، وثمنت دور مؤسســة زايــد العليا 
ألصحــاب الهمم في تقديم الخدمات العاجية 

بأفضــل األجهزة المقدمــة ألصحاب الهمم.
مــن جانبهــا قالت والــدة دينا عبــد الرحيم 
التــي تتلقــى العــاج فــي المختبــر الذكــي إن 
ابنتهــا تطورت حركتها بشــكل كبيــر بعد البدء 
فــي تلقــي العــاج الطبيعــي والوظيفــي منــذ 
ثاثــة أشــهر تقريبــًا وكانــت قبــل ذلــك تعاني 
مــن صعوبــة في المشــي، وكذلك مــن الناحية 
النفســية تقبلــت العــاج والمعالــج وأصبحت 
تســتمتع خــال فتــرة الجلســة العاجيــة فــي 
ــر فــي تطــور  ــغ األث ــه بال ــا كان ل ــر م المختب

وام حالتها. 

أعلنــت مجموعــة اينــوك، عــن قائمــة 
الفائزيــن فــي الســحب الكبيــر الــذي أقيم 
ــرين  ــة والعش ــدورة الثامن ــام ال ــي خت ف

لمهرجــان دبــي للتســوق.
وقدمــت أينــوك جوائــز نقديــة بقيمــة 
١٠٠ ألــف درهــم إلــى كل فائــز من الـ ٣٠ 
فائــزًا فــي إطــار حملتهــا »أنفــق واربح«، 
في حين قّدمت مؤسسة دبي للمهرجانات 
والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق 
التجــاري فــي دبــي ســيارة نيســان باترول 
ومبلغ ١٠٠ ألف درهم نقدًا لكل فائز من 
الفائزيــن الـــ ١٧ فــي إطار حملة الســحب 

الضخمــة التــي أقيمــت فــي الفتــرة مــن 
١٥ ديســمبر ٢٠٢٢ إلى ٢٩ يناير ٢٠٢٣.

وانطاقــًا من كونها شــريك اســتراتيجي 
ــذي تنظمــه  لمهرجــان دبــي للتســوق، ال
ــة،  ــات والتجزئ ــي للمهرجان ــة دب مؤسس
دخــول  للعمــاء  المجموعــة  أتاحــت 
ــًا  ــاق ٢٥ درهم ــال إنف ــن خ ــحب م الس
ــر فــي أي مــن متاجــر »زووم« أو  أو أكث
ــرو« أو  ــو ب ٥٠ درهمــًا فــي متاجــر »أوت
شــراء خدمــات محــددة في مراكــز خدمة 
تســجيل. إضافة إلى ذلــك، أتاحت الحملة 
دخــول الســحب أيضــًا لمــن اشــتروا باقــة 

»فائــز فــي مهرجــان دبــي للتســوق« التي 
تضم ٣ قســائم ســحب و٢٣ قسيمة خصم، 
مــن أي محطــة خدمــة اينــوك أو إيبكــو.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن اينــوك تدعــم 
مهرجــان دبــي للتســوق منــذ إنشــائه في 
عــام ١٩٩٦. وقدمــت عروضهــا في جميع 
محطــات خدمــة اينــوك وإيبكــو فــي دبي 
ــرو  ــات المت ــي محط ــر »زووم« ف ومتاج
ومتاجــر »زووم«  الســكنية  والمناطــق 
دبــي  أنحــاء  جميــع  فــي  المســتقلة 
ــع »تســجيل«  ــرو ومواق ــو ب ــذ أوت ومناف

ــارة. وام ــي اإلم ف

األرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مشروعا لحفظ 
البيانات لمدد زمنية طويلة

دراسة بحثية تؤكد دور الصياغة اإلعالمية المحوري في 
تشكيل التأثير الذي تخّلفه العمليات اإلرهابية

»حكماء المسلمين«: فتح باب التسجيل في النسخة 
الثانية من »منتدى شباب صناع السالم«

»زايد العليا« تسخر الذكاء االصطناعي لعالج وتأهيل »أصحاب الهمم«

اينوك تعلن عن الفائزين في سحب »مهرجان دبي للتسوق«

مدفع رمضان الرحال في مضمار ميدان تزامنا مع كأس دبي العالمي للخيول اليوم أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة 
فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد 
الطيــب، شــيخ األزهر الشــريف، عن فتح 
بــاب التســجيل فــي النســخة الثانيــة مــن 
»منتــدى شــباب صنــاع الســام«، الــذي 
ينعقــد في جنيف بسويســرا خال الفترة 
ــو القــادم بالتعــاون  ــى ١٤ يولي مــن ٦ إل
ــن المجلــس ومؤسســة »روز كاســل«  بي

ومجلــس الكنائــس العالمي.
ويمكن للشباب الراغبين في التسجيل 

تقدم طلبهــم عبر الرابط التالي
 https://bit.ly/Epfapplynow-en
ــارس  ــن ١٩ م ــرة م ــال الفت ــك خ ، وذل

إلــى ٩ أبريــل ٢٠٢٣.
ــام  ــد عبدالس ــار محم ــال المستش وق
األميــن العام لمجلس حكماء المســلمين، 
إن المنتــدى يهــدف إلــى إعــداد قيــادات 
شــابة في مجــاالت صناعة الســام وإقرار 
مبادئ التعايش الســلمي بين المجتمعات 
اإلنســانية؛ حيــث تركــز النســخة الثانيــة 
مــن منتــدى شــباب صنــاع الســام علــى 
صقل مهــارات المشــاركين والمشــاركات 
ــاالت  ــي مج ــم ف ــر قدراته ــاء وتطوي وبن
صناعة الســام، وحوار األديان، والتعايش 

الســلمي ونشــر قيــم األخــوة اإلنســانية.
ــج  ــم البرنام ــم تصمي ــه ت ــح أن وأوض
التدريبي ليتناسب مع المعارف والخبرات 

األساســية للمشــاركين والمشــاركات فــي 
صناعــة الســام، مــع صقلهــا وتطويرهــا 
مــن طــرف خبــراء وفاعليــن دولييــن 
متخصصيــن، كمــا يتيــح التدريــب فرصــًة 
حقيقيًة للمشــاركين به الكتساب مهارات 
ــة  ــدروس التطبيقي ــززة بال ــرات مع وخب
األساسية واألدوات الضرورية في مجاالت 
ــِق  ــى َخْل ــر االختــاف، والقــدرة عل تدبي

حــوار بنَّــاٍء تحــل بــه النزاعــات المختلفــة 
بطــرق ســلمية، ويشــكل التدريــب أيًضــا 
فضــاًء رحًبــا الكتشــاف طــرق اقتــراح 
ــة  ــادرات الميداني ــذ المب ــم وتنفي وتصمي
والرقميــة، التــي مــن بينهــا ســيتمُّ اختيار 
األكثــر تأثيــًرا وفعاليــة ليتــمَّ دعمهــا مــن 
خال برنامج منتدى شــباب صناع الســام 

لدعــم المبــادرات.وام

أعلنــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي أن 
ــوم  »مدفــع رمضــان الرحــال« ســيتواجد الي
الســبت ولمــدة يوم واحد فــي مضمار ميدان 
الذي يســتضيف فعاليــات كأس دبي العالمي 

للخيــول بنســخته الـ ٢٧ .
وأوضــح الرائــد عبد اهلل طــارش العميمي، 
قائــد وآمر مدافــع اإلفطار في شــهر رمضان، 
أن شــرطة دبي أدخلت تعديات على مســار 
ــة  ــي البطول ــد ف ــال« ليتواج ــع الرح »المدف
الدوليــة المهمــة، والــذي يشــارك فيهــا ١٢٦ 
خيــًا مــن ١٢ دولــة، تتنافــس علــى الجوائــز 

الماليــة البالغة ٣٠.٥ مليــون دوالر.
ولفــت إلــى أن المدفــع الرحال ســيتواجد 
فــي مضمــار الميــدان لمدة يــوم واحد فقط، 
ليتمكن المشــاركون فــي البطولــة والزائرون 
ــى المــوروث  ــة مــن االطــاع عل ــى الدول إل
الثقافــي والعادات والتقاليــد اإلماراتية، خال 

الشــهر الفضيل .
ونــوه إلــى أن المدفع الرحال ســينتقل في 
اليــوم الــذي يليــه إلــى مركــز دبي التجــاري، 
وبعدها يواصل تنقاته وفق الجدول المخصص 
لــه فــي مختلف أرجــاء إمــارة دبــي، موضحا 
فــي الوقت ذاته أن »مدفــع الجميرا الثابت« 

ســيتم نقلــه إلى فنــدق أتانتس.وام

 استغالل وسائل اإلعالم جزء من استراتيجيات 
التنظيمات اإلرهابية لجذب االهتمام

الصياغة اإلعالمية تلعب دورًا في تضخيم 
وقع الهجمات والتهديدات اإلرهابية

تطوير المنظومة العالجية 
المقدمة ألصحاب الهمم بما 

يتوافق مع التطور التكنولوجي 
على مستوى العالم
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
“رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اهلل”، تنطلق اليوم السبت منافسات النسخة 
الـ٢٧ من كأس دبي العالمي، على مضمار 
على  األبرز  المعمارية  التحفة  “ميدان” 

العالم. مستوى 
السباق على قيمة ومكانة  ويؤكد هذا 
دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز 
رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، 
حيث تحظى األمسية بمشاركة صفوة جياد 
العالم يتنافسون في ٩ سباقات )أشواط( 
 ٣٠.٥ المالية  تبلغ جوائزها  أمسية  ضمن 

مليون دوالر.
وعاوة على مشاركة أفضل الجياد في 
العالم، يتميز الحدث في كل عام بمشاركة 
والفرسان  المدربين  وأمهر  الماك  صفوة 

من مختلف دول العالم.
وألول مرة في تاريخ كأس دبي العالمي، 
الكريم،  رمضان  شهر  مع  الحدث  يتزامن 
ليكون بمثابة فرصة إلظهار الثقافة العربية 
العالمي،  الحدث  أمام ضيوف  واإلسامية 
مثلما أعلنت اللجنة المنظمة، علمًا بأن هذا 
التزامن سيتكرر خال العامين المقبلين أيضا.

دبي  “كأس  الرئيسي  الشوط  ويشهد 
العالمي”، الذي يقام برعاية طيران اإلمارات، 
مشاركة  دوالر،  مليون   ١٢ جائزته  وتبلغ 
١٥ جوادًا من أفضل خيول العالم، من ٧ 
دول، من بينها اإلمارات والسعودية واليابان 
والكويت والبحرين وبيرو، يتنافسون في 
رملية  أرض  على  األولى  الفئة  من  سباق 

لمسافة ٢٠٠٠ متر.
الشوط  في  المتنافسة  الجياد  ويتقدم 
جرامر،  كنتري  اللقب  حامل  الرئيسي، 
يفوز  جواد  ثاني  يكون  ألن  يهدف  الذي 
في نسختين من كأس دبي العالمي، وينضم 
إليه الفائز بكأس السعودية وبسباق دبي 
تيرف “بانثاالسا” أحد ثمانية خيول يابانية 
الجيرز  أيضا  ويشارك  بالسباق،  تشارك 
وخريج  كريسفورد  وإد  سايمون  بتدريب 
كرنفال كأس دبي العالمي، وكذلك الجواد 
أحمد  خليل  لمحمد  “بندوق”  اإلماراتي 

بإشراف بوبات سيما.
ويعد سباق لونجين دبي شيماء كاسيك 
)فئة ١( بجوائزه، التي تبلغ ٦ مايين دوالر، 
ثاني أهم سباق باألمسية؛ حيث يشارك فيه 
٧ فائزين بسباقات الفئة األولى من بينهم 
حامل اللقب شهريار والياباني اكوينوكس.

ويأتي بعده سباق دبي تيرف )فئة ١( 
بي  دي  )برعاية  دوالر  مايين   ٥ بجوائز 
ورلد(، ويشهد مشاركة لورد نورث الفائز 
المشترك في العام ٢٠٢٢ والفائز بنسخة 
الثالثة،  للمرة  للفوز  ٢٠٢١ والذي يسعى 
حيث يواجه مجموعة يابانية قوية بما فيها 
صاحب المركز الثالث في عام ٢٠٢٢ فين 
دو جارد والفائز بديربي اليابان دو ديوس.

رئيسيين  سباقين  األمسية  تضم  كما 
للسرعة؛ وهما دبي جولدن شاهين )فئة١( 
)برعاية نخيل(، وسباق القوز سبرنت )فئة١( 

)برعاية عزيزي للتطوير العقاري(.
لمسافة  شاهين  جولدن  سباق  ويضم 
١٢٠٠ متر، على األرضية الرملية مجموعة 
من المشاركين المتميزين من أمريكا؛ منهم 
بريدرز  سباق  في  الثاني  المركز  صاحب 
كب سبرنت سي زيد روكت والفائز من 
حامل  مواجهة  في  جونايت  الثانية  الفئة 

اللقب سويتزرالند.

ويقام سباق القوز سبرنت، على مسافة 
١٢٠٠ متر على العشب، بمشاركة مجموعة 
عالمية قوية من بينها الدسم الذي يتدرب 
في بريطانيا، واألمريكي كازاديرو، ويحمل 
السهيل آمال جودلفين في هذا السباق.

الثانية  الفئة  من  سباقات   ٣ تقام  كما 
تتضمن سباق دبي جولد كب  باألمسية، 
يشارك  الذي  للسيارات(  الطاير  )برعاية 
فيه “سبجيكتفيست” الفائز بنسخة ٢٠٢١، 
وسباق جودلفين مايل )برعاية ون زعبيل(، 
ومن أبرز المشاركين فيه “بثرات ليون” 
بطل العام الماضي، وسباق ديربي اإلمارات 
)برعاية اتانتس ذا رويال(، ويسعى المدرب 
مع  رابع  للقب  أوبراين  ايدان  األيرلندي 
األمريكي  المدرب  ويشارك  “كايرو”، 
القادم  “ورسستر”  بالجواد  بافرت  بوب 

كاليفورنيا. من 
األولى،  الفئة  بسباق  األمسية  وتفتتح 
للخيول  المخصص  كاسيك  كحيلة  دبي 
إعمار(،  )برعاية  )فئة١(  األصيلة  العربية 
بين  متوقعة  مثيرة  منافسة  يشهد  حيث 
“دريان”  األخيرتين  بالنسختين  الفائزين 

و“فيرست كاس”.
وإضافة لسباقات الخيول المثيرة، ستكون 
هناك الكثير من المسابقات الممتعة بين 
الحضور، ويمكن للضيوف والجمهور الفوز 
بالجوائز، مثل مسابقة ستايل ستيكس، وجائزة 
وجوه في السباقات، ومسابقات الترشيحات.

كما أعدت اللجنة المنظمة مرفقًا خاصًا 
رمضان  شهر  أيام  ثاني  إفطار  الستضافة 
األعلى  النقطة  لذلك  واختارت  المبارك، 
في مضمار ميدان، ويشهد الجانب الشرقي 
والسباقات  والفعاليات  المنافسات  مشهد 
في المضمار، في المرة األولى التي يحتفي 
فيها المكان بضيوفه خال الشهر الكريم.وام

ــي  ــان الفرنس ــت دو مارس ــار مون ــهد مضم  يش
ــي ســباقين  ــرة ف ــوم الســبت مشــاركة )٢٣( مه الي
لــكأس الوثبــة ســتاليونز، بتوجيهــات ودعــم ســمو 
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 

ــوان الرئاســة. ــر دي ــوزراء وزي ــس ال مجل
وتقــام الفعاليــات لدعــم ونشــر ســباقات الخيــول 
العربية األصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة 
عشــرة لمهرجــان ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل 

نهيــان العالمــي للخيول العربيــة األصيلة .
ويحمل الســباق األول اسم كأس الوثبة ستاليونز، 
بــري ماجيــك دو بيبــول »١« لمســافة ٢٠٠٠ متــر، 

البالــغ جائزتــه ١٦ ألــف يورو.
وتشــارك فــي الســباق ١٢ مهــرة فــي ســن أربــع 
ســنوات فقط، أبرزهــا “غنادا” إلســطبات األصايل، 
بإشــراف فرانســوا روهــات، وقيادة ماثيــاس لورين، 
ــال الكيــف، بإشــراف اوليفــر  ــكا” لداني و”بيتــي اتي
ــا”  ــرل، و”جمباي ــادة أنطــوان وي ــت، وقي تريجودي
لديــدري غيثليــن، بإشــراف تومــاس فورســي وقيادة 

كليمنــت كاديــل.
ويقــام الســباق الثانــي بالمســمى نفســه بالرقــم 
»٢« وبمواصفــات الســباق األول، وتشــارك فيــه ١١ 
مهرة، تتقدمها “جمانة” إلسطبات األصايل، بإشراف 
اف روهــات وقيــادة فالنتيــن ســيجوي، و”جوادا دو 
لــوب” ألشــرف محمد ابــوكارازا، بإشــراف اليزابيث 
بيرنــارد وقيــادة مايــكل فورســت، و”وعــد” لعمــاد 
الدين الحتوشــي، بإشــراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة 

اليخانــدرو كورتيز.وام

23 مهرة تتنافس في سباقي كأس الـوثبة بفرنسـا غدًا

صفوة جياد العالم تتنافس في كأس دبي العالمي اليوم على 3٠.5 مليون دوالر

السباق يؤكد على 
قيمة ومكانة دبي 

كوجهة رياضية عالمية 
المستوى ومركز رئيسي 

على خارطة رياضات 
الخيل العالمية

تحظى األمسية 
بمشاركة صفوة جياد 
العالم يتنافسون في 

9 أشواط ضمن أمسية 
تبلغ جوائزها المالية 
3٠.5 مليون دوالر

تنافس أفضل الجياد 
في العالم على الحدث 
كل عام بمشاركة 

صفوة المالك وأمهر 
المدربين والفرسان من 

مختلف دول العالم

تزامن كأس دبي 
العالمي مع شهر 

رمضان الكريم فرصة 
إلظهار الثقافة العربية 

واإلسالمية أمام 
ضيوف الحدث العالمي
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بعد مرور ٢٠ جولة من الموسم الجاري 
لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بلغ عدد 
األهداف المسجلة في ١٤٠ مباراة حتى اآلن 
٤٢٠ هدفا، من ضمنها ٣٩ ثنائية، و٣ هاتريك، 
وسوبر هاتريك وحيد يتصدرون المشهد في 
أبرز مسابقة للمحترفين بالكرة اإلماراتية.

ويتصدر علي مبخوت ) الجزيرة(، والبا 
كودجو ) العين( قائمة أصحاب الثنائيات ب٤ 
ثنائيات لكل منهما، وجاء ثنائيات مبخوت 
في مرمى كل من دبا، والشارقة، والبطائح، 
والظفرة، فيما جاءت ثنائيات البا في مرمى 

النصر، والبطائح، وعجمان، والجزيرة.
 : وهم  العبين   ٥ ثنائيتين  سجل  فيما 
جواو بيدرو )الوحدة( في مرمى الوصل، 
ودبا، وفابيو ليما )الوصل( في مرمى كل 
من بني ياس، والوحدة، وسفيان رحيمي 
)العين( في مرمى كل من الوحدة، والشارقة، 

وفراس بالعربي ) عجمان( في مرمى كل من 
النصر، وبني ياس، وكايو لوكاس )الشارقة( 

في مرمى كل من الجزيرة، وبني ياس.
وسجل ثنائية واحدة ٢١ العبا هم: أشرف 
بن شرقي )الجزيرة( في مرمى الوصل، وريان 
كلباء، وسهيل  )النصر( في مرمى  مينديز 
النوبي )بني ياس( في مرمى الظفرة، وحارب 

)شباب  خريبين  وعمر  وكارتابيا،  عبداهلل، 
والنصرودبا  البطائح،  مرمى  في  األهلي( 

على التوالي.
كما سجل ثنائية واحدة أيضا ايلتون موليني، 
وفابيو ايفرو )خورفكان( في مرمى الظفرة، 
والبطائح، وناشوينيال يانج، ولوريني )البطائح( 
في مرمى الجزيرة، والظفرة، على التوالي، 

وأحمد عامر ) كلباء( في مرمى الجزيرة، 
وسفيان بوفيني، وتوماس شانكاي، جيلبرتو 
مرمى  في  )الوصل(  سوزا  ودي  أوليفيرا، 
خورفكان، والبطائح ، والنصر، على التوالي.

في  )العين(  يارمولنكو  أندرية  وكذلك 
مرمى عجمان، ونيكوالس خمينيز )بني ياس( 
في مرمى البطائح، وعلي مدن، ووليد أزارو 
بيمنتا  ولوكاس  دبا،  مرمى  في  )عجمان( 
)الوحدة( في مرمى البطائح ، ودجانيني 

)الشارقة( في مرمى البطائح أيضا.
 ٣ طريق  عن  الهاتريك  ثاثية  وجاءت 
العبين وهم : علي مبخوت )الجزيرة( في 
مرمى خورفكان، وفابيو ليما )الوصل( في 
مرمى الظفرة، و رافاييل الياس )بني ياس( 
هاتريك  السوبر  جاء  فيما  دبا،  مرمى  في 
البا  طريق  عن  الظفرة  مرمى  في  الوحيد 

كودجو )العين(.وام

 أعلنــت حلبة مرســى عن إطــاق روزنامة حافلة 
باألنشــطة لجميــع أفراد العائلة مــن مختلف األعمار 
احتفاًء بحلول شــهر رمضــان المبارك، حيث تتضمن 
ــة  ــة للســيارات واللياقــة البدني ــر مــن ٥٠ فعالي أكث
بمــا فــي ذلك تجــارب القيــادة والركــوب، وبطوالت 
الكارتينــج، وأيــام القيــادة، التي تقام أنشــطتها طيلة 

أيــام الشــهر الفضيل.
ويمكن للراغبين باختبار تجربة اجتياز منعطفات 
حلبــة مرســى يــاس ، المشــاركة فــي فعاليــات أيــام 
القيادة في ياس، التي تقدم تجارب مميزة للباحثين 
ــرة أو  ــن الســائقين أصحــاب الخب ــاس م ــن الحم ع
الــذي يختبــرون تجربــة القيادة الرياضيــة ألول مرة.

ويشــرف المدربــون الخبــراء فــي حلبــة مرســى 
يــاس علــى تجارب القيادة والركــوب المتوفرة خال 
أيــام القيــادة فــي يــاس على أســطول من الســيارات 
الفريــدة، بما في ذلك ســيارة بورشــه تايــكان توربو 
ذات التصميــم المميز، وســيارة أســتون مارتن “جي 
تــي٤ “ بأدائهــا الرياضــي الفائق. أما محبي ســباقات 
 YASالفورموال١، فيمكنهم اختبار تجربة قيادة ٣٠٠٠
والتــي تعــد أقــرب تجربة قيــادة للفورمــوال١ يمكن 

للســائقين الهواة اختبارها.
أمــا محبــي رياضــة الســيارات وســباقات الــدراج 

ــة  ــن حلب ــادر ع ــان الص ــر البي ــد ذك ــد، فق بالتحدي
مرســى يــاس اليــوم أنهــم علــى موعــد مــع الجولــة 
الختاميــة مــن تحــدي “يــاس ســوبر ســتريت” التــي 
تقــام فعالياتهــا بيــن ٣١ مــارس و١ أبريــل ٢٠٢٣ ، 
لتتويــج ملــك ســباقات الــدراج، وتفتــح المواجهــة 

النهائيــة لبطولــة الــدراج الحماســية بــاب الحضــور 
مجاًنــا أمــام الجمهــور، فيما يمكــن للراغبين باختبار 
هــذه التجربــة عن قــرب حجــز تذاكر البــادوك التي 

تتيــح لهــم التجــول بيــن الســيارات.
وأوضــح البيــان أن يــاس كارت زون تفتــح أبوابها 

أمــام جميــع أفــراد العائلة مــن مختلــف األعمار في 
بطولــة الكارتينــج الرمضانيــة، وتضــم البطولــة لهــذا 
العــام فئــة التحمــل وفئــة الســيدات، باإلضافــة إلــى 
فئة الســائقين الصغــار، وتقدم للســائقين المتوجين 
فــي كل مــن جوالتهــا الثــاث جوائــز مميــزة. فيمــا 

تســتضيف “يــاس كارت زون” في عطلــة عيد الفطر 
المبــارك فعاليات ســباقات سلســلة ســودي العالمية 
للكارتينــج للكبــار والصغار، بينما تســتقبل ســباقات 
الســبرينت ضمن السلســلة محبي سباقات الكارتينج 

بحســب الروزنامة المحددة مســبقا.
وال تقتصــر الفعاليــات خــال شــهر رمضــان علــى 
ــة مرســى  ــح حلب ــط، إذ تفت أنشــطة الســيارات فق
يــاس أبوابهــا أمام محبي ممارســة الرياضة وأنشــطة 
اللياقة البدنية خال مجموعة واســعة من الفعاليات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــارك، بم المســائية طــوال الشــهر المب
ــن  ــاس” اللتي ــي ي ــر ف ــاس” و” اج ــي “دو ي فعاليت

تقامــان يــوم اإلثنيــن ١٠ أبريــل.
كمــا تتواصــل فعاليات تدربي في يــاس التي تقام 
أيــام األحــد والثاثــاء مــن الســاعة 8 إلى ١١ مســاًء، 
لتتيح المجال لهواء أنشــطة اللياقة البدنية لممارســة 
ــات  ــوب الدراج ــري أو رك ــي أو الج ــة المش رياض
ــا  ــوال١، فيم ــى مســار ســباقات الفورم ــة عل الهوائي
تقــام فعاليــة تدربــي في ياس، الحصرية بالســيدات، 
ــن مــن كل أســبوع مــن الســاعة  ــوم اإلثني مســاء ي
٧:٣٠ وحتــى ١١:٣٠، وتفتــح فعاليــة تدربــي صباًحــا 
أبوابهــا أمــام محبــي رياضــة الدراجــات الهوائية أيام 

اإلثنيــن واألربعــاء والخميــس مــن كل أســبوع .وام

5٠ فعالية للسيارات واللياقة البدنية في حلبة مرسى ياس خالل شهر رمضان

خســر العــب منتخبنــا األول للجــودو 
تال شــفيلي أولى مبارياتــه في تصفيات 
الــدور التمهيــدي لــوزن تحــت ٦٦ كجم، 
ضمــن منافســات بطولة )تبليســي جراند 
سام( للجودو لعام ٢٠٢٣، التي انطلقت 
مبارياتهــا صبــاح أمــس بالقاعــة الرياضية 
األولمبيــة بجورجيــا قبل ختامهــا يوم غد 
، وجاءت خســارته العبنا تال من العب 
منتخــب أذربيجــان ســليمانوف كارمــان 
ضمــن المجموعــة الحديديــة التي ضمت 

٤١ العبــا مــن أبرز المصنفين فــي العالم 
ــه  ــت بدايت ــد ان كان ــوزن ، بع ــذا ال له
ــة وكاد ان  ــة قوي ــاراة االفتتاحي فــي المب
يحســمها فــي أولــى دقيقــة اال ان تجــدد 
اإلصابــة فــي اليــد وخبــره خصمــه أدت 
لخسارته المفاجئة لنجوم اللعبة ..ويلعب 
اليوم الســبت العبنا جريجوري أرام اولى 
ــن  ــدي ضم ــدور التمهي ــي ال ــه ف مباريات
منافسات وزن تحت ٩٠ كجم الذي يضم 
٢٧ العبــا مــع العــب منتخــب أذربيجــان 

تاليبــوف فوجار.
وتســهم المشــاركة الفعليــة فــي تلــك 

البطولــة ومــا بعدهــا فــي زيــارة رصيــد 
المشــاركين مــن مختلــف المنتخبات في 
ــاد باريــس ٢٠٢٤  ســباق التأهــل ألولمبي
بحصــد المزيــد مــن نقــاط التأهــل، بعــد 
أن بــدأ العــد التنازلــي لتلك الــدورة التي 
تبقــى النطاقتهــا اقــل مــن ٥٠٠ يومــا.. 
يذكــر بــان بطولــة تبليســي الحاليــة التي 
تختتــم يــوم غــد االحــد، تشــهد مشــاركة 
ــة، مــن  ــًا والعبــة مــن ٦١ دول ٤١٩ العب
بينهــا ٣ منتخبــات عربيــة هــي اإلمــارات 
والبحريــن ولبنــان وتبلــغ قيمــة جوائزها 

النقديــة ١٥٤ ألــف دوالرا.

يلتقي المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
اليوم السبت منتخب طاجيكستان وديا على 
استاد آل نهيان، ضمن معسكره بأبو ظبي، 
في إطار برنامج اإلعداد لنهائيات كأس آسيا 

٢٠٢٣، وتصفيات كأس العالم ٢٠٢٣.
يتطلع منتخبنا  اللقاء وديا،  وبرغم كون 
الستعادة االنتصارات مجددا بقيادة المدرب 

األرجنتيني رودلفو أروابارينا.
مع  السابقة  الوحيدة  المواجهة  وكانت 
طاجيكستان وديا شهدت فوز منتخبنا ٣-٢ 
اليوم  منتخبنا  ويخوض   .٢٠٢٠ نوفمبر  في 
الودية السابعة له بقيادة أروابارينا، علما بأن 
السابقة شهدت فوز منتخبنا على  الوديات 
كل من كازاخستان، ولبنان، والتعادل أمام 
جامبيا، والخسارة أمام باراجواي، وفنزويا، 
واألرجنتين. ومن المتوقع أن تشهد المباراة 
غدا الدفع ببعض العناصر الشابة، التي انضمت 
مؤخرا لقائمة المنتخب، مثل عبد اهلل إدريس 
يوسف العب وسط  وبال  الجزيرة  مدافع 
الوحدة،  مدافع  الكربي  اهلل  وعبد  عجمان 
ويوسف المهيري مدافع الوصل وأحمد عامر 

مهاجم اتحاد كلباء.وام

فــاز منتخبنــا الوطنــي للشــباب )تحــت 
ــيكي ٢-١  ــره المكس ــى نظي ــنة( عل ٢٠ س
ــس األول  ــت أم ــي أقيم ــاراة الت ــي المب ف
الخميــس علــى ملعــب ذيــاب عوانــة بمقر 
اتحــاد الكــرة فــي دبــي، بالبطولــة الدولية 

الوديــة للمنتخبــات تحــت ٢٠ ســنة.
ــا حــازم محمــد  ــة منتخبن وســجل ثنائي

مــن ركلــة جــزاء، وعيــد محمــد.
الســبت  غــدًا  البطولــة  وتســتكمل 
بإقامــة مباراتيــن، تجمــع األولــى منتخبنــا 
مــع شــقيقه الســعودي فــي ملعــب شــباب 
األهلي بالعوير، ويلتقي في الثانية هولندا 
والمكســيك فــي ملعــب ذيــاب عوانــة.وام

بعد مرور 20 جولة من دوري أدنوك للمحترفين .. 

39 ثنائية و3 »هاتريك« و»سوبر هاتريك« وحيد أبرز األرقام في 2٠ جولة

منتخبنا الوطني يستأنف استعداداته لكأس آسيا بمواجهة طاجيكستان وديًا اليومخسارة تالل وارام يلعب اليوم في بطولة تبليسي جراند سالم للجودو

منتخبنا للشباب يفوز على نظيره المكسيكي في افتتاح البطولة الدولية
أبوظبي - الوطن

42٠ هدفًا في ١4٠ مباراة من ضمنها 39 
ثنائية و3 هاتريك وسوبر هاتريك وحيد

علي مبخوت  والبا كودجو يتصدران قائمة 
أصحاب الثنائيات ب4 ثنائيات لكل منهما
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يسرف الكثيرون في شراء كميات كبيرة من األطعمة 
وتحضير العديد من وجبات الطعام خال شهر رمضان 
التي  المبارك، مما يؤدي إلى هدر هذه األطعمة 

غالبًا ما ينتهي بها الحال في سلة القمامة.
أواًل، لماذا ال تعيد استخدام بقايا الطعام وتناولها 
لإلفطار في اليوم التالي - ربما كفاتح للشهية أو 

طبق جانبي؟ يمكن إضافة بقايا اللحوم والخضروات 
إلى أطباق الطعام أو الفطائر أو األطباق ذات الوعاء 
الواحد مثل الطواجن. ويمكنك مزج بقايا الخضار 
لذيذة وغيرها  لعمل شكشوكة  البيض  والخبز مع 
من األفكار إلعادة استخدام بقايا الطعام بداًل من 

التخلص منها.وكاالت

مشـاركـة الطعـام الفـــائض يجـنب هــدر األطعمـة فـي رمضـان

ُيحسن المزيد من المغنيسيوم في الطعام صحة الدماغ مع التقدم في العمر، وفًق 
بحث لعلماء من مختبر التصوير العصبي والدماغ في الجامعة الوطنية األسترالية.

وقالت الدكتورة خولة العتيق، الباحثة الرئيسية: »تظهر دراستنا أن زيادة 
بـ ٤١% في تناول المغنيسيوم يمكن أن تخفض تقلص  الدماغ  بسبب العمر، 
والذي يرتبط بوظيفة إدراك أفضل ويقلل خطر اإلصابة بالخرف، أو يؤخرها«. 
ووجد الباحثون أن زيادة األطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ، والمكسرات 
يمكن أن تساعد في تقليل خطر اإلصابة بالخرف، وهو السبب الرئيسي الثاني 

للوفاة في أستراليا، وسابع أسباب الوفاة في العالم.
وشملت الدراسة أكثر من ٦ آالف شخص، بين ٤٠ و٧٣ عامًا، ووجدت أن بين 
الذين يستهلكون أكثر من ٥٥٠ ملغ من المغنيسيوم يوميًا، يصغر عمر الدماغ 
بحوالي عام واحد، عند بلوغ ٥٥ عامًا، مقارنة مع الذي يتناول المغنيسيوم 

بمعدل حوالي ٣٥٠ ملغ في اليوم.
وقالت العتيق: »ُتظهر الدراسة أن زيادة تناول المغنيسيوم الغذائي تسهم 
في حماية األعصاب في مبكر أثناء الشيخوخة، وقد تبدأ اآلثار الوقائية في 

األربعينيات من العمر، و حتى قبل ذلك«.وكاالت

المغنيسـيوم فـي الطعـام للحمـاية مـن الخـرف

ُشوهدت عاصفة غبارية متأججة على كوكب خارج 
نظامنا الشمسي للمرة األولى.

وكان قد اكُتشف على كوكب خارج المجموعة 
الشمسية ُيعَرف باسم »VHS 1256b«، والذي يبعد 
حوالي ٤٠ سنة ضوئية عن األرض، هذه الظاهرة، 

وفق »بي بي سي«.
ُيذَكر أنه جرى توظيف القدرات الرائعة لتلسكوب 
»جيمس ويب« الفضائي الجديد لتحقيق هذا االكتشاف.

وُتعّد جزيئات الغبار التي تسمى السيليكات، عبارة 
عن حبيبات صغيرة تتكون من السيليكون واألكسجين، 

وهي التي ُتشكل أساس أغلب المعادن الصخرية.
لكن العاصفة التي اكتشفها التلسكوب »ويب« 
التي قد تحدث في  الظاهرة نفسها  ليست هي 
منطقة صحراوية قاحلة على كوكبنا، إنها أكثر من 

الضباب الصخري.
وتقول البروفيسورة بيث بيلر، من جامعة أدنبره 
والمرصد الملكي في أدنبره بالمملكة المتحدة: 
»إنه يشبه أن تتلقى حبيبات الرمل، ولكنها أنعم 
بكثير. إننا نتحدث عن حبوب السيليكات بحجم 

جسيمات الدخان«.

وقالت بيلر، لشبكة »بي بي سي«: »هذا ما ستكون 
لكنها   ،»VHS 1256b« الغيوم على كوكب عليه 
أكثر سخونة. هذا الكوكب هو جسيم يافع وساخن. 
ربما تكون درجة حرارة قمة السحاب مماثلة لدرجة 

حرارة لهيب الشمعة.
للمرة   »VHS 1256b« كوكب ُحّدد  قد  وكان 
األولى بواسطة تلسكوب »فيستا« المطوَّر من ِقبل 
المملكة المتحدة في شيلي عام ٢٠١٥، وإنه ما يسمى 
»المشتري الخارق« - كوكب ُمشابه للكوكب الغازي 
العماق في نظامنا الشمسي، لكنه أكبر منه بكثير، ربما 
من ١٢ إلى ١8 ِضعف الكتلة. ويدور حول اثنين من 
النجوم من مسافة كبيرة - حوالي ٤ أضعاف المسافة 

التي يقطعها كوكب بلوتو من شمسنا.
 VHS« وقد أظهرت الماحظات السابقة على كوكب
1256b« أنه يبدو أحمر اللون، مما يشير إلى أنه قد 
يحتوي على غبار في غافه الجوي. وتؤكد دراسة 
التلسكوب »ويب« هذا األمر. وتقول البروفيسورة 
بيلر: »إنه ألمر رائع؛ ألنه يوضح كيف يمكن أن 
تكون السحب المختلفة على كوكب آخر من سحب 
بخار الماء، التي نعرفها على وجه األرض«.وكاالت

تشهد األعمال الفنية الجزائرية الخاصة بشهر رمضان، 
منافسة شديدة بين المسلسات الدرامية االجتماعية 
ثانية،  جهة  من  والكوميدية  جهة،  من  والتاريخية، 
تعرضها قنوات التلفزيون الحكومي وفضائيتا »النهار« 

و»الشروق« الخاصتان.
وبحسب المتخصصين في المجال، سيكون العرض 
مغريًا للمشاهد الجزائري، والمغاربي أيضًا، حيث يضم 
١٠ مسلسات أهمها مسلسل »بنت الباد«، الذي سيتابع 
الجمهور جزأه الثالث، والذي يروي قصة أمير يعيش 
في الجزائر قرر الزواج من الفتاة »روزا« وهي من أم 
إيطالية تنتمي لعائلة متحررة تعيش في أوروبا. وقد 
تعرفا على بعضهما أثناء فترة الدراسة، لكن رغبتيهما 
في االرتباط تصطدمان برفض عائلتيهما، وبرغم ذلك 
يتزوجان ويتنقان إلى مدينة برج بوعريريج شرق الجزائر، 
لإلقامة. غير أن »روزا«، تجد نفسها مطالبة ببذل مجهود 
كبير للتكيف مع مجتمع محافظ ومع طباع لم تتعود 
عليها. المسلسل، يبث على »النهار« وهو من تأليف 

منال مسعودي وإخراج يوسف محساس.
»االختيار األول«، مسلسل يتوقع نقاد الدراما في 
الجزائر، أن يكون األكثر مشاهدة، كونه يضم كوكبة 

من نجوم الدراما من تونس أساسًا، أمثال فتحي الهداوي 
ونضال السعدي وفاطمة برتقيس، إلى جانب وجوه 
فّنية جزائرية في تجربة مشتركة بين الفنانين التونسيين 
والجزائريين. وقبل رمضان، تم طرح فيديو كليب لألغنية 
الرسمية للمسلسل به لقطات منه، وأدى األغنية مغّني 
الراب الجزائري »ديدين« المعروف باسم »البندقية«، 

وسيعرض العمل على التلفزيون الحكومي.
ومن األعمال الهامة، نجد »حارة الشهداء« للمخرج 
مهدي تساباست وهو من ٣٠ حلقة. وتنقل قصة السلسلة 
الدرامية، صراعًا بين »سي الطاهر« الذي يملك نفوذًا 
أخاقيًا في الحارة، و»رفيق« المقاول الناجح ماديًا، 
الفاسد أخاقًا بسبب تصرفاته الطائشة. وجرى تصوير 
أجزاء من العمل في مليانة غرب العاصمة، وأخرى في 

وهران كبرى مدن غرب الباد.
وقد وجدت الدراما باللغة األمازيغية مكانًا لها وسط 
الزخم الفني الرمضاني، بفضل مسلسلي »آسيف نتزيزوا« 
و»إيزورن«. األول من ٣٠ حلقة من إخراج إدريس بن 
شرنين، ويحكي قصة األم »باية« التي تفرقها ظروف 
غامضة عن ابنتيها التوأم، بينما هاجر زوجها البلدة عبر 

قارب للهجرة غير النظامية.وكاالت

يتوّلى سيف اإلسام األحمد محمود حفظ ٧٠٠ 
مخطوطة من نحو ٦ آالف موجودة داخل ١٣ مكتبة 
في شنقيط ُتعّد كنز هذه المنطقة الموريتانية الُمدرجة 
كانت  والتي  العالمي،  للتراث  اليونسكو  قائمة  في 
سابقًا مركزاً تجاريًا وسط الصحراء في موريتانيا، وفقًا 

لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«.
قطعة  فوق  األرض  على  اإلسام  سيف  ويجلس 
من ِجلد الخروف، ويقّلب، وهو يضع قفازات قطنية 
سميكة ويرتدي عباءة بوبو التقليدية المحلية، صفحات 

هشة ألحد الكتب.
ويوضح أن الحبر المصنوع من الفحم النباتي والصمغ 
العربي يحمي القصص والمعارف التي تعود إلى عصور 
مضت وتتمحور على موضوعات دينية وفلكية وقانونية، 

فضًا عن الرياضيات والشعر.
ويقول ملّوحًا بيده: »نحافظ على ذاكرة العالم 
التي عبرت هذه الشوارع القديمة«. وتقع شنقيط 

على الطريق التجاري الذي يربط الشواطئ الغربية 
للقارة األفريقية بمكة المكرمة.

وتسود في أزّقة المدينة القديمة روحية تاريخ امتّد 
لقرون ويشمل آالف الحجاج والتجار الذين عبروها يوماً. 
وفي ساحة شنقيط الرئيسية، يفتح عبد اهلل حبوت، 
٤٥ عامًا، أبواب مكتبته، مشيراً إلى أن عائلته تسّلمت 

أكثر من ١٤٠٠ وثيقة من مسافرين عبروا المدينة.
ويشير إلى نص مكتوب بخط مرصوص باللونين 
األسود واألحمر، ومعروض في واجهة خشبية، ويقول: 

»لم ُيعتَمد الترقيم على أي من الصفحات«.
ويلفت إلى أن »ترقيم الصفحات اختراع حديث«، 
مضيفًا: »من أجل التنّقل بين صفحات الكتاب، ُتعاد 
كتابة آخر كلمة موجودة في أسفل الصفحة إلى اليسار، 
على أعلى الصفحة التالية لجهة اليمين، ما يساعد 
القارئ على معرفة الصفحة التي كان يقرأ فيها، في 

حال تبعثرت األوراق خطًأ«.وكاالت

طوَّر باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، 
وشركة فرعية تابعة للجامعة تسمى »إيه بي آي إم 
ثيربايوتيكس«، عّقاراً واعداً للسرطان يستهدف الخايا 
السرطانية فقط، ومن ثم ال يؤدي لمشكلة تساقط الشعر 
لدى المرضى. واستغرق تطوير هذا الدواء ١8 عامًا، 
وأكثر من ٢٠ مليون يورو، وجرى اختباره اآلن على 
٢٠ مريضًا بالسرطان كانوا مرضى داء عضال. وجّربوا 
جميع العاجات المتاحة، وكحلٍّ أخير اختاروا تجربة 

خيار جديد كان في المرحلة التجريبية.
وُأجريت التجارب في أستراليا على الدواء الجديد 
»ATX-١٠١«، حيث توجد هناك عيادات متخصصة في 
اختبار األدوية الجديدة، وكانت النتائج، التي جرى نشرها 
في العدد األخير من دورية أبحاث األورام »Oncogene«؛ 
واعدة. وتقول ماريت أوتيرلي، أستاذة الطب الجزيئي، 
الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره، األربعاء، 
الموقع اإللكتروني للجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: 

»٧٠ % من المرضى الذين اختبروا الدواء استقروا بعد ٦ 
أسابيع، وواصل ١٢ تناول الدواء واستقروا بعد ١8 أسبوعًا، 
وتناولت امرأة الدواء لمدة ١٧ شهرًا، واستقرت حالتها 
ألكثر من عامين«. كانت هذه التجارب التي ُأجريت 
بأستراليا، والتي تسمى تجارب المرحلة األولى، هدفها 
تحديد ما إذا كان الدواء ساّمًا للبشر، وذلك بعد أن 
جرى إثبات فاعليته في التجارب المعملية والحيوانية، 

من حيث قدرته على وقف نمو السرطان.
وتوضح أوتيرلي أن الخايا السرطانية تنقسم بشكل ال 
يمكن السيطرة عليه، وفي النهاية تتراكم الخايا التالفة 
وتشكل ورمًا سرطانيًا، والدواء الجديد يتسبب في تلف 
المادة الجينية للخايا السرطانية. وتضيف أن »الخايا 
السرطانية أكثر إجهاداً من الخايا األخرى، ومع ذلك فإنها 
ال تموت وتستمر في النمو حتى عندما تتضرر، والعاج 
الكيميائي التقليدي للسرطان يضع مزيداً من الضغط 
على الخايا السرطانية حتى تموت في النهاية.وكاالت

»جيمس ويب« يكشف عاصفة ترابية في العالم البعيد تنافس محموم لألعمال الفنية الرمضانية على استقطاب المشاهد في الجزائر

مخطوطات شنقيط كنز ثمين محفوظ بعناية باحثون نرويجيون يطورون عالجًا واعدًا للسرطان

تخلى فنانون مصريون عن الكوميديا ألول مرة 
في موسم دراما رمضان. أبرزهم أحمد عيد، 
وأحمد فهمي، وأحمد رزق. حيث يبتعد الفنان 
المصري أحمد عيد خال دوره بمسلسل »عملة 
نادرة« مع الفنانة نيللي كريم، عن الكوميديا. فعيد 
الذي غاب عن الدراما المصرية منذ مشاركته في 
مسلسل »صاحب السعادة« عام ٢٠١٤ مع الزعيم 
وبطولته  بفكرته  إمام، وحتى مشاركته  عادل 
لمسرحية »اخطف مراتي ولك وتحياتي« التي 
عرضت بموسم الرياض في ديسمبر( الماضي، 
يراهن على دور الصعيدي في مسلسل »عملة 
نادرة« حسب وسائل إعامية، ال سيما أنها المرة 
ليقدم  الكوميديا  عن  فيها  يبتعد  التي  األولى 
مزيجا من الشر واألداء الصعيدي في عمل فني.

في  فهمي  أحمد  المصري  الفنان  ويشارك 
بطولة مسلسل »سره الباتع« حيث يبتعد عن 
الكوميديا مجددًا بعمل درامي ألول مرة، بعد 
أن قدم تلك الخطوة سينمائيًا من قبل من خال 
فيلم »العارف« مع الفنان أحمد عز والمخرج 
أحمد عاء ٢٠٢١. وقال فهمي إن »المخرج هو 
من شجعني على التخلي عن الكوميديا في فيلم 
)العارف(، ورغم تخوفي فإن الشخصية نجحت 
بشكل واسع«. وأضاف فهمي أن »أعمالي الفنية 
الكوميديا،  اآلن أخذت منحى آخر بعيدًا عن 
بداية من مسلسل )سره الباتع(، وأيضا مسلسل 
)السفاح( الذي سيعرض قريبًا على منصة )شاهد(«، 
معتبرًا أن »مشاركته في )سره الباتع( عامة 
مهمة في مشواره لضخامة العمل الذي يخرجه 
المخرج المصري خالد يوسف«. وقال فهمي إن 
»سر حماسه للعمل، هو التعاون مع المخرج 
المشوق  السيناريو  عن  فضًا  يوسف،  خالد 

والمتشعب«.وكاالت

وجدت دراسة جديدة، أن شرب القهوة المحتوية على 
الكافيين ليس له عاقة بنوع شائع من االضطرابات في ضربات 
القلب يعرف باسم االنقباضات األذينية المبكرة، وذلك بعد 
أن حذرت بعض السلطات الصحية من أن هذا االضطراب 

قد يكون أحد اآلثار الجانبية لشرب القهوة.
أنباء »أسوشييتد برس«، فقد أجريت  وبحسب وكالة 
الدراسة على ١٠٠ متطوع سليم، تقل أعمارهم عن ٤٠ عامًا، 
تمت مراقبة وظائف القلب وعادات المشي وأنماط النوم 
وسكر الدم لديهم باستخدام الساعات وأجهزة تتبع اللياقة 
البدنية، وذلك بعد إرسال رسائل نصية يومية لهم على مدار 
أسبوعين أبلغتهم بشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين 

في أيام معينة وتجنبها في أيام أخرى.
ووجد الباحثون، أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين 
ال يؤدي إلى المزيد من النوبات اليومية من ضربات القلب 

الزائدة، والمعروفة باسم االنقباضات األذينية المبكرة.
وتعّد هذه الضربات اإلضافية التي تحدث في الحجرتين 
العلويتين من القلب، وهما األذينان األيمن واأليسر، شائعة 
وال تسبب مشاكل في العادة. لكن ثبت أنها تتنبأ بحالة قلبية 

محتملة الخطورة تسمى الرجفان األذيني.
والرجفان األذيني هو عدم انتظام في نظم القلب ونبض 
سريع جداً بها، يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطات دموية.

إال أن الفريق وجد دليًا طفيفًا على تسبب القهوة في نوع 
آخر من عدم انتظام ضربات القلب يأتي من غرف القلب 
السفلية )البطينان األيمن واأليسر(، يسمى االنقباضات البطينية 
المبكرة. وهذه المشكلة شائعة أيضًا وليست خطيرة في 
العادة، لكنها ارتبطت بزيادة خطر اإلصابة بقصور القلب.

ووجد الباحثون المزيد من هذه الضربات لدى األشخاص في 
األيام التي شربوا فيها فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا.وكاالت

توفي مواطنان أميركيان آخران إثر إصابتهما بعدوى 
بكتيريا »الزائفة الزنجارية«، وهي بكتيريا مقاومة لألدوية 
المستعادة، وفقا لمركز مكافحة  العين  ترتبط بقطرات 

األمراض والوقاية منها.
ويذكر أنه، قد اكتشفت البكتيريا في ١٦ والية، وفقا 
لما ورد في آخر تحديث عن التفشي؛ حيث كانت الوفاة 
السابقة الوحيدة من بين ٦8 حالة هي وفاة لرجل من 

والية واشنطن.
ومع ذلك، فقد ثمانية مرضى آخرين من هذا المجموع 
بصرهم بصفة دائمة، واضطر أربعة منهم إلى إزالة مقل 

العيون.
وفقا لشبكة »سي. إن. إن« اإلخبارية، فإن منتج الرعاية 
بالعينين - الذي ُيعتقد أنه يربط بين تلك الحاالت - عبارة 
عن قطرات عين ُمَزلِّقة للدموع الصناعية، ُصنعت بواسطة 
شركة »غلوبال فارما« للرعاية الصحية، وُتوزع في الواليات 
المتحدة بواسطة شركتي »إيزري كير« و»ديلسام فارما«.

وقد ُسحبت القطرات - التي ُتباع من دون وصفة طبية 
- للمرة األولى في أوائل فبراير كإجراء وقائي، في حين 
سارع محققو الصحة العامة إلى تتبع آثار البكتيريا. كما 
ُسحب مرهم العين الصناعي لشركة »ديلسام« من األسواق 
بعد فترة وجيزة بناء على توصية من إدارة األغذية واألدوية 
األميركية، في حين ُسحب نوعان آخران من قطرة العين من 
إنتاج شركة »فارميديكا يو إس إيه« وشركة »أبوتيكس« بصفة 
مؤقتة، رغم عدم ارتباط أي منهما بالتفشي البكتيري الحالي.

وينصح مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في بيانه بأن 
المرضى الذين استخدموا أيا من المنتجات المستعادة من 
األسواق، والذين ظهرت عليهم عامات أو أعراض عدوى 
العين، يجب أن يطلبوا العناية الطبية على الفور.وكاالت

شديدة  قيوداً  األميركية  يوتا  والية  ستفرض 
على دخول القّصر إلى وسائل التواصل االجتماعي 
اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد أن وّقع الحاكم 
أمس  تشريعًا جديداً  الجمهوري سبنسر كوكس 
األول  الخميسيهدف إلى محاسبة الشركات على 
األضرار التي تلحق بالصحة العقلية للشباب، وفقًا 

لوكالة »األنباء األلمانية«.
وتنص القوانين الجديدة، من بين أشياء أخرى، على 
أنه يتعين على شركات وسائل التواصل االجتماعي 
التحقق من عمر السكان بوالية يوتا »الذين يسعون 
إلى االحتفاظ أو فتح حساب«، وفقاً لحكومة الوالية.

ووفقًا للقوانين، فإنه يجب على الوالد أو الوصي 
إعطاء الموافقة قبل أن يتمكن المستخدمون الذين 

تقل أعمارهم عن ١8 عامًا من فتح حساب.
وكتب كوكس عبر »تويتر« بعد التوقيع على 
القوانين: »لم نعد على استعداد للسماح لشركات 
التواصل االجتماعي باالستمرار في اإلضرار بالصحة 

العقلية لشبابنا«.
ومن المقرر أن تدخل القوانين حيز التنفيذ العام 
المقبل، مما يجعل الوالية أول والية في الباد تفرض 
القيود الشاملة على استخدام وسائل  مثل هذه 
التواصل االجتماعي، وفقًا لوسائل اإلعام األميركية.

ويشير البيان إلى بيانات من المراكز األميركية 
للسيطرة على األمراض والوقاية منها تقول إن معدالت 
االكتئاب وأزمات الصحة العقلية بين المراهقين 
األميركيين قد تضاعفت تقريبًا منذ عام ٢٠١٠. وجاء 
في البيان: »لقد ارتبط إنشاء واستخدام وسائل 

التواصل االجتماعي بهذه المعدالت المتزايدة«.
موافقة  جانب  إلى  أيضًا،  التشريع  ويتطلب 
الوالدين، من شركات وسائل التواصل االجتماعي 
»إعداد حظر تجول افتراضي« يمنع الدخول إليها 

بين ساعات محددة، وفقًا لحكومة الوالية.
كما يجب إتاحة دخول اآلباء »إلى حسابات 

أطفالهم بشكل كامل«.وكاالت

فـنانون مصـريون يتخلـون عن 
الكوميديا ألول مرة في رمضان

شرب القهوة المحتوية على الكافيين 
اليتسبب في  ضربات القلب الزائدة

ارتفـاع الوفـيـات بسـبب العــدوى 
البكتيرية لقطـرات العـين

والية أميركية تحد من وصول القّصر 
إلى وسائل التواصل االجتماعي

مسجد الشيخ خليفة في العين


