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يومية سياسية مستقلة

اإلمارات وكوستاريكا تطلقان محادثات 
أولية التفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقــع معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد 
الزيــودي، وزيــر دولة للتجــارة الخارجية، 
ومعالي مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة 
الخارجيــة فــي جمهوريــة كوســتاريكا، 
ــدء  ــًا مشــتركًا بشــأن ب ــًا وزاري أمــس بيان
المحادثــات األوليــة للتوصــل إلــى توقيــع 
اتفاقية شــراكة اقتصادية شــاملة بين دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة وكوســتاريكا.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال معالــي 
الزيــودي وفــدًا كوســتاريكيًا وزاريــًا بمقــر 

ــي. ــي دب ــاد ف وزارة االقتص

معالــي  قــال  الصــدد،  وفــي هــذا 
ــة  ــوم محط ــي الي ــودي: »نبن ــي الزي ثان
ــات  ــي مســيرة العاق ــرة ف ــة ومؤث مهم
دولــة  بيــن  والتجاريــة  االقتصاديــة 
اإلمارات وكوســتاريكا، مــن خال إطاق 
المحادثــات األولية بشــأن توقيــع اتفاقية 
شــراكة اقتصاديــة شــاملة بينهمــا، والتــي 
ستســهم فــي تدشــين حقبــة جديــدة من 
التعاون التجاري واالســتثماري في شــتى 
المجــاالت، بمــا يدعــم النمــو االقتصادي 
المســتدام للبلدين الصديقين«. ص»٢٥«

»التشّلون هم«

كشــف مصــرف اإلمــارات المركــزي عــن مواصلــة 
نمــو قطــاع التأميــن فــي الدولــة خــال الربــع الرابــع 
مــن العــام ٢٠٢٢، مــع زيــادة عــدد وثائــق التأميــن، 
تماشــيًا مــع الزيــادة فــي إجمالــي األقســاط المكتتبة.

وأشــار المصــرف المركــزي، إلــى ارتفــاع إجمالــي 
ــار درهــم  ــى ٤٧.٢ ملي ــة إل ــن المكتتب أقســاط التأمي
خــال العــام الماضــي مقارنة بنحــو ٤٤.٣ مليار درهم 

ــار درهــم  ــادة تعــادل ٢.٩ ملي فــي العــام ٢٠٢١، بزي
أو مــا نســبته ٥.%6.

وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقســاط 
التأميــن المكتتبــة بنهايــة العــام الماضــي إلــى زيــادة 
أقســاط التأميــن علــى الممتلــكات والمســؤوليات إلى 
١٧.8 مليــار درهــم فــي ٢٠٢٢ ارتفاعًا مــن ١٥.٥ مليار 

درهــم في ٢٠٢١، بنمو بنســبة ١٤.8%. ص»٢٤«

عــززت أســواق األســهم المحليــة مكاســبها فــي 
ختــام جلســة أمــس، وربــح رأســمالها الســوقي مــا 
يربــو علــى ٢٤.٢ مليــار درهــم، مــع تحقيــق ســوق 

دبــي أكبــر وتيــرة مكاســب يوميــة منــذ 6 أشــهر.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم المدرجــة 
مــن ٣.٢6١ تريليــون درهــم فــي نهاية جلســة أمس 
األول  إلــى ٣.٢86 تريليــون درهــم بنهايــة جلســة 
أمس، موزعة بواقع ٢.6٩٢ تريليون درهم لألســهم 

المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية و٥٩٣.٤ 
مليــار درهــم لألســهم المدرجــة فــي ســوق دبــي 

المالي.
واســتقطبت األســهم المحلية ســيولة بنحو ١.٧٥ 
مليــار درهــم موزعــة بواقــع ١.٢٩ مليــار درهم في 
ســوق أبوظبــي و٤٥٢.8 مليــون درهــم فــي ســوق 
دبــي، وجــرى التــداول علــى نحو ٣٩١ مليون ســهم 
عبــر تنفيــذ ما يربــو على ٢١ ألــف صفقة. ص»٢٥«

47.2 مليار درهم األقساط المكتتبة 
لشركات التأمين بنهاية 2022 بنمو %6.5

األسهم المحلية تربح 24 مليار درهم

7 صفقات دمج واستحواذ لـ»موانئ أبوظبي« بـ5.9 مليار درهم خالل 2022
وّسعت مجموعة موانئ أبوظبي خال 
العــام ٢٠٢٢ نطــاق انتشــارها الجغرافــي 
وعــززت الخدمــات والعــروض المقدمــة 
للمتعامليــن إضافــًة إلــى إطــاق خدمات 
ماحيــة جديدة تهدف إلــى تعزيز الربط 

التجــاري العالمي.
وقــد ســجلت المجموعــة فــي العــام 
ذاتــه نتائــج تشــغيلية قوية ونتائــج مالية 
قياســية مــع نمــو اإليــرادات بنســبة ٤١% 
على أســاس ســنوي لتصل إلــى ٥.٥ مليار 

درهم.
وفي إطار استراتيجية نموها الطموحة 
أبرمــت المجموعــة ســبع صفقــات دمــج 
واســتحواذ خــال عــام ٢٠٢٢، بقيمــة 
إجماليــة بلغــت ٥.٩ مليــار درهــم وذلك 
وفقًا لتقرير المجموعة السنوي المتكامل 
لعــام ٢٠٢٢ لدى ســوق أبوظبــي لألوراق 
الماليــة، الــذي صدر أمس حيث شــهدت 
المجموعــة نجاحــات بــارزة خــال العــام 
ــات  ــا طلب ــت فيه ــردة فاق ــادة مّط وزي
االكتتــاب المعــروض فــي ســوق أبوظبي 

لــألوراق المالية. ص»٢٤«
41% نمو إيرادات »موانئ أبوظبي« لتصل إلى 5.5 مليار درهم

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الــوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«.. إطاق االستراتيجية الوطنية للجينوم 

لألعــوام العشــر المقبلــة بهــدف وضــع منظومــة 
متكاملة لتطوير برامج الجينوم وتنفيذها واالرتقاء 
بالرعايــة الصحيــة المقدمــة إلــى مواطنــي دولــة 
اإلمــارات إضافة إلى ترســيخ مكانــة الدولة مركزًا 

للبحــوث واالبتــكار فــي مجال علــوم الجينوم.

كما شــهد إطاق االســتراتيجية.. ســمو الشيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي 
عهــد دبــي وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب حاكم دبــي نائب رئيس 
ــر الماليــة والفريــق ســمو  ــوزراء وزي مجلــس ال

الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس مجلس 
ــمو الشــيخ  ــة وس ــوان الرئاس ــر دي ــوزراء وزي ال
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي ــداهلل ب عب

والتعــاون الدولي وســمو الشــيخ خالد بن محمد 
ــان عضــو المجلــس التنفيــذي  ــد آل نهي بــن زاي
رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيذي رئيــس مجلس 
اإلمــارات للجينــوم وعــدد مــن الشــيوخ والوزراء 

ص»6+٧+8« والمسؤولين. 

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان إطالق »استراتيجية الجينوم الوطنية« بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وعدد من الوزراء والمسؤولين

خالد بن محمد بن زايد: تسريع حلول 
الرعاية الصحية الشخصية والعالجات 

الوقائية ذات األولوية للمجتمع

محمد بن راشد: االستراتيجية ترسخ 
مكانة اإلمارات مركزًا للبحث واالبتكار 

في مجال الرعاية الصحية 

محمد بن زايد: اإلمارات ماضية في 
مسارها التنموي نحو المستقبل لالرتقاء 

بجودة الحياة في مجتمعها

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان إطالق »استراتيجية الجينوم الوطنية«

رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا وتوفير أفضل 
مستوى من الرعاية الصحية وجودة الحياة لشعبنا

رئيس الدولة يسـتقبل الضيوف والمواطنين المهنئين بشـهر رمضـان
ص»٢ إلى ٥«

يقدمها مفكرون بارزون ويناقشون خاللها مواضيع تهم اإلنسان والمجتمع
مجلس محمد بن زايد يبدأ سلسلة محاضراته الرمضانية للعام الجاري  

يســتضيف مجلــس محمــد بــن زايــد خــال موســمه 
الرمضاني الحالي عدداً من المحاضرات يقدمها متحدثون 
ومفكــرون بــارزون على مســتوى العالم يناقشــون خالها 

مواضيع تهــم اإلنســان والمجتمع.

وتتضمن عناوين المحاضرات لهذا العام.. »التكنولوجيا 
ــى منظــوراً مســتقبليًا  ــف نتبن واالتجاهــات الناشــئة: كي
فــي التفكيــر«، ومحاضــرة بعنوان »اإلنســان والمســتقبل 
والتحديات المعاصرة« ومحاضرة »الشــيخوخة.. أســبابها 

وإمكانية الوقاية منها«.. بجانب محاضرة » إتقان القيادة 
والنجــاح فــي عالمنــا المعاصر«. وُتعــد محاضرات مجلس 
محمــد بــن زايــد سلســلة معرفيــة مســتمرة تهــدف إلــى 
معالجة الموضوعات المتصلة باإلنسان والمجتمع. ص»١١«

المحاضرات تركز على التحديات والفرص التي تواجه البشرية 
خالل التطور المستمر للمجتمع والثقافة والتكنولوجيا

محاضرات المجلس سلسلة معرفية مستمرة تهدف 
لمعالجة الموضوعات المتصلة باإلنسان والمجتمع
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اســتقبل صاحب السمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
اهلل” أمــس الضيــوف والمواطنيــن الذيــن 
هنــأوا ســموه بمناســبة حلــول شــهر 
تعالــى  اهلل  داعيــن  المبــارك  رمضــان 
ــور الصحــة  ــى ســموه موف ــم عل أن يدي

والعافيــة والســعادة.
فقــد اســتقبل ســموه فــي مجلــس 
قصــر البطيــن .. معالــي جاســم محمــد 
ــاون  ــس التع ــام مجل ــن ع ــوي أمي البدي
ــدد  ــي ع ــة وممثل ــج العربي ــدول الخلي ل
ــؤولين  ــة والمس ــات الحكومي ــن الجه م

والمواطنيــن.
وتبــادل ســموه مــع الحضــور أطيــب 
المباركــة  المناســبة  بهــذه  التمنيــات 
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يديــم 
ــن  ــعبها األم ــارات وش ــة اإلم ــى دول عل

ــار. ــن االزده ــد م ــتقرار ومزي واالس
وحضــر المهنئــون مأدبــة اإلفطار التي 

أقامها ســموه بهذه المناســبة.
ــة.. ســمو  كمــا حضــر اللقــاء والمأدب
الشــيخ حمــدان بن زايــد آل نهيان ممثل 
الحاكم في منطقة الظفرة وســمو الشيخ 
نهيــان بــن زايــد آل نهيان رئيــس مجلس 
أمناء مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنسانية والفريق سمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
وســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان 
الرئاســة وســمو الشيخ حامد بن زايد آل 
نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبوظبــي وســمو الشــيخ خالــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
زايد العليا ألصحاب الهمم وســمو الشيخ 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــن محمــد ب ــد ب خال
عضــو المجلــس التنفيــذي رئيــس مكتــب 
أبوظبــي التنفيــذي وســمو الشــيخ ذيــاب 
ــان عضــو  ــد آل نهي ــن زاي ــن محمــد ب ب
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن زايد آل 
نهيــان وســمو الشــيخ زايــد بــن محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان وعــدد مــن الشــيوخ 

وكبار المســؤولين.وام

رئيس الدولة يستقبل الضيوف والمواطنين المهنئين بشهر رمضان

محمد بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج وممثلي عدد من الجهات الحكومية والمسؤولين والمواطنين
محمد بن زايد خالل استقباله جاسم محمد البديوي

حمدان وحامد وخالد بن زايد
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رئيس الدولة يتبادل مع الحضور أطيب التمنيات بالمناسبة المباركة 
سائلين اهلل أن يديم على اإلمارات وشعبها األمن واالستقرار

محمد بن زايد في حديث مع حمدان بن زايد بحضور حمدان المزروعي 

نهيان وسيف وعبداهلل بن زايد ومنصور الظاهري 

سلطان وراشد بن حمدان بن محمد ونهيان بن مبارك وأنور قرقاش وجانب من المهنئين
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محمد بن زايد خالل استقباله المهنئين

خالد وذياب وحمدان بن محمد بن زايد وأنور قرقاش



05العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م

حمدان وحامد بن زايد وخالد وذياب وحمدان بن محمد بن زايد وسلطان وراشد بن حمدان وأنور قرقاش 

خالد وذياب بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد 
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شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه اهلل« 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
ــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«..إطــاق  ال
ــوام  ــوم لألع ــة للجين ــتراتيجية الوطني االس
ــة  ــع منظوم ــدف وض ــة به ــر المقبل العش
متكاملــة لتطويــر برامج الجينــوم وتنفيذها 
واالرتقــاء بالرعايــة الصحيــة المقدمــة إلــى 
مواطنــي دولــة اإلمارات إضافة إلى ترســيخ 
مكانــة الدولة مركزاً للبحــوث واالبتكار في 

مجــال علــوم الجينوم.
كمــا شــهد إطــاق االستراتيجية..ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتوم ولي عهد دبي وســمو الشــيخ مكتوم 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم 
دبــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الماليــة والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايــد آل نهيــان نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيــان نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر ديــوان الرئاســة وســمو الشــيخ عبــد 
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي اهلل ب
والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ خالــد بن 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلس 
التنفيــذي رئيــس مكتب أبوظبــي التنفيذي 
رئيــس مجلس اإلمارات للجينــوم وعدد من 

الشــيوخ والوزراء والمســؤولين.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــة  ــان بهــذه المناســبة أن دول ــد آل نهي زاي
اإلمــارات ماضية في مســارها التنموي نحو 
المســتقبل والــذي تســعى مــن خالــه إلــى 

االرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي مجتمعها.
وقال ســموه: »أولويتنــا خدمة مجتمعنا 
وتوفير أفضل مســتوى مــن الرعاية الصحية 

وجــودة الحياة لشــعب اإلمارات”.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم أن اســتراتيجية الجينــوم 
الوطنية ترســخ مكانة دولــة اإلمارات مركزًا 
عالميــاً رائــداً فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

المتقدمة.
وقــال ســموه: »كمــا تســهم فــي تعزيــز 
مكانة اإلمــارات في مجال البحث والتطوير 
واالبتــكار إضافــة إلــى اســتخدام تكنولوجيا 

المستقبل«.     
مــن جانبــه أكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس 
اإلمــارات للجينــوم االهتمــام الكبيــر الــذي 

توليــه قيادة دولة اإلمارات للقطاع الصحي.
وأشار سموه إلى أن استراتيجية الجينوم 
الوطنيــة تجســد رؤيــة دولــة اإلمــارات 
وتوجهاتهــا فــي توفير رعاية صحية متقدمة 
عالميــة المســتوى مــن خال تســريع وتيرة 
األبحــاث والتطبيقات في مجــاالت الجينوم 
بمــا يســهم فــي تعزيــز صحــة حيــاة أفــراد 

المجتمــع وجودتها.
وقــال ســموه: »إن اســتراتيجية الجينــوم 
منظومــة وطنيــة تركــز علــى تســريع حلول 
الرعاية الصحية الشخصية والعاجات الوقائية 
ذات األولوية لمجتمع اإلمارات، وسيشــرف 
المجلــس علــى برنامــج »المليــون جينــوم« 
والــذي ســيمكن قطــاع الصحــة مــن رفــع 

مســتوى الرعايــة الصحية”.
 - محاور استراتيجية الجينوم الوطنية

مــن جهتهــا أكــدت معالــي ســارة بنــت 
ــس  ــام لمجل ــن الع ــري األمي ــف األمي يوس
اإلمارات للجينوم، أن المجلس قطع شــوطا 
كبيراً منذ إنشــائه في وضع البنية األساســية 
التي تجمع المؤسســات التنظيمية والبحثية 
والتكنولوجيــة والطبيــة وتســهم فــي ربــط 
جهودهــا لتحويل الدراســات إلــى تطبيقات 

وخدمــات طبيــة نوعية.

واســتعرضت األميري مامح استراتيجية 
الجينوم الوطنية ومستهدفاتها والتي تسعى 
إلى توفير منظومة متكاملة تسهم في تعزيز 
الصحــة وجــودة الحياة فــي الدولة، وتعمل 
ــاء جيــل مــن القــدرات والكــوادر  علــى بن
فــي مجــاالت الجينــوم فــي الدولــة وتدعــم 
مسارات االكتشاف العلمي واالبتكار وتمّهد 
لتوســيع نطاق االستفادة من علوم الجينوم.

وأوضحــت األميــري: »أن االســتراتيجية 
تعتمــد علــى خمســة محــاور رئيســة هــي 
وضــع منظومــة تشــريعية وأطــر حوكمــة 
ــية  ــة أساس ــر بني ــة، وتطوي ــة ومتكامل مرن
موحــدة وآمنــة للبيانــات الجينيــة بجانــب 
تنميــة قــدرات وكفــاءات البحــث واالبتكار 
فــي علوم الجينــوم، والتركيز على تطبيقات 
الجينــوم ذات األولوية للصحة العامة إضافة 
إلى ترســيخ الشــراكات وأوجــه التعاون في 

مجــاالت وعلــوم الجينــوم”.
وأضافــت أن برنامــج الجينــوم اإلماراتــي 
يعــد مــن أكثــر البرامــج الســكانية الجينيــة 
شــمواًل وطموحــاً على مســتوى العالم، وأن 
البيانات الجينية التي يجري جمعها وتحليلها 
تسهم بشكل كبير في تطوير برامج الرعاية 
الصحيــة الشــخصية والوقائية بالتعــاون مع 

المؤسســات الطبية والبحثية فــي الدولة.
وقالــت: »إن لدينــا اليــوم قاعــدة بيانات 
تضــم تحليــل التسلســل الكامــل للبيانــات 
الجينية لقرابة ٤٠٠ ألف مواطن، وستســهم 
هــذه البيانــات فــي فهــم التكويــن الجينــي 
لمواطنينــا وتســاعدهم في اتخــاذ القرارات 
التــي تؤثــر فــي صحتهــم وجــودة حياتهــم 
بصــورة فعالــة، وسيســاعد الطواقــم الطبية 
فــي تحســين خطــط وبرامــج الرعايــة 
الصحيــة الخاصــة بــكل منهــم. إضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن هــذه الثــروة مــن المعلومــات 
ستســاعدنا في تطوير الحلول التي تتناســب 
مــع تركيبتنــا اإلماراتيــة الجينيــة، للحد من 
ــة  ــة والمزمن ــات الوراثي ــار االضطراب انتش
مثــل الســكري وضغــط الــدم والســرطان، 
لــذا تســتمر جهــود جميــع الجهــات القائمة 
علــى البرنامــج فــي نشــر الوعــي لتحقيــق 
العدد المســتهدف والبالغ مليون عينة على 
مستوى الدولة، ونتطلع في هذا اإلطار إلى 
اســتمرار مشــاركة أبناء المجتمــع اإلماراتي 

كافــة ودعمهــم للبرنامج”.
وأشارت معالي سارة األميري إلى برنامج 
الجينــوم المرجعــي لدولــة اإلمــارات وهــو 
برنامــج مكّمــل لبرنامج الجينــوم اإلماراتي، 

ــة  ــن ٥٠،٠٠٠ عين ــر م ــيحلل أكث ــذي س وال
إماراتية بواســطة تكنولوجيــا الجيل الجديد 
لفحــص التسلســل الجينــي وســيتيح إنشــاء 
مرجعية جينية تشــكل ركيزة لفهم األساس 
الجينــي للصحــة واألمراض، بما يســاعد في 
تحديد المخاطر الصحية الوراثية لكل مواطن 
ويتيح التدخل المبكر لتوفير الوقاية األولية 
والعاجات الشــخصية الدقيقة، ويتم العمل 
عليهــا بمشــاركة نخبــة مــن الباحثيــن مــن 
الجامعات والمؤسسات البحثية في الدولة”.

وأضافــت األميــري أن العمــل جــاٍر فــي 
عــدد مــن البرامج الســريرية التي تســتخدم 
قاعدة البيانات الجينية المتاحة، ومن أبرزها 
برامج الفحوص المتقدمة لألمراض الوراثية 
قبل الزواج، وبرنامج الطب الشخصي األول 
مــن نوعه في المنطقة لعاج األورام والذي 
يستهدف في مراحله األولى سرطان الثدي، 
إضافــة إلــى برامج الصيدلة الجينيــة، وعدد 

من البرامــج قيد التطوير.
ويشــرف مجلس اإلمــارات للجينوم على 
جميع برامج ومشــاريع الجينــوم في الدولة 
والتــي يجــري تطويرها وتنفيذهــا بالتعاون 
مــع مختلــف الجهات المعنية بمــا في ذلك 
الجهات التنظيمية التي تشمل وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع ومؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحيــة، ودائــرة الصحــة بأبوظبــي وهيئــة 
الصحــة فــي دبــي ومؤسســة دبــي الصحيــة 
األكاديمية إضافة إلى المؤسسات األكاديمية 
والطبيــة والتكنولوجيــة الشــريكة وتتضمن 
جامعــة خليفــة، وجامعــة محمــد بــن زايــد 

للذكاء االصطناعي، وجامعة اإلمارات العربية 
المتحــدة إضافــة إلــى جامعــة نيويــورك - 
أبوظبــي، وجامعــة محمد بن راشــد للطب 
والعلوم الصحية، وجامعة الشــارقة  بجانب 
»جي ٤٢ للرعاية الصحية«، ومركز أبوظبي 
للخايا الجذعية، وكليفاند كلينك أبوظبي، 
وشركة أبوظبي للخدمات الصحية »صحة”.

دعم قطــاع الرعاية الصحيــة والقطاعات 
ذات العاقة

وتدعم استراتيجية الجينوم الوطنية كفاءة 
قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي الدولة بشــكل 
كبيــر، مــن خــال برامــج الطــب الوقائــي 
التــي تركــز علــى ســجل المخاطــر الجينية، 
ــتهدف  ــي تس ــق الت ــب الدقي ــج الط وبرام
األمــراض الوراثيــة والنــادرة، وتدعم األطباء 
فــي اتخــاذ الخطــوات االســتباقية للحــد من 
انتشــار األمــراض أو تأخيــر أعراضهــا، وفــي 
اتخــاذ المســارات العاجيــة األكثــر فعاليــة، 
وبالتالــي ستســهم علوم الجينــوم في خفض 
تكاليــف القطــاع الصحــي ونفقــات األدوية 

علــى المــدى الطويل.
كمــا تســهم برامــج الجينــوم فــي إيجــاد 
قطاع اقتصادي وطني حيوي، عبر استقطاب 
مزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية 
الرائدة إضافة إلى استقطاب رواد األعمال في 
قطاعات الذكاء االصطناعي والرعاية الطبية 
والبحــث العلمي والتكنولوجيــا والصناعات 
الدوائيــة وغيرهــا، بمــا يســهم فــي إيجــاد 
الوظائــف وفرص التطــور لكفاءاتنا الوطنية 

فــي قطاعات وصناعات المســتقبل.وام

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان إطالق »استراتيجية الجينوم الوطنية«
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وجودة الحياة لشعبنا

محمد بن زايد: اإلمارات ماضية في مسارها التنموي نحو المستقبل لالرتقاء بجودة الحياة في مجتمعها

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان إطالق »استراتيجية الجينوم الوطنية« بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وعدد من الوزراء والمسؤولين 

¢ االستراتيجية تهدف لوضع منظومة متكاملة لتطوير برامج الجينوم في الدولة وتنفيذها.
¢ تطوير برامج للرعاية الصحية الشخصية والطب الدقيق مبنية على 
مرجعية جينية إماراتية للحد من انتشار االضطرابات الوراثية والمزمنة.

¢ محاور االستراتيجية تركز على تمكين المبادرات والقدرات واإلمكانات 
التكنولوجية والبحثية والطبية وتدعم مسارات االبتكار في علوم الجينوم.
¢ برنامج الجينوم اإلماراتي مشروع محوري ضمن االستراتيجية الوطنية 

وهو من أضخم المبادرات السكانية الجينية على مستوى العالم.
¢ قاعدة بيانات يشرف عليها مجلس اإلمارات للجينوم تضم تحليل التسلسل 

الكامل للبيانات الجينية لنحو 400 ألف مواطن والهدف مليون عينة.
¢ بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة تعد نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية.

حمدان بن محمد وسيف وعبداهلل بن زايد 



07العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م

محمد بن راشد: االستراتيجية ترسخ مكانة اإلمارات مركزًا للبحث واالبتكار في مجال الرعاية الصحية 
محمد بن زايد في حديث مع محمد بن راشد

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستمعان إلى شرح من سارة األميري  
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خالد بن محمد بن زايد: تسريع حلول الرعاية الصحية الشخصية والعالجات الوقائية ذات األولوية للمجتمع
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستمعان إلى شرح من سارة األميري  

محمد بن زايد ومحمد بن راشد وحمدان بن محمد 

محمد بن زايد ومحمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وسارة األميري
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ترأس اجتماع مجلس الوزراء وأكد بأن ٢0٢3 سيكون أفضل عام اقتصادي في تاريخ الدولة
محمد بن راشد: أقررنا 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة 

التصـدير خـالل 7 سـنوات
محمد بن راشد: سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر 

تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية

محمد بن راشد: كما استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر 
من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية

محمد بن راشد: وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة 
مع 4 دول ونتفاوض حاليًا مع العديد من الدول األخرى

سموه:  إنشاء مركز بيانات وروابط التجارة الدولية وإطالق 
برامج الترويج والدعم وزيادة استقطاب االستثمارات

سموه: اإلمارات الثانية عالميًا في مؤشر كبار المدراء 
المتخصصين وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا

سموه: بدأنا نرى تأثير االتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية 
للدولة و2023 سيكون العام االقتصادي األقوى للدولة

مجلس الوزراء يستعرض تأثيرات اتفاقيات الشراكات االقتصادية الشاملة على تجارة الدولة الخارجية

ترأس صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء الــذي عقــد فــي 
قصــر الوطــن فــي أبوظبــي بحضــور ســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة، والفريــق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر ديوان 

الرئاسة.
وقــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم » ترأست اجتماعًا لمجلس 
ــا  ــي أقررن ــوزراء بقصــر الوطــن بأبوظب ال
خالــه ٢٤ مبــادرة وطنية تهــدف لمضاعفة 
إعــادة التصديــر مــن دولة اإلمــارات ١٠٠% 
خــال الســبع ســنوات القادمة باالســتفادة 
مــن شــبكتنا المكونــة من ٥٠ مكتبــًا تجاريًا 

حــول العالم«.
وقال سموه » سنضاعف إعادة التصدير 
ــة  ــق متخصص ــر مناط ــر تطوي ــة عب للدول
بالتعــاون مــع الحكومات المحلية، وإنشــاء 
ــط التجــارة  ــات التجــارة ورواب مركــز بيان
الدوليــة، وإطــاق برامــج الترويــج وبرامج 
ــتثمارات  ــتقطاب االس ــادة اس ــم وزي الدع
ــا  ــات.. هدفن ــي قطــاع الخدم ــة ف األجنبي
فــي ٢٠٣٠ مضاعفــة إعــادة التصدير وفرق 

عملنــا قــادرة علــى تحقيــق الهــدف«.
وأضــاف ســموه » كمــا اســتعرضنا فــي 
اجتماعنــا نتائج أكثر مــن ١٩ مبادرة لجعل 
الدولــة عاصمــة للمواهــب العالميــة .. 
اإلمــارات الثانيــة عالميــًا فــي مؤشــر كبــار 

المــدراء المتخصصيــن .. وهدفنــا نقــل 
أفضــل الخبــرات وصقــل كوادرنــا الوطنيــة 
لتكــون عالمية التفكيــر .. واحترافية األداء 

.. وتنافســية القــدرات ».
كمــا وقــال ســموه »واســتعرضنا أيضــًا 
فــي اجتمــاع مجلس الــوزراء نتائــج أعمال 
اللجنــة العليــا لمفاوضات التجــارة الحرة.. 
وقعنــا اتفاقيات شــراكات اقتصادية شــاملة 
مــع ٤ دول.. ونتفــاوض حاليــًا مــع العديــد 
مــن الــدول األخــرى.. وبدأنــا نــرى تأثيــر 
االتفاقيــات علــى أرقــام التجــارة الخارجية 
للدولة … ٢٠٢٣ سيكون العام االقتصادي 

األقــوى للدولــة فــي تاريخها بــإذن اهلل«.
وقــال ســموه »ووافــق المجلــس خــال 
االجتمــاع على اســتضافة المؤتمــر العالمي 
ــى الطبيعــة  ــي للحفــاظ عل لاتحــاد الدول
فــي ٢٠٢٥ والــذي يحضــره ١٠ آالف خبيــر 
ومتخصــص بيئــي مــن ١6٠ دولة.. مســيرة 
مســيرة  ســتبقى  االقتصاديــة  اإلمــارات 
مســتدامة.. محافظــة علــى البيئــة.. تحمي 

المــوارد لألجيــال القادمــة بــإذن اهلل«.
كمــا قــال صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد »واعتمدنا إعادة تشكيل مجلس 
جــودة الحيــاة الرقميــة برئاســة ســيف 
بــن زايــد آل نهيــان.. ومجلــس اإلمــارات 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــة خال ــوم برئاس للجين
زايــد.. المجلســين يهدفــان لرفــع جــودة 
الحيــاة الرقمية والصحية لشــعب اإلمارات 

وكافــة المقيميــن علــى أرضهــا«.

إعادة التصدير في الدولة 2030
وتفصيــًا اعتمــد مجلــس الــوزراء خــال 
اجتماعــه األجنــدة الوطنيــة لتنميــة قطــاع 
إعــادة التصدير في الدولة ٢٠٣٠، وتتضمن 

إطــاق مبــادرات لتعزيــز القيمــة المضافة 
ــة  ــة، وإنشــاء لجن ــر للدول ــادة التصدي إلع
ــات  ــم الجه ــر تض ــادة التصدي ــة إلع وطني
الحكوميــة والجهات المعنية، التي تســاهم 
بشــكل رئيســي فــي دعــم زيــادة معــدالت 
إعــادة التصديــر، وإطاق مبــادرات لتعزيز 
نمــو إعــادة التصديــر فــي الدولة، وتشــمل 
)٢٤( مبــادرة وطنيــة ضمــن أجنــدة إعــادة 
التصديــر ٢٠٣٠، تمحورت بشــكل رئيســي 
حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير 
مناطــق متخصصــة جديــدة بالتنســيق مــع 
الحكومــات المحليــة، وبرنامــج القيمــة 
المحليــة المضافة إلعادة التصدير، وإطاق 
ــج والدعــم فــي  ــي للتروي البرنامــج الوطن
إعــادة التصديــر، ومركــز بيانــات التجــارة 
ــة، وغيرهــا مــن  ــط التجــارة الدولي ورواب

المبــادرات الوطنيــة بهــذا الشــأن.
وتهــدف األجنــدة الوطنيــة لتنمية قطاع 
إعــادة التصديــر فــي دولــة االمــارات إلــى 
زيادة حجم االستثمارات األجنبية في قطاع 
الخدمات، وزيادة القيمة المضافة القتصاد 
الدولــة مــن خــال إعــادة التصديــر بنســبة 
٥٠% بحلــول عــام ٢٠٣٠، ومضاعفــة إعــادة 
التصديــر بحلــول عــام ٢٠٣٠، واالســتفادة 
مــن شــبكة دولــة اإلمــارات المكونــة مــن 

٥٠ مكتبــًا تجاريــًا عبــر ٥ قــارات.

مفاوضات التجارة الحرة
واطلــع المجلــس علــى إنجــازات ونتائج 
اللجنــة العليــا لمفاوضــات التجــارة الحــرة 
لعــام ٢٠٢٢، والتــي تضمنــت اإلشــراف 
علــى كل مــن صياغــة المواقــف التفاوضية 
االقتصاديــة  الشــراكات  لعقــد  للدولــة 
ــدة، وإدارة الملفــات الهامــة خــال  الجدي

مراحــل التفــاوض مــع الشــركاء التجاريين، 
ــة  ــرق الفني ــل الف ــج عم ومخرجــات ونتائ
التفاوضيــة علــى مســتوى الجهــات المعنية 
ــم  ــي ت ــة، وتضمنــت اإلنجــازات الت بالدول
االطــاع عليهــا التوقيــع والمصادقــة علــى 
)٤( اتفاقيــات شــراكة اقتصاديــة شــاملة مع 
كل مــن جمهوريــة الهند، ودولة إســرائيل، 
وجمهوريــة إندونيســيا، وجمهوريــة تركيا، 
والدخــول فــي مفاوضــات بشــأن اتفاقيــات 
شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء تجاريين.

ــى اإلنجــازات  ــع المجلــس عل كمــا اطل
االقتصاديــة التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات 
خــال عام ٢٠٢٢ بموجب اتفاقية الشــراكة 
االقتصاديــة الشــاملة مــع جمهوريــة الهند، 
ومــن أبرزهــا وصــول حجــم التجــارة غيــر 
النفطيــة بيــن البلديــن إلــى )٧٩.٣( مليــار 
درهــم حتــى نهاية ســبتمبر ٢٠٢٢، محققة 
نمــوًا بنســبة )٢٣%( مقارنــة بــذات الفتــرة 
من عام ٢٠٢١ و)١٣٣%( مقابل ٢٠٢٠، فيما 
بلغ حجم الصادرات غير النفطية اإلماراتية 
إلــى الهنــد )١٩.٧( مليــار درهــم فــي ذات 
الفتــرة، بنســبة نمــو بلغــت )١٢%( مقارنة 
ــام ٢٠٢١ و)١٥٤%(  ــن ع ــرة م ــذات الفت ب

ــام ٢٠٢٠. مقابل ع
ــازات  ــى إنج ــس عل ــع المجل ــا اطل كم
لجنــة المواهــب حتــى نهايــة العــام ٢٠٢٢ 
ونتائج الدولة في تقرير المواهب العالمية 
الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية 
)IMD(، والمبــادرات التــي أطلقتها اللجنة 
ــادرة  ــر مــن ١٩ مب ــذ أكث مــن خــال تنفي

ضمــن حزمــة المبــادرات الوطنية.

القوانين والتشريعات االتحادية
اعتمــد  التشــريعية  الشــؤون  وفــي 

ــي  ــادي ف ــون اتح ــدار قان ــس إص المجل
شــأن أمــاك االتحــاد، بــداًل من المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )١6( لســنة ٢٠١8 
للحكومــة  العقاريــة  األمــاك  بشــأن 
ــاك  ــم أم ــى تنظي ــدف إل ــة، يه االتحادي
االتحــاد بجميــع أنواعهــا العقاريــة وغيــر 
العقاريــة، وإضفاء الحمايــة القانونية لها، 
ووضــع قواعد موحدة لانتفاع بها تضمن 
كفــاءة اســتغالها واســتعمالها والمحافظة 
عليها، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات 
المعنيــة بها واإلجراءات الواجب اتخاذها 
فــي حال التعــدي عليها وعــدم المحافظة 

عليهــا.
واعتمــد المجلس إصــدار قانون اتحادي 
فــي شــأن القانــون البحــري ليحــل محــل 
القانــون االتحــادي رقــم )٢6( لســنة ١٩8١ 
بشــأن القانون التجاري البحري وتعدياته، 
بهــدف تطويــر اإلطار القانوني الســتقطاب 
تسجيل السفن تحت علم الدولة من خال 
إزالــة القيــود علــى نســبة التملــك لمالكــي 
الســفن التجاريــة، وفتــح فــرص لممارســة 
أنشــطة النقل البحري في الدولة لشــريحة 
أوســع من المســتثمرين وأصحاب األعمال 
مــن المواطنيــن وغيرهــم، باإلضافــة إلــى 
التعديــات األخــرى التــي ســتطال أحــكام 
القانــون والتــي مــن شــأنها منــح القطــاع 
ــر  ــة والتطوي ــة المرون ــي الدول البحــري ف

لتعزيــز االزدهــار االقتصــادي البحري.
ــون  ــدار قان ــس إص ــد المجل ــا اعتم كم
اتحــادي فــي شــأن إعــادة تنظيــم مجمــع 
كليــات التقنيــة العليــا بما يتوافــق مع قرار 
مجلــس الــوزراء بشــأن حوكمة مؤسســات 
العالــي الحكوميــة االتحاديــة،  التعليــم 
ووافــق المجلــس علــى إصــدار قرار بشــأن 

اعتمــاد النظــام اإلماراتي لمنتجات وأنظمة 
الطائرات بدون طيار بهدف إعداد تشــريع 
فنــي وطنــي يطبــق علــى كافــة منتجــات 
أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار التــي يتــم 

تداولهــا فــي الدولــة.

6 اتفاقيات دولية 
وفــي الشــؤون الدولية، وافــق المجلس 
ــراكة  ــة الش ــى اتفاقي ــق عل ــى التصدي عل
االقتصادية الشــاملة بين الدولة وجمهورية 
تركيــا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة 
الدولــة وحكومــة جمهوريــة كــوت ديفوار 
ــة  ــادل وحماي ــجيع المتب ــأن التش ــي ش ف
االســتثمارات، والتوقيــع علــى اتفاقيــة بين 
حكومــة الدولــة والمكتب الدولــي لألوبئة 
لصحــة  العالميــة  )المنظمــة  الحيوانيــة 
ــل  ــب التمثي ــاء مكت ــوان( بشــأن إنش الحي
الشــبه إقليمــي للمكتــب الدولــي لألوبئــة 

الحيوانيــة فــي الدولــة.
كما وافــق المجلس على انضمام الدولة 
إلــى كِل مــن اتفاقيــة التعــاون الجمركــي 
العربــي، واتفاقية شــراكة االقتصاد الرقمي 
DEPA التــي تعــد أولــى االتفاقيــات علــى 
مستوى العالم التي تغطي جميع الجوانب 
المتعلقــة باالقتصــاد الرقمــي، واألولى من 
نوعهــا فــي وضــع أســاليب وطــرق تعــاون 
جديــدة فــي قضايــا التجــارة الرقميــة، 
مــع تعزيــز قابليــة التشــغيل البينــي بيــن 
ــا  األنظمــة المختلفــة، بمــا يراعــي القضاي
الجديــدة الناجمــة عن الرقمنة، ويتماشــى 
مــع مبــادئ االســتدامة الدوليــة الصــادرة 
ــع  ــق م ــا تتواف ــدة، كم ــم المتح ــن األم ع
ــي  ــارات ف ــة اإلم ــة لدول ــة الطموح الرؤي

هــذا القطــاع.

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس
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إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد ومجلس اإلمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد
أجندة اجتماع المجلس:

اعتماد األجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة ٢030.  •
اعتماد إنجازات ونتائج اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة   •

لعام ٢0٢٢ واالطالع على اإلنجازات االقتصادية التي حققتها 
الدولة خالل عام ٢0٢٢ بموجب اتفاقية الشراكة االقتصادية 

الشاملة مع جمهورية الهند.
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية   •

لمدة ثالث سنوات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان.

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس اإلمارات للجينوم، برئاسة   •
سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتكليف 

معالي سارة بنت يوسف األميري لتكون أميناً عاماً للمجلس.
الموافقة على التوقيع والتصديق على (6) اتفاقيات إقليمية ودولية.  •

محمد بن راشد: مسيرة اإلمارات االقتصادية ستبقى مسيرة 
مستدامة محافظة على البيئة.. تحمي الموارد لألجيال

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي وعدد من الوزراء

منصور بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد الحسيني

جانب من الوزراء خالل االجتماع

ــام  ــى انضم ــوزراء عل ــس ال ــق مجل واف
الدولة إلى مبادرات االبتكار الزراعي ضمن 
ــدورة ٢6 لمؤتمــر األطــراف  مخرجــات ال
لاتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة بشــأن 
التغيــر المناخــي )COP٢6(، عبــر منصــة 
مشتركة لتبادل المعرفة بشأن أهم الحلول 
التقنيــة والتكنولوجيــة التــي يتــم تطويرها 
في )٥( مجاالت ومنها الزراعة للتحول إلى 
أنظمــة صديقــة مناخيــًا، وتتضمــن توحيــد 
جهــود الــدول لرســم خريطــة العمــل فــي 
الطموح المناخي في خمس قطاعات وهي 
)الطاقــة، والنقل، والهيدروجين، والصلب، 
ــة  ــة األهمي ــر بالغ ــي تعتب ــة( والت والزراع
لتحقيــق الحيــاد المناخــي، وتشــهد إعــداد 
تقريــر يتــم تقديمــه إلــى الجمعيــة العامــة 
ــة  ــر خارط ــنويًا، وتوف ــدة س ــم المتح لألم
طريــق ومجموعة من اإلجراءات المقترحة 
ــكارات  ــان وضــع االبت ــاع، وضم ــكل قط ل
والسياســات والتمويل واإلجراءات األخرى 

ذات الصلــة لتمكيــن هــذا التحول.

المؤتمر العالمي لالتحاد الدولي 
للحفاظ على الطبيعة

ــي  ــة ف ــود الدول ــدور وجه ــزًا ل وتعزي
اســتضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، 

وافــق المجلــس علــى اســتضافة المؤتمــر 
ــى  ــي للحفــاظ عل العالمــي لاتحــاد الدول
الطبيعــة )IUCN( فــي إمــارة أبوظبي في 
عــام ٢٠٢٥، علــى أن تتولــى وزارة التغيــر 
المناخــي والبيئــة وهيئة البيئــة - أبو ظبي 
بالتنســيق مع الجهــات المعنية لتنفيذ هذا 
القــرار، وذلــك بهدف إبــراز جهــود الدولة 
ــى الطبيعــة، وترســيخ  فــي المحافظــة عل
ريادتهــا فــي مجــال الحفــاظ علــى التنــوع 
البيولوجــي، حيــث يعــد مؤتمــر االتحــاد 
الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة مــن أهــم 
األحــداث المتعلقــة بالبيئــة والحفــاظ على 
التنــوع البيولوجــي، ويدعــم تطوير جدول 
ــوع  ــى التن ــاظ عل ــال العالمــي للحف األعم
البيولوجــي والبيئــة، كمــا يعــد واحــدًا من 
أكبــر التجمعــات مــن نوعــه، ويســتقطب 

نحــو ١٠ آالف خبيــر مــن ١6٠ دولــة.

مجلس جودة الحياة الرقمية
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس 
علــى إعــادة تشــكيل مجلس جــودة الحياة 
الرقمية لمدة ثاث سنوات برئاسة الفريق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية 
وعضويــة كل مــن وزيــرة تنميــة المجتمــع 
– نائــب رئيــس المجلــس، وممثــل عن كٍل 

من وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، 
ووزارة تنميــة المجتمــع، ووزارة الثقافــة 
ــذكاء  ــة لل ــر دول ــب وزي والشــباب، ومكت
االصطناعــي واالقتصاد الرقمــي وتطبيقات 
ــى رئيــس  العمــل عــن بعــد، باإلضافــة إل
ــن  ــل ع ــيبراني، وممث ــن الس ــس األم مجل
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت 
والحكومــة الرقميــة، وممثليــن اثنيــن عــن 
كل من الجهات المحلية المعنية بالحكومة 
الذكيــة والتحــول الرقمــي، وممثليــن عــن 

ــاء األمور. أولي
كمــا اطلع المجلس على إنجازات وأعمال 
مجلــس جــودة الحيــاة الرقمية لعــام ٢٠٢٢، 
وحزمــة المبــادرات والبرامــج التــي أطلقهــا 
المجلــس والتــي تمثلت في إطــاق المرحلة 
الثانيــة مــن المنصة المعرفية لجــودة الحياة 
ــزز  ــة تع ــل ممارســات رقمي ــة، ودلي الرقمي
الصحــة النفســية، والتعــاون مــع شــركة ميتا 
لوضــع حلــول تقنيــة لمكافحــة الترويــج 
اإللكترونــي الســلبي فــي الدولــة مــن خــال 
تعليــم اآللــة والتعديــل علــى الخوارزميــات، 
وتنفيــذ دراســة قيــاس وعي المجتمــع ببنود 
ميثــاق قيــم وســلوكيات المواطنــة الرقميــة 
ــرة  ــون لألس ــام ص ــاق نظ ــة، وإط اإليجابي
للحماية من اإلســاءة، وغيرها من المبادرات 

والمشــاريع ذات العاقــة بهــذا الشــأن.

تحديث تشكيل مجلس 
اإلمارات للجينوم

ووافــق المجلــس على تحديث تشــكيل 
مجلــس إدارة مجلــس اإلمــارات للجينــوم، 
برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان - عضو المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي - رئيــس مكتــب أبوظبــي 
التنفيــذي، وعضويــة كٍل مــن معالي محمد 
عبــداهلل القرقــاوي - وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء، ومعالــي عبد الرحمــن بن محمد 
العويــس - وزير الصحــة ووقاية المجتمع، 
ــري -  ــي ســارة بنــت يوســف األمي ومعال
وزيــرة دولــة للتعليــم العــام والتكنولوجيــا 
المتقدمــة، ومعالــي عمــر بــن ســلطان 
العلمــاء - وزيــر دولــة للــذكاء االصطناعي 
واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل عن 
بعــد، ومعالــي منصور إبراهيــم المنصوري 
- رئيــس دائــرة الصحــة بإمــارة أبوظبــي، 
وســعادة الدكتور يوســف محمد الســركال 
- مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات للخدمات 
الصحيــة، وســعادة عــوض صغيــر الكتبي - 
مديــر عــام هيئــة الصحــة بدبــي، وســعادة 
ــر  ــر أحمــد الشــريف - مدي ــور عام الدكت
جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلوم 
الصحيــة، المديــر التنفيــذي لمؤسســة دبي 

الصحيــة األكاديمية، والبروفيســور الدكتور 
إريــك زينــغ - رئيــس جامعــة محمــد بــن 
ــي، والبروفيســور  ــذكاء االصطناع ــد لل زاي
جورج تشــيرش - بروفيســور علــم الوراثة 

فــي كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد.
كمــا وافــق المجلــس علــى إنشــاء أمانة 
عامــة للمجلــس، وتعديــل اســم المجلــس 
مــن »مجلــس برنامــج الجينــوم اإلماراتي« 
إلــى »مجلس اإلمــارات للجينوم« وتكليف 
معالي ســارة بنت يوســف األميري، وزيرة 
دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، 
ــل  ــس، وتخوي ــًا للمجل ــًا عام ــون أمين لتك
ــة العامــة  ــم األمان رئيــس المجلــس بتنظي
للمجلــس، وتحديــد مهامهــا وأيــة قــرارات 

ــأنها. الزمة بش
كمــا وافــق المجلس على إعادة تشــكيل 
مجلس إدارة مؤسســة اإلمــارات للخدمات 
الصحيــة برئاســة ســعادة الدكتــور محمــد 
سليم العلماء - وكيل وزارة الصحة ووقاية 
المجتمــع، وإضافة أعضاء إلى اللجنة العليا 
ــى  ــة عضــو إل ــة المســتهلك، وإضاف لحماي

مجلــس اإلمارات لاقتصــاد الرقمي.

السياسة الوطنية لحماية الطفل
واطلــع المجلــس علــى نتائــج تطبيق 
السياســة الوطنيــة لحمايــة الطفــل فــي 

ــة، والتــي تهــدف  المؤسســات التعليمي
إلــى ضمــان رفــاه األطفــال وســامتهم 
واحتــرام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية 
ممتعــة وآمنــة لــكل طفــل دون تمييــز 
بســبب أصله، أو جنســه، أو موطنه، أو 
عقيدتــه الدينية، أو مركــزه االجتماعي، 
ــم  ــج تعمي ــت النتائ ــه، وتضمن أو إعاقت
المؤسســات  علــى  السياســة  ونشــر 
التعليميــة، وإنشــاء قنــوات تبليــغ فــي 
ــكيل  ــادة تش ــة، وإع ــات التعليمي الجه
مجلــس حمايــة الطفــل فــي البيئــة 
ــات  المدرســية، يختــص فــي وضــع آلي
التنســيق والتعــاون لتوحيــد السياســات 
واإلجــراءات والجهــود لضمان بيئة آمنه 
مناســبة لنمــو وازدهــار الطفــل، وتنفيذ 
)٤١( برنامجــًا تدريبيًا فــي مجال حماية 
الطفــل، وحمات إعامية وطنية بشــأن 
السياســة الوطنيــة لحمايــة الطفــل فــي 
المؤسســات التعليميــة، باإلضافــة إلــى 
برامــج لتأهيــل عــدد مــن االختصاصيين 
فــي هذا اإلطــار، لتنفيذ المهام المنوطة 

بهــم فــي المؤسســات التعليميــة.
كمــا اطلــع المجلــس علــى إنجــازات 
وأعمــال مجلــس أمنــاء أكاديميــة أنــور 
قرقــاش الدبلوماســية، وذلــك عــن العام 

٢٠٢٢.وام
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الماليــة  الشــؤون  لجنــة  اعتمــدت 
واالقتصاديــة والصناعيــة فــي المجلــس 
الوطنــي االتحــادي، خــال اجتماعهــا الذي 
عقدته أمس األول، في مقر األمانة العامة 
للمجلس في دبي، برئاســة سعادة الدكتور 
طــارق حميــد الطاير رئيــس اللجنة، تقرير 
موضوع أثر التشــريعات المنظمة ألنشــطة 
ســوق العمل علــى المتغيــرات االقتصادية 

فــي الدولــة.
حضر االجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل 
من ميرة ســلطان السويدي مقررة اللجنة، 
وأحمــد حمــد بوشــهاب، وأســامة أحمــد 
الشــعفار، وخالــد عمــر الخرجي، وعائشــة 
ــري،  ــد المهي ــروان عبي ــم، وم ــد ليتي راش

أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي.
وناقشت اللجنة موضوع أثر التشريعات 

المنظمــة ألنشــطة ســوق العمــل علــى 
المتغيــرات االقتصاديــة فــي الدولــة ضمن 
محــوري : دراســة تأثيــر القانــون في دعم 
المنشــآت االقتصاديــة فــي الدولة وتحقيق 
التــوازن بين كافة أصحــاب المصلحة، وأثر 
التشــريعات المنظمة ألنشطة سوق العمل 
علــى مســتهدفات واســتراتيجيات الدولــة 

المســتقبلية ورؤيــة اإلمارات ٢٠٧١. وام

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
ــم  ــون رق ــارقة، القان ــم الش ــى حاك األعل
)٢( لســنة ٢٠٢٣م بشــأن تنظيــم أكاديميــة 

الشــارقة للنقــل البحــري.
ــمى  ــتبدل بمس ــون ُيس ــب القان وبحس
»األكاديمية العربيــة للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري في إمارة الشــارقة » أينما 
ــات  ــة التعام ــريعات وكاف ــي التش ورد ف
اإلداريــة والماليــة والقانونيــة وغيرهــا 
مــن المعامــات األخرى، المســمى اآلتي: 
»أكاديميــة الشــارقة للنقــل البحــري«، 
باللغــة  األكاديميــة  مســمى  وُيعتمــد 
 Sharjah Maritime»  :اإلنجليزيــة كاآلتي

.»Academy
وتتمتع األكاديمية بالشخصية االعتبارية 
واألهلية القانونية الازمة لتحقيق أهدافها 
ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها االستقال 
المالــي واإلداري وتعــود ملكيتهــا لحكومة 

اإلمارة.
وتهدف األكاديمية إلى تحقيق ما يلي:

١- طــرح برامــج تعليميــة فــي العلــوم 
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري وتطويرهــا 

بمــا يحقــق التمّيــز المؤسســي.
٢- دعــم وتطويــر قطــاع النقــل البحري 
بالدولــة وإعداد الكــوادر الوطنية المؤهلة 
للعمــل بــه فــي مختلــف المجــاالت وفقــًا 

ألحــدث النظــم العلميــة والعملية.
٣- دعــم النشــاط العلمــي والبحثــي 
ــي  ــكار والتنافســية ف ــة االبت ــز ثقاف وتعزي
مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 

ــري. البح
٤- توثيــق الصــات والروابــط العلميــة 
وتبــادل الخبــرات والمعلومــات الفنيــة 
والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية.

لألكاديميــة  يكــون  للقانــون  ووفقــًا 
فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا ممارســة 

اآلتيــة: االختصاصــات 
ــتراتيجيات  ١- وضــع السياســات واالس
والخطط الازمة إلدخال البرامج التعليمية 
والتدريبيــة والبحــث العلمــي فــي مياديــن 

العلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحري.
ــة  ــر البرامــج التعليمي ٢- طــرح وتطوي
والتدريبية والمهنية واتخاذ كافة اإلجراءات 
الازمة للحصول على الموافقات المطلوبة 
واالعتمــاد األكاديمي من الجهات المعنية.

٣- تقديــم برامــج التدريــب المهني في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

٤. إعــداد األبحــاث العلمية والمشــاريع 
المتخصصــة بالعلــوم والتكنولوجيــا والنقل 
مــع  بالشــراكة  الجــودة  ذات  البحــري 
المؤسســات الوطنية والدولية المتخصصة.

٥- التنظيــم والمشــاركة فــي المعــارض 
والمؤتمرات واألنشــطة العلميــة والثقافية 
ــا والنقــل  ــوم والتكنولوجي المتعلقــة بالعل

لبحري. ا
6- إقامــة شــراكات اســتراتيجية وإبــرام 
اتفاقيــات تعاون مع األكاديميــات المحلية 
والدولية والجامعات والمنظمات والمعاهد 
فــي مجاالت العلــوم والتكنولوجيــا والنقل 
البحــري بنــاًء علــى اعتمــاد مجلــس أمنــاء 

األكاديمية.
ــة لتكــون مركــزًا  ــج لألكاديمي ٧-التروي
ــًا  ــًا ودولي ــًا وعربي ــًا ووطني ــًا وثقافي علمي
ــري. ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي للعل

8- إعــداد وتأهيــل الكــوادر األكاديميــة 
فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 

البحــري.
الازمــة  التحتيــة  الُبنيــة  تطويــر   -٩
ــة  ــب والتوعي ــم والتدري ــاث والتعلي لألبح
المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات 

والمعاييــر الدوليــة المعتمــدة.
١٠- أي اختصاصــات أخــرى ُتكّلــف بهــا 
ــم  ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــة م األكاديمي

الشــارقة.
وتكون اللغــة العربية واللغة اإلنجليزية 
همــا لغتا التعليم والتدريب في األكاديمية 
وفقــًا لما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة 
ــوز  ــة، ويج ــاء األكاديمي ــس أمن ــن مجل م
للمجلــس اعتمــاد لغات أخرى فــي التعليم 
أو التدريب في األكاديمية وفق ما تقتضيه 

طبيعة البرامــج المعتمدة فيها.
ويتولــى إدارة األكاديميــة مجلــس أمناء 
ُيشــّكل مــن الرئيــس وعضويــة عــدد مــن 
األعضــاء مــن ذوي االختصــاص والخبــرة، 
ويصدر بتســميتهم قرار من صاحب السمو 
حاكم الشــارقة، وتكون مــدة العضوية في 
المجلــس ثــاث ســنوات يجــوز تمديدهــا 
ــخ  ــدأ مــن تاري ــة تب لمــدة أو مــدد مماثل
تشــكيله، ويســتمر المجلــس فــي تصريــف 

ــم  ــى أن يت ــه إل ــاء مدت ــد انته ــه عن أعمال
تشــكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين 

مــن انتهــت مــدة عضويتهــم.
ويختــص مجلــس أمنــاء األكاديميــة بمــا 

: يلي
١-وضــع واعتمــاد السياســة العامــة 
والخطط االســتراتيجية لألكاديمية ومتابعة 

تنفيذهــا وتقييمهــا.
٢- تقييــم أداء األكاديميــة مــن جميــع 
ــة  ــة والمالي ــة واإلداري الجوانــب األكاديمي
والُبنيــة التحتيــة واتخــاذ الــازم بشــأنها.

الفــروع  إنشــاء  علــى  ٣-الموافقــة 
والمعاهــد والمراكــز العلميــة وغيرهــا من 
المؤسســات التعليميــة التابعــة لألكاديمية 
ــا أو  ــا أو دمجه ــارة أو خارجه داخــل اإلم

ــا. إلغائه
٤- الموافقــة على تعيين المدير ونواب 
المدير ورؤســاء فــروع األكاديميــة وترقية 
أعضــاء هيئــة التدريــس وتنظيــم شــؤونهم 

الماليــة واإلدارية.
البرامــج  طــرح  علــى  الموافقــة   -٥
والتخصصــات األكاديمية والمهنية ودمجها 

ــا. أو إلغائه
6- وضــع اللوائــح والضوابــط الخاصــة 
بتنظيم منح الدرجات والشــهادات العلمية 

واألكاديميــة والمهنية.
تســتوفيها  التــي  الرســوم  إقــرار   -٧
األكاديميــة مــن الطلبــة فــي مختلــف 

لتخصصــات. ا
8- إقــرار الموازنــة الســنوية والحســاب 
الختامــي لألكاديميــة ورفعهــا إلــى الرئيس 
للمصادقــة عليهــا أو اتخاذ ما يراه بشــأنها.

ــة واإلداريــة  ــرار اللوائــح المالي ٩- إق
الخاصــة باألكاديميــة.

١٠- اعتمــاد الهيــكل التنظيمي وتحديد 
ســلم الرواتــب لجميــع العامليــن فــي 

ــة. األكاديمي
ــة  ــم الازم ــد والنظ ــع القواع ١١- وض
وإدارتهــا  األكاديميــة  أمــوال  الســتثمار 
والتصــرف فيها واإلشــراف على حســاباتها.

١٢- تحديــد القواعــد الماليــة والنظــم 
المحاســبية لألكاديميــة وكافــة أعمالهــا 
المالية وفقًا لألصول والمعايير المحاســبية 

المتعــارف عليهــا دوليــًا.
١٣- الموافقــة علــى العقــود ومذكرات 
التفاهــم واتفاقيــات التعــاون والشــراكات 

التــي ُتبرمهــا األكاديميــة.
أو  الدائمــة  اللجــان  تشــكيل   -١٤
المؤقتــة من بيــن أعضائه وتحديــد مهامها 

واختصاصاتهــا ونظــام عملهــا.
١٥- االطــاع على التقرير الســنوي عن 
ــر  ــا والتقري ــة وإنجازاته ــاط األكاديمي نش
الداخلــي  المالــي  للمدقــق  الســنوي 

وإقرارهمــا.
١6- أي اختصاصــات أخــرى ُيكّلــف بهــا 

ــن الرئيس. م

ووفقــًا للقانــون يكــون لألكاديمية مدير 
ــاًء  ــس بن ــن الرئي ــرار م ــه ق يصــدر بتعيين
ــه  ــاء وُيعاون ــس األمن ــة مجل ــى موافق عل
عــدد مــن النــواب ورؤســاء األقســام فــي 
مجــاالت اختصاصاتهــم المختلفــة، وُتحدد 
اختصاصاتهــم بموجــب لوائــح األكاديميــة 
ــم  ــس ويت ــا المجل ــي يقره ــا الت وأنظمته

اعتمادهــا مــن الرئيــس.
ويعمــل المديــر تحت إشــراف المجلس 
ويكون مسؤواًل أمامه عن مباشرته لمهامه 

وصاحياته اآلتية:
١- تنفيذ الخطط والسياســات واألنظمة 
واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة لألكاديمية 

بعــد إقرارها مــن المجلس.
ــي  ــل ف ــير العم ــى س ــراف عل ٢- اإلش
ــة  ــريعات واألنظم ــق التش ــة وف األكاديمي
اإلداريــة  القــرارات  وإصــدار  الســارية 

ومتابعــة تنفيذهــا.
ــة  ــة واإلداري ــح المالي ــراح اللوائ ٣- اقت
ــة وأي  ــة ونظــم العمــل الداخلي لألكاديمي
تعديــات بشــأنها ورفعهــا للمجلس التخاذ 

الــازم بشــأنها.
٤- رئاســة الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
ــاء  ــات ورؤس ــداء الكلي ــع عم ــل م والعم
األقســام وجميع العاملين باألكاديمية على 
التحســين المستمر ورفع مســتوى الجودة 

لجميــع أعمــال األكاديميــة ومخرجاتها.
٥- تمثيــل األكاديميــة فــي النــدوات 
والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية 

واإلقليميــة والدوليــة.
6- تمثيــل األكاديميــة فــي عاقاتهــا مع 

اآلخريــن وأمــام القضاء.
٧- إعــداد الموازنة الســنوية والحســاب 
الختامي ورفعهما إلى المجلس إلقرارهما.

ــم  ــرات التفاه ــى مذك ــع عل 8- التوقي
واالتفاقيــات والشــراكات التــي ُتبرمهــا 
األكاديميــة بعــد إقرارهــا مــن المجلــس.

٩- تنفيذ الصرف من ميزانية األكاديمية 
ــًا  ــا وفق ــررة له ــادات المق ــن االعتم ضم

للتشــريعات واألنظمة الســارية.
١٠- رفــع التقارير الدوريــة والتوصيات 

إلــى المجلــس التخــاذ مــا يراه بشــأنها.
١١- أي اختصاصــات أخــرى ُيكلــف بهــا 

مــن المجلــس أو الرئيس.
ــة  ــر وموافق ــراح المدي ــى اقت ــاًء عل وبن
المجلــس ُيصــدر الرئيس اللوائــح واألنظمة 
والقــرارات التنفيذية الازمة لتنفيذ أحكام 

هــذا القانون.
كمــا نص القانــون على أن ُيلغى القانون 
رقــم )٥( لســنة ٢٠٢٠م بشــأن تنظيــم فرع 
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
والنقــل البحــري في إمــارة الشــارقة، على 
أن يســتمر العمل بكافــة األنظمة واللوائح 
والقــرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى 
أن ُتعــّدل أو ُتلغــى بموجــب هــذا القانون 

أو القــرارات الصــادرة بموجبه. وام

لجنة في »الوطني االتحادي« تعتمد تقرير موضوع أثر التشريعات 
المنظمة ألنشطة سوق العمل على المتغيرات االقتصادية في الدولة  

سلطان القاسمي يصدر قانونًا بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري

جانب من اجتماع اللجنة

قــدم فايــز مصطفى ســيف مــن العلماء 
ــوف، درســًا بمســجد الشــيخ هــزاع  الضي
بــن ســلطان آل نهيــان، بمنطقــة الزاهيــة 
فــي أبوظبــي عــن مولــد النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم وصفاتــه الخلقيــة والُخلقيــة، 
داعيــًا إلــى االقتــداء بنبينــا ورســولنا صلــى 
اهلل عليــه وســلم  فــي حياتنا وتمثــل ُخلقه 
فــي تعاماتنا ألن حســن األخــاق من أهم 
ــن  ــي روح التعــارف بي ــي تحي ــز الت الركائ
النــاس، وتدفعهــم نحــو التآلــف والوفــاق، 
فصاحــب الخلــق الحســن، يصــل القاطــع، 
ويعطــي المانــع، ويحســن إلــى المســيء، 
ــامحا  ــكا، وتس ــات تماس ــزداد المجتمع فت
وتعايشــا، مؤكــدًا أن المنظومــة األخاقيــة 
فــي المجتمــع المســلم لهــا أثــر كبيــر فــي 
إســعاد أفراده في الدنيا، وإدخالهم الجنة.

ــاء  ــي إلق ــوف ف ــاء الضي وواصــل العلم
المحاضــرات فــي المســاجد والمؤسســات 
والمشــاركة في وســائل اإلعــام المختلفة، 
ــاح  فقــد اســتضاف البرنامــج اإلذاعــي صب

الذاكرين في إذاعة أبوظبي للقرآن الكريم 
الدكتــور نظيــر محمــد محمد النظيــر عياد 
عبــر مشــاركة هاتفيــة، كمــا ألقــى الدكتور 
ــن فهــد الدوســري،  ــن عايــض ب مســعد ب
محاضــرة عــن بعــد للعامليــن فــي جمعية 
ــرية،  ــة واألس ــة االجتماعي ــان للتنمي عجم
ــن  ــعيد ب ــد س ــد محم ــى فاي ــك ألق وكذل
ســعيد، محاضــرة عــن بعد موجهــة لصالح 
جامعــة محمــد بن زايــد للعلوم اإلنســانية 
فــي أبوظبــي، كمــا حاضــر الدكتــور صــاح 

الديــن محمــد صــاح الديــن علي الشــامي 
بمجلــس أبوظبــي للجــودة والمطابقــة، 
والدكتــور حمــدي احمــد ســعد فــي وزارة 
الدفاع كلية زايد الثاني العســكرية بالعين، 
والدكتــور عرفات محمد محمد أحمد، في 
كليــة الشــرطة فــي أبوظبــي، كمــا حاضــر 
بقيــة العلمــاء فــي المســاجد حــول عنوان 
»مــع اســم اهلل الهــادي« شــهدت حضــورًا 
كبيــرًا وإشــادة مقــدرة مــن الجمهــور 

والمصليــن. وام

األكاديمية تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية »العلماء الضيوف« يلقون العديد من المحاضرات
القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها

ــد  ــن زاي ــد ب ــس محم ــتضيف مجل يس
خال موســمه الرمضانــي الحالي عددًا من 
المحاضــرات يقدمهــا متحدثــون ومفكرون 
ــم يناقشــون  ــى مســتوى العال ــارزون عل ب
خالهــا مواضيــع تهــم اإلنســان والمجتمع.

ــذا  ــرات له ــن المحاض ــن عناوي وتتضم
العام.. »التكنولوجيا واالتجاهات الناشــئة: 
كيف نتبنى منظورًا مستقبليًا في التفكير«، 
ومحاضــرة بعنــوان »اإلنســان والمســتقبل 
ومحاضــرة  المعاصــرة«  والتحديــات 
»الشيخوخة..أســبابها وإمكانيــة الوقايــة 
منهــا«.. بجانــب محاضرة » إتقــان القيادة 

والنجــاح فــي عالمنــا المعاصــر«.
وُتعــد محاضــرات مجلــس محمــد بــن 
زايــد سلســلة معرفية مســتمرة تهدف إلى 
معالجــة الموضوعــات المتصلــة باإلنســان 
والمجتمــع حيــث تركــز علــى التحديــات 
والفرص التي تواجه البشــرية خال التطور 
المستمر للمجتمع والثقافة والتكنولوجيا..

إضافة إلى كيفية تصدي المجتمع لتحديات 
المســتقبل من خــال التصميــم والتخطيط 

واالبتــكار الــذي يركز على اإلنســان.
ــوات  ــى القن ــرات عل ــتبث المحاض وس
المحليــة إضافــة إلــى قنــاة مجلــس محمــد 

youtube.(  »بــن زايــد علــى »اليوتيــوب
com/@MajlisMohamedbinZayed( على 
أن تبــث المحاضــرات قبــل حوالــي ســاعة 

مــن موعــد اإلفطــار فــي أيــام ٣٠ مــارس 
ــل  ــهر إبري ــن ش ــاري و6 و١٣ و ١8 م الج

المقبــل. وام

يقدمها مفكرون بارزون ويناقشون خاللها مواضيع تهم اإلنسان والمجتمع
مجلس محمد بن زايد يبدأ سلسلة محاضراته الرمضانية للعام الجاري  

محاضرات المجلس سلسلة معرفية مستمرة تهدف 
لمعالجة الموضوعات المتصلة باإلنسان والمجتمع

المحاضرات ستبث على القنوات المحلية إضافة إلى قناة 
مجلس محمد بن زايد على »اليوتيوب«

المحاضرات تركز على التحديات والفرص التي تواجه البشرية 
خالل التطور المستمر للمجتمع والثقافة والتكنولوجيا
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 نظمــت اإلدارة العاّمة لإلقامة وشــؤون 
ــام  ــان لع ــرض رمض ــي، مع ــب بدب األجان
٢٠٢٣، والذي يســتضيف عددًا من الجهات 
التجارّيــة، بهدف تقديــم عروض وُمميزات 
ــات  ــة احتياج ــى تلبي ــعى إل ــة تس حصري
ــد الفطــر  ــن لشــهر رمضــان وعي الموظفي

المبارك.
ويأتــي المعــرض اســتكمااًل لسلســلة 
المعــارض والفّعالّيــات التــي ُتنظمها إقامة 
ُدبــّي، بالتزامــن مــع المناســبات الوطنيــة 
والدينيــة والمجتمعّيــة والعالمّيــة، بغــرض 
توظيفها في تحقيق أهدافها وإستراتيجياتها 
المتعلقــة بتحقيــق ســعادة الموظفيــن 
الحيــاة  جــودة  وتحقيــق  والمتعامليــن 
التــي تنســجم مــع توجهــات إمــارة ُدبــّي، 
وتواكــب سياســتها فيمــا يتعلــق برفاهّيــة 
العيش والســعادة لجميع أفــراد المجتمع.

ــاعد  ــم مس ــوض العوي ــواء ع ــد الل وأك
ــر العــام لقطــاع المــوارد الماليــة  المدي
والبشــرية فــي اإلدارة العاّمــة لإلقامــة 
وُشــؤون األجانــب بُدبــّي، أنَّ المعــرض 

يأتــي ضمــن مســتهدفات إقامــة ُدبــّي فــي 
تحقيق الســعادة وجودة الحياة، من خال 
اســتقطاب العديــد مــن الجهــات التجارية، 
لتقديــم عروض تنافســية، تســهم في تلبية 
احتياجــات الكــوادر البشــرّية العاملــة فــي 
اإلدارة العاّمــة، وُتخفــف عنهــم متطلبــات 
الشــهر الفضيــل واحتياجــات عيــد الفطــر 
المبــارك، ويقــود إلــى تحقيــق نــوٍع مــن 
التكافــل والتشــاركّية التي تحقق الســعادة 

وترفــع مــن جــودة الحيــاة لديهــم.
ــى  ــة عل ــّي حريص ــة ُدب ــال إن إقام وق
توظيــف المناســبات بمختلــف أنواعهــا 
لتحقيــق األهــداف الرئيســية، حيــث ُيلّبي 
المعرض األهداف الروحانّية للشهر الفضيل 
مــن خــال تعزيز مبــدأ التنافســية، وتوفير 
عــروض تتناســب مــع قيــم شــهر رمضــان 
المبــارك، وُتعــزز مــن التعــاون االجتماعي 
بيــن الجهــات التجارّية والمســتهلكين، إلى 
جانــب تكريس هــذه الثقافة وتعميمها بما 
ينســجم مــع الموروثــات األصيلة للشــعب 

اإلماراتّي.

وأوضحــت مريــم المالــح رئيــس قســم 
الســعادة أن المعــرض يســتضيف نحــو ١8 
من الجهــات التجارّية وأصحاب المشــاريع 
ــة  ــى الرئيســي لاقام ــي المبن ــة ف المنزلي
ُدبــّي، التــي وفرت لهــذه الجهات مســاحة 
مجانّيــة بدون رســوم، تقوم بقديم عروض 
وخصومــات تتراوح بيــن ٢٠% وحتى ٥٠%؛ 
وأكــدت المالح أن إقامة ُدبّي أســهمت في 
دعم تلك المشــاريع عبر التسويق للجهات 
التجارّيــة والمشــاريع المنزليــة المشــاركة 
عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي وتطبيق 

بطاقة الســعادة.
ــة  ــة لإلقام ــى أن اإلدارة العاّم ُيشــار إل
ــى  ــرص عل ــّي تح ــب بُدب ــؤون األجان وُش
ُمواكبــة كافة المناســبات الوطنية والدينية 
ــا  ــع توجهاته ــجم م ــا ينس ــة، بم والعالمي
تحقيــق  فــي  وُيســهم  وإســتراتيجياتها، 
أهدافهــا الراميــة إلــى تعزيــز بيئــة العمل، 
وتحقيق رفاهية العيش والســعادة وجودة 
الحيــاة للموظفيــن والمتعامليــن علــى حّد 

الســواء.وام

ــن  ــلطان ب ــور س ــي الدكت ــوم معال يق
أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــة والرئيــس المعيــن لمؤتمــر 
األطــراف »كــوب٢8«، حاليــًا بزيــارة إلى 
العاصمــة األلمانيــة للمشــاركة في مؤتمر 
حــوار برليــن حــول االنتقــال فــي قطــاع 
الطاقــة، حيــث يلتقي عــددًا مــن الوزراء 
والمســؤولين المعنيين بالعمــل المناخي 
مــن جميــع أنحــاء العالم، وســيلقي كلمة 
رئيســية يجــدد فيهــا دعوتــه الحكومــات 
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 
إلــى تكثيــف التعــاون والعمــل معــًا على 
تحقيــق إنجاز ســريع وَطمــوح في خفض 
االنبعاثــات العالميــة، وإحــراز تقــدم في 

االنتقــال فــي قطــاع الطاقــة.
وتقــوم الحكومــة األلمانيــة باســتضافة 
»حــوار برليــن حــول االنتقــال فــي قطاع 
الطاقــة« الــذي تشــارك فــي تنظيمــه 
مجموعــة مــن المنظمــات منهــا االتحــاد 

األلمانــي للطاقــة المتجــددة، والرابطــة األلمانيــة للطاقة الشمســية، 
ووكالــة الطاقــة األلمانيــة. 

ــه أمــس فــي برليــن  ويحضــر المؤتمــر - الــذي انطلقــت أعمال
- وزراء ووفــود رفيعــة المســتوى مــن أكثــر مــن 6٠ دولــة، إضافــة 
ــادة  ــاء وق ــن والعلم ــؤولين الحكوميي ــار المس ــن كب ــدد م ــى ع إل
المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة واألعمــال، حيــث 
يبلــغ إجمالــي عــدد الحضــور المتوقــع أكثــر مــن ٢٠٠٠ مشــارك، 

مــن نحــو ١٣٠ دولــة.
وســيعقد معالــي الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر مجموعــة مــن 

اللقــاءات الثنائيــة مــع عــدد مــن الــوزراء 
ــع  ــي المجتم ــار المســؤولين، وممثل وكب
المدنــي، كمــا سيشــارك فــي فعالية حول 
االنتقال في قطاع الطاقة واالســتدامة مع 
جالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة 
المتحدة، وفخامة فرانك فالتر شــتاينماير 

رئيــس جمهورية ألمانيــا االتحادية.
ومن المخطط أن يعقد معاليه لقاءات 
ثنائيــة مــع كل مــن المستشــار األلمانــي 
أوالف شولتس، ونائب المستشار الدكتور 
روبــرت هابيك وزير الشــؤون االقتصادية 
وحمايــة المنــاخ األلماني، ومعالــي أنالينا 
بيربوك وزيرة الخارجية األلمانية، ومعالي 
جنيفر مورغان المبعوثة األلمانية الخاصة 
ــس  ــزر، رئي للعمــل المناخــي، وجــو كاي
المجلس اإلشرافي لشركة سيمنز العالمية 
للطاقــة، والدكتــورة ســابين كاوكه، كبير 

مســؤولي التقنيات بشــركة إيرباص.
وتعــد هذه الزيارة إلى برلين األحدث 
ضمــن جولــة االســتماع والتواصــل العالميــة التــي يقــوم بهــا معالــي 
الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر بصفتــه الرئيــس المعيــن لمؤتمــر 
ــى  ــاء واالســتماع إل ــى لق ــي تهــدف إل األطــراف »كــوب٢8«، والت
آراء الحكومــات والمجتمــع المدنــي، والشــباب، والقطــاع الخــاص، 

وممثلــي المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
وأجــرى معاليــه حتــى اآلن سلســلة مــن الزيــارات شــملت الهنــد 
والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنســا والدنمارك والواليات المتحدة، 
وســيقوم أيضــًا بمجموعــة مــن الزيــارات إلــى المزيــد مــن الــدول 

المتقدمــة والنامية. وام

»إقامة دبي« تستضيف 18 جهة تجارّية وتدعم عددًا 
من المشاريع المنزلية ضمن معرض رمضان 2023

الرئيس المعين لـ»كوب28« يشارك في مؤتمر »حوار 
برلين حول االنتقال في قطاع الطاقة«

جانب من المعرض 

أطلقــت جامعــة زايد برنامج ماجســتير 
علــم النفــس اإلرشــادي األول مــن نوعــه 
فــي الدولــة والمصمــم لتزويــد الخريجيــن 
بالمهــارات والمعرفة الازمة للعمل ضمن 
مجموعــة متنوعــة من المهــن في مجاالت 
الصحة النفســية بالقطاعين العام والخاص.

ويتماشــى البرنامــج مــع االســتراتيجية 
الوطنيــة لجــودة الحيــاة ٢٠٣١ للدولــة 
والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، 
ويتــاح البرنامــج الفصــل القــادم »خريــف 
٢٠٢٣« ويقــوم بتدريســه أســاتذة من كلية 
العلــوم الطبيعيــة والصحيــة فــي الجامعة، 
كما ســيتم تقديمه على مدار أربعة فصول 
دراســية متتاليــة فــي حــرم جامعــة زايــد 

ــي أبوظبي. ف
ويخــوض الطلبــة فــي البرنامــج تدريبــًا 
ــًا لضمــان تفعيــل مخرجــات التعلــم  عملي
ــاح  ــوب، ويت ــكل المطل ــتها بالش وممارس
لهــم الوصــول إلــى مجموعــة مــن الموارد 

وخدمات الدعم التي تقدمها جامعة زايد، 
بمــا فــي ذلــك استشــارات ودعــم أعضــاء 
هيئــة التدريــس والموظفيــن، واســتخدام 
المرافــق الحديثــة واالنضمــام لمجتمــع 

الطلبــة النابــض بالحيــاة.
وقــال الدكتور مايــكل آلين، نائب مدير 
جامعــة زايــد ورئيس للشــؤون األكاديمية: 
»نســعى لتطوير البرامج الدراســية لخدمة 
مجــال الصحــة النفســية، وكجامعــة رائــدة 
فــي المنطقــة، نحــن بصــدد تغييــر نمــاذج 
التدريــس لدينــا بهــدف تحســين مخرجات 
ــات  ــات بيئ ــع متطلب ــق م ــم لتتواف التعلي
العمــل المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك مجــال 

ــم النفس«. عل
من جانبهــا قالت الدكتورة جيل دوثلر، 
عميد الدراســات العليــا باإلنابة في جامعة 
زايد: “يسعدنا أن نعلن عن إطاق برنامج 
ماجســتير علــم النفــس اإلرشــادي، والــذي 
يهــدف إلى تزويد المنتســبين بفهم شــامل 

لعلم النفس، والخبرة والمعرفة والمهارات 
الازمة لتطبيق النظريات والنماذج النفسية 
لمســاعدة مــن يعانون من تلــك التحديات 

المجتمع«. في 
مــن ناحيتهــا أكــدت الدكتــورة تيريــزا 
ــي  ــس ف ــم النف ــم عل ــة قس أرورا، رئيس
جامعة زايد أن البرنامج يســهم في تعزيز 
المهــارات المهنيــة للخريجيــن بما يتوافق 
مــع ســعي الجامعــة إلــى تأهيــل كــوادر 

ذات تنافســية عاليــة فــي ســوق العمــل.
وتشــهد جامعــة زايــد حاليــًا تحــواًل 
ــز بشــكل  ــع التركي ــامًا، م ــتراتيجيًا ش اس
خــاص علــى تعزيــز برامــج البكالوريــوس 
والدراســات العليــا لتتماشــى مــع أهــداف 
مئوية اإلمارات ٢٠٧١ ومشاريع الخمسين، 
كما ســتقوم الجامعة خال الفترة المقبلة 
بتطبيــق مشــاريع بحثيــة جديــدة ذات 
مســتوى عالمي تدعم البرامــج األكاديمية 

الجديــدة. وام

جامعة زايد تطلق برنامج ماجستير علم النفس اإلرشادي  

 اعتمــد “IAU” االتحــاد الفلكي الدولي 
ــافها  ــم اكتش ــدة ت ــهابية جدي ــة ش ١٢ زخ
مــن خــال نتائــج رســالة ماجســتير قدمهــا 
الباحــث محمــد شــوكت عــودة ضمــن 
برنامج ماجســتير العلوم فــي علوم الفضاء 
والفلــك التابــع لقســم الفيزيــاء التطبيقيــة 
وعلــم الفلــك فــي جامعــة الشــارقة، وذلك 
تحــت إشــراف الدكتــور مشــهور الــوردات 
أســتاذ الفيزيــاء الفلكيــة بالجامعــة ومديــر 
ــة الشــارقة  ــة بأكاديمي الشــؤون األكاديمي
لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومساعد 
المشــرف الدكتــور “بيتر جينيســكينز” من 

وكالــة الفضــاء األمريكيــة ناســا.
وأشــاد ســعادة الدكتــور حميــد مجــول 
النعيمــي مديــر جامعــة الشــارقة والمديــر 
العام ألكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا 
الفضــاء والفلــك ورئيــس االتحــاد العربــي 
لعلــوم الفضــاء والفلــك.. بهــذا االكتشــاف 
العلمــي الجديــد، مضيفــًا أن هــذا اإلنجــاز 
يســجل لدولــة اإلمــارات ، كونــه نتــج عــن 
دراســات أعدهــا أبناء الدولــة، ويأتي ذلك 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــًا لرؤي تحقيق
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو 
المجلــس األعلى حاكم الشــارقة ومؤســس 
جامعــة الشــارقة وتوجيهات ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن أحمــد القاســمي نائــب حاكــم 

الشــارقة ورئيــس جامعــة الشــارقة.
وأكــد أهمية اآلفــاق العلمية والمعرفية 
لبرامــج الماجســتير التــي تطرحهــا جامعــة 
الشارقة وال سيما في ميادين علوم الفضاء 
والفلــك وتحديــدًا برامــج الماجســتير فــي 
علــوم الفضــاء والفلــك، والماجســتير فــي 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار 
عــن ُبعــد، وبرنامج الماجســتير فــي قانون 

الجــو والفضاء.
وأوضــح الدكتــور مشــهور الــوردات 
المشــرف على الرســالة، أن االكتشــاف تم 
بعــد تحليــل أرصاد شــبكة اإلمــارات لرصد 
الشــهب والنيــازك التابعــة لمركــز الفلــك 
الدولــي، وتتكــون هــذه الشــبكة من ثاث 
ــي،  ــي صحــراء أبوظب ــة ف محطــات موزع
وتقوم يوميًا وبشــكل آلي بتصوير الشــهب 
التــي تظهــر فــي ســماء اإلمــارات ، وقــد 
تــم تحليــل هــذه األرصــاد التــي ُجمعــت 
منــذ تشــغيل الشــبكة فــي عــام ٢٠١٧ إلــى 
ــا  ــي اشــتملت م ــام ٢٠٢١، والت ــة الع نهاي
يقــارب مــن ٧٧ ألفــا مــن الشــهب، بحيث 
تــم تحديــد مــدار كل منهــا حــول الشــمس 
ــت  ــد تم ــة وق ــاب عناصــره المدارّي بحس
مخاطبــة االتحاد الفلكي الدولي والتعريف 
بالزخات الشهابية الجديدة والشهب التابعة 
لــكل منهــا، مــع ذكــر العناصــر المداريــة 
إضافة إلى االسم المقترح للزخة الجديدة، 
حيــث أقــّر االتحــاد الفلكي الدولــي جميع 
الزخــات المقترحة وتم تســجيلها ونشــرها 

علــى موقعــه.
مــن جانبــه عــرض الباحــث المهنــدس 
محمــد شــوكت عــودة، مدير مركــز الفلك 
ــات  ــل زخ ــي، تفاصي ــي أبوظب ــي ف الدول
الشــهب المكتشــفة، فقــال بأنــه يتــم 
ــذه  ــدة ه ــات الشــهب الجدي تســمية زخ
وفقــًا لمعيــار معتمــد مــن االتحــاد الفلكي 
الدولي، فتنســب زخة الشــهب للمجموعة 
ــعاع،  ــة اإلش ــوي نقط ــي تحت ــة الت النجمي
وهــي نقطــة وهميــة تبدو الشــهب التابعة 

للزخــة وكأنهــا منطلقــة منهــا.
وأضــاف أّن شــبكة اإلمــارات لرصــد 
الشــهب والنيــازك ســاهمت منــذ إنشــائها 
فــي العديــد مــن االكتشــافات التــي أعلنها 
االتحــاد الفلكــي الدولــي، وشــاركت فــي 
ــد مــن األبحــاث التــي نشــرت فــي  العدي
المجــات العلميــة المحّكمــة وتحظــى 
ــن  ــتمّرين م ــة مس ــم ورعاي ــبكة بدع الش
المختصيــن لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، ممــا يبقيهــا بمســتوى عــال مــن 

ــة.وام ــة والرصان الدّق

االتحاد الفلكي الدولي يعتمد 12 زخة شهابية جديدة اكتشافها باحث إماراتي

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حميــد 
بــن راشــد النعيمــي عضو المجلــس األعلى 
حاكــم عجمــان بحضور ســمو الشــيخ عمار 
بــن حميــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان 
فــي قصر الزاهر جموع المهنئين بمناســبة 

شــهر رمضــان المبارك.
ــذه  ــي به ــمّوهما التهان ــل س ــد تقب فق
المناســبة اإلســامية المباركــة مــن معالــي 
ــر شــؤون  ــي وزي ــر الكتب ــن مهي ــداهلل ب عب

المجلــس األعلــى لاتحــاد وأعيــان ووجهاء 
القبائــل، وعدد مــن المواطنين والمقيمين 
بالدولــة، الذين أعربوا عــن خالص تهانيهم 
وتبريكاتهــم بهــذه المناســبة المباركــة، 
راجيــن المولــى عــز وجــل أن يعيدها على 
ســمّوهما بموفــور الصحــة ودوام العافيــة 
وعلــى دولــة اإلمــارات وقيادتهــا الرشــيدة 
وشــعبها واألمتيــن العربيــة واإلســامية 

بالتقــدم، والرقــي، واليمــن، والبــركات.

حضــر المقابــات.. الشــيخ أحمــد بــن 
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، وعدد من الشــيوخ، 
ورؤســاء ومدراء الدوائــر الحكومية، وكبار 

المسؤولين.وام

حاكم عجمان يستقبل وزير شؤون المجلس األعلى 
لالتحاد و جموع المهنئين بشهر رمضان

حميد النعيمي خالل استقباله عبداهلل الكتبي

واصل صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة مســاء 
أمــس اســتقبال المهنئيــن بحلــول شــهر 
رمضــان المبــارك بحضــور ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمد بن ســلطان القاســمي 
ولي العهد نائب حاكم الشــارقة، وســمو 
ــن ســلطان  ــن ســالم ب ــداهلل ب الشــيخ عب
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة، وســمو 
الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان 
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة، وذلــك 

فــي قصــر البديــع العامــر.
فقــد تلقى ســموه التهانــي والتبريكات 
بهــذه المناســبة اإلســامية العظيمــة مــن 
الشــيوخ ومــن معالــي عبــداهلل بــن مهيــر 
ــى  ــر شــؤون المجلــس األعل ــي وزي الكتب
لاتحــاد ومــن كبــار المســؤولين وأعيــان 
البــاد وأبنــاء القبائــل والمواطنيــن وأبناء 

الجاليــات األجنبيــة بالدولــة.
وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم 

وتهانيهــم بحلــول هذه المناســبة العزيزة 
علــى قلــوب المســلمين جميعــًا، داعيــن 
المولــى عــز وجل أن يعيدها على ســموه 
ــى  ــة، وعل بموفــور الصحــة ودوام العافي
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة بالتقدم 
والعــزة والرفعــة، وعلى األمتيــن العربية 

واإلســامية بالخير والبركات.
حضــر اللقــاءات إلــى جانــب صاحــب 
الســمو حاكــم الشــارقة كل مــن الشــيخ 
محمد بن ســعود القاســمي رئيــس دائرة 
الماليــة المركزيــة، والشــيخ خالد بن عبد 
اهلل القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ 
والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم 
بــن عبــد الرحمن القاســمي رئيس مكتب 
ســمو الحاكــم، والشــيخ خالــد بــن عصــام 
القاســمي رئيــس دائرة الطيــران المدني، 
والشــيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس 
ــة،  ــة المجتمعي ــاء والتنمي ــرة اإلحص دائ
والشــيخ خالــد بن صقــر القاســمي رئيس 
هيئــة الوقايــة والســامة، والشــيخ صقــر 

بــن محمد القاســمي رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة الشــارقة الخيريــة، والشــيخ عبد 
اهلل بــن ماجــد القاســمي رئيــس مجلــس 
إدارة نادي الشــارقة للفروســية والسباق.

كمــا حضــر اللقــاءات الشــيخ فيصل بن 
سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة 
ــد اهلل  ــن عب ــد ب ــيخ ماج ــي، والش الدول
القاسمي مدير دائرة العاقات الحكومية، 
والشــيخ محمــد بــن صقر القاســمي مدير 
ــر العمــل، والشــيخ  ــر معايي ــة تطوي هيئ
راشــد بــن صقــر القاســمي مديــر دائــرة 

الماليــة المركزية، والشــيخ
ــر  ــد القاســمي مدي ــن محم ــداهلل ب عب
الهيئة العامة للشؤون االسامية واألوقاف 
بالشارقة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد 
العويــس وزيــر الصحة ووقايــة المجتمع، 
وســعادة راشــد أحمــد بــن الشــيخ رئيس 
الديوان األميري، ورؤساء ومدراء الدوائر 
والمؤسســات المحلية بالشارقة، وجموع 

المواطنين.وام

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

سلطان القاسمي خالل استقباله المهنئين بحضور سلطان بن محمد بن سلطان
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن راشــد المعــا عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم أم القيويــن بقصــر ســموه أمــس .. 
ــعود  ــن س ــد ب ــيخ راش ــمو الش بحضــور س
بــن راشــد المعــا ولــى عهــد أم القيويــن 
جمــوع المهنئيــن الذين توافــدوا على قصر 
ســموه لتقديــم التهانــي والتبريــكات بشــهر 

رمضــان المبــارك.
فقــد تقبــل ســموه التهانــى و التبريــكات 
من الشيخ طالب بن صقر القاسمى والشيخ 
فيصــل بــن صقر القاســمى والشــيوخ الذين 
قدمــوا أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
لســموه بهذه المناسبة المباركة … داعين 
اهلل العلــي القديــر أن يعيدهــا علــى ســموه 

ــادة  بموفــور الصحــة والعافيــة وعلــى القي
الرشــيدة بالخيــر واليمــن والبركات.

و تقبــل ســموه التهاني أيضا من ســعادة 
جمــال مطر الحــاى نائب الرئيــس التنفيذي 
ــد  لمؤسســة مطــارات دبــى و ســعادة خال
ــس إدارة دار  ــس مجل ــران رئي ــداهلل عم عب
الخليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر رئيس 
تحريــر صحيفة الخليــج والمواطنيــن وأبناء 
القبائــل ورجــال األعمــال و االقتصــاد و 
ــة  المســتثمرين و مــدراء الشــركات العامل
بالدولة و أبناء الجاليات العربية و اإلسامية 

الذيــن دعــوا اهلل
عــز وجــل أن يعيــد هــذه المناســبة 
علــى ســموه بالصحــة و العافية و الســعادة 

وعلــى شــعب اإلمــارات و األمتيــن العربيــة 
و اإلســامية بالخيــر والرقــى و االزدهــار.

حضــر المقابــات معالــي الشــيخ حميــد 
بــن أحمــد المعا والشــيخ أحمد بن ســعود 
بــن راشــد المعــا نائــب رئيــس المجلــس 
التنفيــذى إلمــارة أم القيوين والشــيخ ماجد 
بــن ســعود بــن راشــد المعــا رئيــس دائرة 
الســياحة واآلثار والشــيخ عبداهلل بن ســعود 
بــن راشــد المعــا رئيــس دائــرة الماليــة و 
ســعادة ناصــر ســعيد التــاى مديــر الديوان 
األميرى وســعادة راشــد محمــد أحمد مدير 
التشــريفات وســعادة ســيف حميــد ســالم 
مديــر مكتــب ســمو ولــى عهــد أم القيويــن 

وعدد مــن المســؤولين.وام

أدى كل من القاضي ممدوح محمود السيد 
محمد بكري الصدفي بمحكمة خورفكان 
سيد  تامر  والقاضي  االستئنافية  االتحادية 
القيوين  أم  بمحكمة  فايز  محمد  حفيظ 
االتحادية االبتدائية اليمين القانونية أمام 
معالي عبد اهلل سلطان بن عواد النعيمي 
وبحضور  االتحادي  القضاء  مجلس  رئيس 
سعادة القاضي محمد حمد البادي رئيس 
تمهيدا  وذلك  العليا  االتحادية  المحكمة 

الستام مهام عملهما.
معالي  أمام  القانونية  اليمين  أدى  كما 
النعيمي رئيس  عبد اهلل سلطان بن عواد 
مجلس القضاء االتحادي وبحضور سعادة 
الشامسي  سيف  حمد  الدكتور  المستشار 
النائب العام االتحادي  المحامي العام وائل 
محمود علي الدويك وذلك تمهيدا الستام 

مهام عمله في النيابة العامة االتحادية.
وعقب انتهاء مراسم أداء اليمين القانونية 
في ديوان عام وزارة العدل بأبوظبي تمنى 
معالي رئيس مجلس القضاء االتحادي وزير 

السلطة  أعضاء  للسادة  التوفيق  العدل 
القضائية ودعاهم إلى بذل قصارى جهدهم 
لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون من 
خال الدقة والسرعة في البت في القضايا 
لهم  متمنيًا  المحدد  وقتها  في  وإنجازها 
التوفيق في أداء مهمتهم السامية. مؤكدًا 
على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية 
ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة الناجزة 
في ظل الحرص الدائم على تطبيق نصوص 
الدستور والقوانين النافذة، كأساس لألداء 

في العمل القضائي. 

ضمن مبادرات مؤسسة “تحقيق أمنية” 
ــارك، افتتحــت  خــال شــهر رمضــان الُمب
مؤخرًا فعاليات ســوق األمنيات الرمضانية 
بالتعــاون مع مارينا مول أبوظبي، بتنظيم 
ــم  ــات وتنظي ــل للفعالي ــن شــركة “األم م
المعارض”والــذي يســتمر مــن ٢١ مــارس 

وحتــى ٢٤ أبريل ٢٠٢٣.
ــور  ــيخة ن ــاح الش ــل االفتت ــر حف حض
القاســمي،  ســلطان  بــن  فاهــم  بنــت 
عضــوة مجلــس أمنــاء مؤسســة “تحقيــق 
أمنية”،و هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة “تحقيــق أمنية” وطارق تهامي، 
المديــر العــام للمارينــا مــول وعــدد مــن 
المنتســبين للمؤسســة وســفراء المؤسســة 

للنوايــا الحســنة.
ويحتضن سوق األمنيات الرمضانية متاجر 
ــات،  ــل العباي ــة مث ــع المنتجــات التراثي لبي
البخــور، العطــور إضافــة إلــى العديــد مــن 
الحــرف اليدويــة الُمتمّيــزة وغيرهــا الكثيــر 

مــن الُمنتجات المفّضلــة لدى الجميع خال 
شــهر رمضــان وفــي أيــام العيد.

وتوّجه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير 
إلــى القائميــن علــى إدارة المارينــا مــول 
على اســتضافة هذا الســوق الخيري، ُمثنيًا 
علــى شــركة “األمــل للفعاليــات وتنظيــم 
الُمتمّيــز  تنظيمهــم  علــى  المعــارض” 
ودعمهــم لمبــادرة المؤسســة، فضــًا عــن 
إبرازه أروع المنتجات الحرفية التي تعود 
ــال  ــع وُتشــجع أعم ــى المجتم ــع عل بالنف

األســر اإلماراتيــة المنتجــة.
العــودة  الزبيــدي: “ُتســعدنا  وأفــاد 
إلــى إقامــة هــذه الُمبــادرة الخيريــة التــي 
القــت نجاحــًا كبيــرًا علــى مــدى األعــوام 
الســابقة، وتــّم إيقافهــا خــال الفتــرة 
الماضيــة نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا. 
ونتطّلــع إلــى أن تكــون عــودة خير وبركة 
علــى الجميــع، خاصــة مــع رغبــة الجميــع 
للخروج والتســّوق في شهر رمضان برفقة 
ــث يضــّم  ــاء، حي ــة واألصدق ــراد العائل أف
الســوق أرقــى تشــكيلة مــن مســتلزمات 

رمضــان والعيــد”.
واختتــم تصريحه بالقــول: “ُنعّلق آمااًل 
كبيــرة علــى هذا الســوق في دعــم أعمال 
المؤسســة وُمســاعدتنا علــى منــح أطفالنــا 
ــاؤل  ــوة والتف ــن الق ــد م ــى المزي المرض
والشــجاعة لمحاربــة المــرض واالســتمرار 
في رحلة العاج، مع إضاءة شــمعة األمل 

والســعادة فــي قلوبهــم مــع عائاتهم”.
وأفــاد المدير العام للمارينا مول طارق 
تهامــي: “يســّرنا اســتضافة ودعــم ســوق 
االمنيــات الرمضانيــة الخيــري فــي مارينــا 
ــي بالتعــاون مــع مؤسســة  ــو ظب مــول أب
تحقيــق امنية لمســاعدة االطفال المرضى 
ومســاندتهم،ودعمهم ومنحهــم األمل في 
ــي  ــب ويأت ــي المســتقبل القري الشــفاء ف
ــول  ــا م ــق حــرص مارين ــن منطل ــك م ذل
الدائــم علــى المشــاركة فــي مختلــف 
ــا  ــات انطاق ــة والفعالي ــطة الخيري األنش
وإيمانــًا بدورنــا فــي تعزيــز الشــراكة مــع 
المؤسســات الخيريــة وتأكيــد علــى دورنــا 

الفعــال فــي خدمــة المجتمــع. 

أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
دراسة جديدة تحت عنوان “اقتصاد جماعة 
بأزمات  تأثره  اإلرهابية ومدى  “اإلخوان” 
بالعرض  تناولت  الُمعولم”،  المال  رأس 
والتحليل، مامح االقتصاد اإلخواني وأهم 
مصادره في الوقت الراهن، وحدود ارتباط 
الُمعولم،  المال  برأس  اإلخواني  االقتصاد 
وتداعيات أزمات رأس المال الُمعولم على 
اقتصاد جماعة اإلخوان، ومستقبل اقتصاد 
جماعة اإلخوان اإلرهابية في ضوء األزمات 

التي يمر بها االقتصاد العالمي.
وذكرت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج 
البحثية لتريندز في مجال دراسات اإلسام 
الرضيع  الدكتور حسن  وأعدها  السياسي، 
األزمات  اقتصاد  في  المتخصص  الباحث 
والتنمية االقتصادية - ذكرت أن االقتصاد 
اإلخواني شهد تحوالت عدة على الصعيد 
االقتصادي، مبينة أنه برغم تركيزهم في 
البدايات على مشاريع تنموية كصناعة الغزل 
والنسيج واستخراج الرخام والمنتجات الزراعية 
والصناعية، فإن فكرة نماء المال باالعتماد 

على التجارة والتداول ومخاطر المضاربة في 
البورصات وتوظيف األموال قد طفت على 
فكر الجماعة االقتصادي وتحديًدا في ضوء 
انتشار العولمة المالية في تسعينيات القرن 
العشرين، حيث أضحى االقتصاد اإلخواني 
جزًءا ال يتجزأ من طبيعة النظام االقتصادي 

والمالي العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن االقتصاد اإلخواني 
استفاد من فرص رأس المال الُمعولم. ومع 
تنوع سلة االستثمارات اإلخوانية، وتحديًدا 
في المجاالت المالية والماذات اآلمنة، فقد 
تأثر اقتصادهم بأزمات رأس المال المعولم، 
وُيعتبر ذلك أمًرا طبيعًيا لجهة أن االقتصاد 
عن  بمعزل  يعمل  أن  يمكن  ال  اإلخواني 

رأس المال المعولم.
وأوضحت الدراسة أن االقتصاد اإلخواني 
بأزمات  تأثره  بسبب  مالية  بخسائر  ُمِني 
عولمة رأس المال، ويتضح ذلك من خال 
تسجيل المؤسسات المالية للجماعة اإلرهابية 
خسائر مالية، ومنها خسائر بنك التقوى أثناء 
األزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 
١٩٩٧، إضافة إلى خسائر المصارف اإلسامية 
وشركات توظيف األموال أثناء األزمة المالية 

العالمية عام ٢٠٠8. 
وأكدت الدراسة أن هناك تأثيًرا ألزمات 
رأس المال الُمعولم على اقتصاد اإلخوان، 
ومن أسباب ذلك عدم امتاك اإلخوان أية 
مشروعات صناعية وإنتاجية، وغلبة الطابع 
الطفيلي والريعي على ممارساتهم لألنشطة 
االقتصادية،واهتمامهم بمخاطر التربح على 

حساب اإلنتاج.
وخلصت الدراسة إلى أنه في ضوء ما 
ُيعانيه االقتصاد العالمي من أزمات، لم يكن 
المالية  موارده  برغم  اإلخواني  االقتصاد 
المتعددة محصًنا من التأثر بتلك األزمات. 
ومع ذلك، ال يمكن الحديث عن إمكانية 
انهيار كامل لاقتصاد اإلخواني؛ بسبب قدرته 
على االستفادة من العولمة المالية، واستخدام 
التقنيات الحديثة في جمع التبرعات المالية 
واستثمار األموال، مشيرة إلى أنه في سياق 
آخر، يمكن أن يتعرض االقتصاد اإلخواني 
لمزيد من التراجع؛ بسبب دورية األزمات 
التي يتعرض لها االقتصاد العالمي. وعليه، فإن 
أبرز أسباب تأثر االقتصاد اإلخواني بأزمات 
رأس المال الُمعولم تتمثل في طغيان الثروة 

على العمل، والريع على اإلنتاج.

أعلنــت &e أمس عن تعاونها مع شــركة 
E-Space وهــي شــركة فضــاء عالمية تركز 
علــى ربــط األرض والفضــاء بشــبكة المــدار 
األرضــي المنخفض )LEO( األكثر اســتدامة 
فــي العالــم، بهــدف وضــع خطــط لتطويــر 
خدمــات إنترنــت األشــياء المتقدمــة علــى 
مســتوى العالــم، وإنترنــت األشــياء الذكــي 

وحلــول التحــول الرقمي. 
ــز تجــارب  ــاون لتعزي ــدف هــذا التع يه
المســتخدمين فــي مجــال االتصــال الذكــي 
والحلول الرقمية عبر مختلف االستخدامات 
البرية أو البحرية أو الجوية. وتركز الشراكة 
أيضًا على التطوير اإلبداعي للحلول الرقمية 
الســحابية وحلول إنترنت األشــياء المطورة 
 ،)Edge AI( باســتخدام الذكاء االصطناعــي
باإلضافــة إلى االســتفادة من البنيــة التحتية 
 ،E-Space والنظام الفضائي المتقدم لـ e& لـ
بمــا فــي ذلــك القــدرات العالميــة المميــزة 
 )LEO( لشــبكة المــدار األرضي المنخفــض
علــى ربــط وتوصيــل األجهــزة بشــكل آمن. 
وتعمل الشــركتان على إنشــاء نماذج أعمال 
جديدة وقوية لدعم التحول الرقمي وحلول 
إنترنــت األشــياء للحكومــات والمؤسســات 
علــى نطاق واســع في جميع أنحــاء العالم. 
ميخائيــل  علــق  اإلطــار،  وفــي هــذا 
 e& جيرشــوك، الرئيــس التنفيــذي لشــركة
إنترناشــونال، قائــًا: يســهم هــذا التعــاون 
فــي تحقيق التكامــل بين تقنيات االتصاالت 
وتكنولوجيــا الفضــاء، ممــا يوفــر فرصــًا 
هائلــة لشــركات االتصاالت لتوســيع نطاقها 
وقدراتها. وباالعتماد على خدمات اإلنترنت 
عبر األقمار الصناعية وتقنيات مستشــعرات 
 e& األقمــار االصطناعيــة، تؤمــن مجموعــة
بإمكانيــة إحــداث التغيــرات اإليجابيــة فــي 
طــرق االتصــال وتحليــل البيانــات عبــر 

تكنولوجيــا الفضــاء. 
وأضــاف: نقدم منصة متعــددة التقنيات 
تمكن عمائنا من تبني أسلوب حياة رقمي 
ــر كفــاءة، مــن خــال التعــاون  بشــكل أكث
الــذي يجمــع بنيتنــا التحتيــة المتقدمــة مــع 
 E-Space األنظمــة الفضائية المتطــورة من
ــي  ــذكاء االصطناع ــززة باســتخدام ال والمع
الطرفــي، لاســتفادة من خبراتنا المشــتركة 
إلنشــاء تجــارب رقميــة متطــورة عالميًا في 
ــى  ــا عل ــاندة عمائن ــياء لمس ــت األش إنترن
تطوير خطــط التحول الرقمي الخاصة بهم. 
يعمــل هــذا التعــاون علــى تســهيل ربط 
بيانــات عمــاء &e مباشــرة بمراكز البيانات 
ــة  ــاالت الفضائي ــتخدام االتص ــة باس الخاص
المباشــرة لمعالجــة سياســات ولوائح األمن 

وحمايــة البيانــات فــي جميع أنحــاء العالم. 
ويعمــل كا الطرفيــن بشــكل مشــترك على 
تطويــر إنترنــت األشــياء والحلــول الرقميــة 
القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي لتمكيــن 
ــاذ  ــة واتخ ــر األنظم ــة عب ــرارات الذكي الق
اإلجــراءات اآلليــة إلــى مســتويات تتجــاوز 

إنترنــت األشــياء التقليــدي. 
وقال جريجوري وايلر، الرئيس التنفيذي 
لشــركة E-Space: هنــاك فــرص هائلــة في 
المجال األرضي يمكن اســتغالها باســتخدام 
أنظمــة فضائيــة مــن الجيــل التالــي مقترنــة 
بالــذكاء االصطناعــي، ونوفــر معلومات في 
ــاء  ــة إلنش ــة متقدم ــي بأتمت ــت الفعل الوق
ــًا مــن القــدرات  ــدة تمام مجموعــات جدي
العالميــة للنهــوض باإلنســانية وتحســين 
التجاريــة  العمليــات  وأتمتــة  الكوكــب، 
لزيــادة الحجم التشــغيلي والكفاءة وخفض 
التكاليــف. ونحــن متحمســون للعمــل مــع 
&e لتعزيــز رحلــة التحول الرقمــي وتجربة 
العمــاء. ويمكننــا معــًا تســريع الوقــت 
المطلــوب لبنــاء كوكب أكثــر ذكاًء واتصااًل، 

فــي كل مــكان وزمــان.  
يشــمل التعاون أيضــًا التطوير المشــترك 
لحــاالت اســتخدام إنترنــت األشــياء عالميًا، 

ــى إنشــاء  ــدرة عل ــا الق ــيكون له ــي س والت
إيــرادات جديدة، ال ســيما في مجاالت مثل 
أنظمــة التتبــع العالميــة وقطــاع الزراعــة، 
باســتخدام نظــام األقمار الصناعيــة المطور. 
ويمكن أن تتوســع خدمات إنترنت األشــياء 
والمنتجــات الرقميــة بشــكل أكبــر لتمكيــن 
المنتجــات والخدمــات عبــر البيئــات البريــة 
والبحريــة والجويــة، فــي كل مــكان وزمان، 
بســرعات متعــددة بين كيلوبت فــي الثانية 
 .)Mbps( إلــى ميغابــت في الثانية )Kbps(
تتوقــع E-Space أن تقــدم أكثر األنظمة 
المعتمــدة علــى األقمــار الصناعية اســتدامة 
وبأفضــل األســعار فــي المنظومــة الرقميــة 
وإنترنــت األشــياء، مــع تغطيــة متاحــة فــي 
كل مــكان وزمــان، لدعــم خدمــات البيانات 
العالمية بأسرع وقت ودون انقطاع. وتقدر 
ــًا  ــق انخفاض ــن أن تحق ــا يمك الشــركة أنه
بنســبة تزيــد عن 90 بالمائة، فــي التكاليف 
ــًة  ــات مقارن ــة والمحط ــة لألنظم اإلجمالي
بشــبكات الجيل الثاني ذات المدار األرضي 
ــد  ــن المزي المنخفــض )LEO(*، ممــا يمّك
مــن الحكومــات والشــركات والمجتمعــات 
واألفــراد مــن الوصــول إلــى قــوة الفضــاء 

لتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية علــى األرض.

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

قاضيين ومحامي عام يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء االتحادي

نور بنت فاهم القاسمي تفتتح »سوق األمنيات 
الرمضانية« في المارينا مول أبوظبي

دراسة جديدة لمركز تريندز تستعرض مالمح االقتصاد 
اإلخواني ومدى تأثره بأزمات رأس المال الُمَعوَلم

&e تتعاون مع E-Space لدفع عجلة االبتكار في 
مجال إنترنت األشياء وحلول التحول الرقمي عالميًا

سعود المعال خالل استقباله المهنئين

عبداهلل النعيمي وحمد الشامسي خالل أداء القاضيين والمحامي اليمين القانونية

ــن  ــغ ٥ مايي ــر بمبل ــل خي ــهم فاع أس
درهم دعمًا لحملة »وقف المليار وجبة« 
التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم دبي »رعاه 
اهلل«، وتدشــن أكبر صندوق وقفي إلطعام 
ــتدام،  ــكل مس ــان بش ــي رمض ــام ف الطع
للمســاهمة فــي مكافحــة الجــوع وســوء 
ــا الكــوارث  التغذيــة، خاصــة لــدى ضحاي

واألزمــات حــول العالم.
ويعكــس هــذا التفاعــل المجتمعــي 
الحملــة،  فــي  الفاعلــة  والمســاهمات 
قيــم العطــاء الراســخة فــي اإلمــارات، 
ويمثــل اســتجابة مجتمعيــة شــاملة لدعوة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــة رئيــس  ــوم نائــب رئيــس الدول آل مكت
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، 
للمســاهمة فــي جهــود إغاثــة الملهوفيــن 

ــم. ــن حــول العال والمحتاجي

المليــار  وتســتهدف حملــة »وقــف 
التــي تنضــوي تحــت مظلــة  وجبــة«، 
مؤسســة مبــادرات محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم العالميــة، إيجــاد حلول مســتدامة 
وتنفيــذ برامج ومشــاريع لمكافحة الجوع 
ومســاندة الفئــات األقــل حظا فــي العالم.

وتستكمل حملة »وقف المليار وجبة« 
نجاحــات حمــات إطعام الطعــام التي تم 
إطاقها بتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي األعوام 
الســابقة بدايــة بحملــة ١٠ ماييــن وجبــة 
مــرورًا بحملــة ١٠٠ مليــون وجبــة وانتهاء 

بحملــة مليــار وجبة فــي رمضان ٢٠٢٢.
وتواصــل حملة »وقف المليار وجبة«، 
استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي 
مــن المؤسســات واألفــراد عبــر ٥ قنــوات 
رئيسية هي الموقع اإللكتروني المخصص 
ــز االتصــال  ــا يســتقبل مرك ــة، فيم للحمل
الخــاص بالحملــة مشــاركات المســاهمين 

فــي الوقــف عبــر رقــم االتصــال المجانــي 
8٠٠٩٩٩٩،  كمــا يمكن أيضًا للمســاهمين 
ــار  ــف الملي ــة وق ــي »حمل ــاركة ف المش
وجبــة« عــن طريــق التحويــل المصرفــي 
لحســاب الحملــة علــى رقــم الحســاب 
 ٠٢ ٠٠١٠ ١٥٣٣ ٣٤٣٩6٠ AEالمعتمد ٣٠
ــي  ــي الوطن ــارات دب ــك اإلم ــي بن 8٠٢ ف
بالدرهــم ، كمــا توفــر حملــة »وقــف 
المليــار وجبــة« خيار التبرع عبر الرســائل 
النصيــة فــي حــال الرغبــة بالتبــرع بدرهم 
واحــد يوميــًا للمبــادرة من خال اشــتراك 
شــهري، حيث يمكن إرســال رســالة نصية 
بكلمــة »وجبــة« أو “Meal” علــى الرقــم 
١٠٢٠ لمســتخدمي شــبكة »دو« أو علــى 
الرقم ١١١٠ لمستخدمي شبكة »اتصاالت 
مــن&e”” ويمكــن للراغبيــن كذلــك فــي 
ــار  ــف الملي ــة »وق ــي حمل ــاهمة ف المس
وجبة« المشــاركة عبــر تطبيق »دبي اآلن
DubaiNow”، تحت فئة »التبرعات”. وام

فاعل خير يسهم بـ5 ماليين درهم دعمًا لحملة »وقف المليار وجبة«

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

توظيف قدرات أنظمة األقمار الصناعية في 
مجال التحول الرقمي وإنترنت األشياء 

يساهم التعاون في استدامة الخدمات القائمة 
على هذا النظام وتوفيرها بأسعار مناسبة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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نظــم مركــز التميــز فــي اللغــة العربيــة فــي جامعــة محمــد 
بــن زايــد للعلــوم اإلنســانية، جلســة حواريــة حــول تجــارب عدد 
مــن الروائيــات اإلماراتيــات المبدعــات، ضمــن فعالياتــه احتفــاء 

بشــهر القــراءة.
وتناولــت الجلســة - التــي أقيمت بفــرع الجامعة في عجمان - 
ثاثة محاور رئيســية تضمنت التجربة ومتغيرات الواقع، والرواية 

في دولة اإلمارات، والتحوالت االجتماعية وأســاليب الســرد.
واســتعرضت الجلســة تجارب ثاث من الروائيــات اإلماراتيات 
المبدعات، وهن أســماء الزرعوني وفتحية النمر وعائشة عبداهلل، 
وأدارهــا الدكتــور إيــاد عبــد المجيــد األســتاذ بجامعــة محمــد بن 

زايــد للعلوم اإلنســانية، بحضــور عدد من األســاتذة والطاب.
ورحــب مديــر الجلســة فــي البدايــة بالروائيــات المشــاركات، 
ونقــل لهــن شــكر وتقديــر اإلدارة العليــا لجامعــة محمــد بن زايد 
للعلــوم اإلنســانية، علــى جهودهــن فــي إثــراء الســاحة اإلماراتية 
والعربيــة بصــورة عامــة بإبداعاتهــن الثقافيــة واألدبيــة، ومــن ثم 
قــدم عرضــا موجــزا للمشــهد الثقافــي فــي الدولــة، مشــيرًا إلــى 
ــة  ــة القصصي ــي مجــال الكتاب ــز ف ــة المتمي ــرأة اإلماراتي دور الم
والروائيــة، كمــا قــدم إضــاءة نقديــة ألعمــال الكاتبــات الثــاث، 
واســتعرض مســيرتهن الحافلة بالعطــاء األدبي واإلبــداع الثقافي.

وفــي المحــور األول من الجلســة الحوارية، تناولــت الروائيات 
تجاربهــن المختلفــة في القــراءة والكتابة وصواًل لإلبــداع األدبي، 
وأشــرن إلــى ممارســتهن لمهنــة التعليم لعدة ســنوات مــا مكنهن 
ــن  ــى تجاربه ــا عل ــس إيجاب ــة وانعك ــة الكتاب ــاك ناصي ــن امت م
اإلبداعيــة، كمــا اســتفدن كثيــرًا من تجــارب األدبــاء المقيمين في 
الدولــة، وعــدد مــن المؤسســات، إلــى جانــب رعاية المســؤولين 

عــن الثقافــة لهــن ولمســيرتهن اإلبداعية.
ــارعة  ــرة والمتس ــوالت الكبي ــي، التح ــور الثان ــن المح وتضم
التــي شــهدتها الروايــة فــي دولــة اإلمــارات، والتــي كان الحضــور 

النســوي فيهــا كبيــرًا ومتميــزًا.
وأشــار المحــور الثالــث إلــى مســيرة الدولــة التــي بــدأت منــذ 
ــم  ــي قصصه ــاب ف ــاء والكت ــجلها األدب ــًا وس ــن ٥٠ عام ــر م أكث
ورواياتهــم مــن خــال الســرد بــكل أســاليبه وحرصــت المــرأة 
اإلماراتيــة علــى المشــاركة فــي هــذه الجهــود مــن خــال كتابــة 
ــفافة  ــل الش ــل والجم ــرد الجمي ــلوب الس ــة بأس ــة والرواي القص
المغدقــة بالتفاصيــل الكبيرة والصغيرة للمجتمع واألســرة والحي 

والمدرســة والعمــل.
وعقــب الجلســة أدارت طالبــات الجامعــة حــوارًا مفتوحــًا مــع 
الروائيــات حــول مســيرتهن اإلبداعيــة وتجاربهن الروائيــة، وأبرز 
التحديــات التــي واجهنها، وفــي الختام قدم الدكتــور هيثم زينهم 
مديــر مركــز التميــز للغــة العربيــة والدكتــور محمــد العدنانــي 
مديــر فــرع جامعــة محمد بن زايــد للعلوم اإلنســانية في عجمان 

الشــهادات التقديريــة للمشــاركات في الجلســة الحوارية. وام

»محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية« تسلط الضوء على تجارب روائيات إماراتيات

جانب من الجلسة

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع الدعوى :أوال : تقدير دين البنك الطالب بذمة المطلوب ضده ومن ظاهر األوراق بمبلغ 

)١.٠٩8.٧8٢.٠٥( مليون وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وإثنا وثمانون درهمًا وخمسة فلس.
ثانيًا : االمر بتذييل عقد الرهن العقاري المبينه تفصيًا بصدر هذا الطلب و المرفقة بحافظة المستندات 
المرفقة  مع هذا الطلب كمستند رقم )6( بالصيغة التنفيذية . ثالثًا : إيقاع الحجز التنفيذي على 
الشقة السكنية رقم ١١٠٤ ? رقم الطابق ١١ ? رقم األرض ١٠٧ بمساحة )٩٩٥( متر مربع - مبنى اتيسا 
اكس ٢ - منطقة مرسى دبي لصالح البنك الطالب وفق الثابت بعقد الرهن المرفق كمستند رقم )6( 
حيث توقف المطلوب ضده عن سداد المستحق بذمته وأخل بشروط منح القرض . رابعًا : إصدار 
األمر المال المرهون الشقة السكنية رقم ١١٠٤ ?رقم الطابق ١١ رقم األرض ١٠٧ بمساحة )٩٩٥( متر 
مربع - مبنى اتيسا اكس ٢ - منطقة مرسى دبى وفاء لمبلغ الدين وقدره وقدره )٧8٢.٠٥.١.٠٩8( 
ذمة  في  فلس.المستحق  وخمسة  درهمًا  وثمانون  وإثنا  وسبعمائة  ألفًا  وتسعون  وثمانية  مليون 
المطلوب ضده بخاف ما يستجد من فوائد اتفاقية ورسوم ومصاريف . خامسًا: حفظ كافة حقوق 

البنك الطالب األخرى بسائر أنواعها .
طالب التنفيذ : البنك العربي المتحد )ش م ع( عنوانه : إمارة دبي ? الثنية األولى - منطقة تيكوم- 
بجوار محطة مترو مدينة دبي لانترنت - برج الشعفار ١ - مكتب ١٠٠٧، رقم مكانى : ١٥866٧٧٠٧٩ 

ويمثله : نوال زايد سالمين ظبيك الحوسني
المطلوب إعانه : اليكس جون مسينيس الصفة : منفذ ضده 

عنوانه: إمارة دبي ? منطقة مرسى دبى ? اتيسا اكس ٢ ٧ الطابق ١١ - شقة رقم ١١٠٤ ٧ رقم األرض 
١٠٧ - رقم البلدية ٣٩٢-٣٩١ - رقم مكانى :١١٧٥8٧٤6٠٥ - ٠٥٢٥٢١٣٩١8

موضوع اإلعان : أنه في يوم االربعاء الموافق ١٢-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠١:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثاث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه 
اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن 
والمصاريف خال عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على 
الثمن خال األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن 
يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
وحدة عقارية - المنطقة : مرسى دبي - رقم االرض : ١٠٧ - رقم البلدية : ٣٩١-٣٩٢ - رقم المبنى : ٣ - اسم 
المبنى : اتيسا اكس ٢ - رقم العقار : ١١٠٤المساحة : 88.٧٢ متر مربع-التقييمم : ١.٥٧٧.666.٤6 درهم

ماحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2022 / 166 - بيع عقار مرهون

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١٢١ لجان عقارية ، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٥٤٠٩٤٠٢8.٧٩ درهم  ، شامًا للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ : ليوان )ش.ذ.م.م( عنوانه : إمارة دبي ? بردبي ? الخليج التجاري ? 
طريق الخليج التجاري ? مكتب برج الرؤية ? رقم مكاني : ٢٥٠٤886٩١٠ 

ويمثله : سعد محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعانه : سنبلة لانشاءات )ذ.م.م( الصفة : منفذ ضده عنوانه: إمارة 
العزيز  دبي ? بردبي ? منطقة برج خليفة ? قطعة رقم ٥٥٠-٣٤٥ ? ملك عبد 
اسحاق ال شيخ ? مكتب رقم ٥٠١ - رقم مكاني :٢6١٤٤8٧868 - ٠٥٠6٥٠6٧6٣ 

sunbolah@yahoo.com -
موضوع اإلعان : أنه في يوم االربعاء الموافق ١٢-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠١:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثاث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن 
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خال عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير 
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خال األيام العشرة التالية لرسوم المزاد 
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 
المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  

ارض فضاء )مشتر مؤجل(- المنطقة : وادي الصفا ٣ - رقم االرض : ١١٩٥ - رقم 
البلدية : ٧88١-6٤٥ - المساحة : ٥٤6٩.١١ متر مربع - بمبلغ : ٣٥.٣٢١.٣٧٢.٠٠ درهم

ماحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 211 / 2020 / 52 - تنفيذ عقاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنذر : حمد سهيل عويضة الخييلي - الصفه »المالك«
وينوب عنه / الخييلي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون، بموجب وكالة مصدقة أصواًل لدى دائرة القضاء 
»أبوظبي« محضر تصديق رقم ١8٠٩٠٠١٠٠١ بتاريخ ٢٠١8/٠١/٣٠م وينوب عن مكتب المحاماة / المتشارة 
القانونية/ ونام مجامعية، الجنسية الجزائر وتحمل بطاقة هوية رقم ٧-٧٣١8٥٣٥-١٩8٤-٧8٤ بموجب وكالة 
خاصة مصدقة أصواًل لدى الكاتب العدل »دبي - البرشاء« محرر رقم ٢٠١٥/١/١٣٣٧٥٧ بتاريخ ٢٠١٥/٠6/١٧م 
العنوان: إمارة دبي، منطقة الصفوح الثانية، بناية كونكورد، مكتب رقم ١٧٠٥ هاتف : ٠٥٠8٧٩٠8٠٤ بريد 

wiammgamya2@gmail.com :إلكتروني
»CN- 4401419« المنذر إليه : ١ - سيدني لخدمات توصيل الطلبات بصفتها / المستأجر رقم الرخصة

الموضوع: إنذار سداد القيمة اإليجارية المتأخرة
١ - المنذر هوو المؤجر للعقار الكائن إمارة دبي - فندق كونكورد - بناية رقم ٤٠ - منطقة الصفوح، مكتب 
رقم »١٢٠٣« - على األرض رقم ٠٠٢ - ٠٣٧، رقم مكاني: ١٤٠6٤٧٧٠٤٤ هاتف رقم »٠٥٥6٥٠٣8٣٤« بريد 

f.ali@nofcosupplies.com :إلكتروني
بموجب عاقة إيجارية للفترة من ٢٠٢٢/٠٥/٠١ وحتى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ مقابل أجرة وقدره »8٧٣٧٠« درهم سنويًا.

٢ -وحيث امتنع المنذر اليه عن سداد المتسحق للقيمة االيجارية بموجب الشيك رقم )٠٠٠٠٠٣( الصادر من 
مصرف الشارقة االسامي بمبلغ و قدره )٢١8٤٢( درهم للفترة االيجارية من
تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ وما يستجد من قيمة ايجار .

٣ - وحيث تنص المادة )٢٥ ( من قانون رقم )٢6 ( لسنة ٢٠٠٧ بشان تنظيم العاقة بين مؤجري ومستاجري 
العقارات في إمارة دبي :وحسب القانون المعدل له رقم )٣٣( لسنة ٢٠٠8وحسب المادة رقم )٢٥( البند 

)١( الفقرة )أ(  
٤ -يكون للمؤجر طلب إخاء المستاجر من العقار قبل إنتهاء مدة اإلجارة في أي من الحاالت التالية :

إذا لم يقم المستاجر بسداد بدل اإليجار أو أي جزء منه خال ثاثين يومًا من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
وحيث أن المنذر يريد من المنذر اليه سداد القيمة االيجارية المترصده فى ذمته التي لم يقوم بها خال 

)٣٠ ( يوما من تاريخ استام هذا االنذار.
لذلك ينذر المنذر/ المنذر اليه سداد القيمة اإليجارية بموجب الشيك رقم )٠٠٠٠٠٣( الصادر من مصرف 

الشارقة االسامي بمبلغ و قدره )٢١8٤٢( درهم للفترة االيجارية من تاريخ
٢٠٢٣/٠٢/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ خال مدة )أقصاها ثاثون يوم( من تاريخ إستامه اإلنذار و بإخاء 
العقار فى حالة عدم السداد فى المدة المحددة لانذار وتسليمها للمنذر خالية من الشواغل وبالحالة التى 
تسلمها عليها مع إصاح ما قد يكون لحق بها من ضرر وتلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها 

للعين وسداد كافة الرسوم الرسمية وغير الرسمية
حسب بنود العقد مع سداد القيمة االيجارية حتى االخاء الفعلي فى حالة عدم السداد فى المدة المحدده، 
و إال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بمافيها المطالبة القضائية باإلخاء وسداد 
كامل القيمة اإليجارية ومصاريف استهاك الكهرباء والمياه حتى تاريخ اإلخاء التام مع تحميل المنذر إليه 

الكاتب العدلبكافة مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي رقم: 2023/1/130506
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

لمنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر رقم cfi– 113-2020 احكام المركز 
المالي لدى المحكمة االبتدائية القاضي بالزام المنفذ ضده بسداد المبلغ 

المنفذ به )٧٤٣8٤.٤8درهم( شامل الرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ عثمان بن منير خوخار محمد منير خوخار

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-الصفوح األولى - دبي-شارع شارع الصفوح ١ 
-مبنى ليفندر جاردن - شقة الطابق ٢١ رقم مكاني : ١6٣6١٧8٤٧٢
المطلوب إعانه ١- كابيتر تكنولوجيز المحدودة صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٧٤٣8٤.٤8درهم( الى طالب  التنفيذ أو 

لخزينة 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 
240 / 2023 / 27 - تنفيذ احكام المركز المالي

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

فقد جواز سفر باسم: تاديليش دوجي 
هارسا، جنسيته: إثيوبيا، ورقم الجواز: 
4698409EP، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: شذى صابر سالمه 
عاشور، جنسيته: فلسطين، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،4967828N

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد أكمل محمد 
أعظم، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
1353443AE، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
فقدان جواز سفر

المنفذ ضده : مركز الشارقة لإلستثمار ذ.م.م
لصالح طالب التنفيذ : الشيخ خالد فيصل خالد القاسمي تعلن محكمة الشارقة االبتدائية 
االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات 
http://www.emiratesauction.ae في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم االربعاء 
الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢ وذلك بتخفيض ٥٠%. وأوصاف العقارات على النحو التالي:

 

يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك مصدق بقيمة 
٢٠% من الثمن المقدر للعقار. فعلى من يرغب بالشـراء أو االستفسـار عن ذلك 
لامارات  االلكتروني  الموقع  أو  بالمحكمة  والبيوع  الحجوزات  قسـم  مراجعة 
للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل 
من له اعتراض التقدم باعتراضـه معززا إياه بما يبرره من مستندات قبل الموعد 

رئيس قسم الحجوزات والبيوع المحدد للبيع بثاثة أيام على االقل

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني )نشرا(
القضية التنفيذية رقم 127 لسنة 2017

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

قسم الحجوزات والبيوع 

تقدم السيد/ سيف اهلل اسحق سيف هرمودي إماراتي 
الجنسية إلى محكمة األحوال الشخصية بدبي بطلب 
تغيير إسمه من سيف اهلل اسحق سيف هرمودي 
إلى سيف اسحق سيف هرمودي، وعلى من لديه 
اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خالل شهر من 

تاريخ نشره.
قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

تقدم السيد/ فهيم سيف اهلل اسحق سيف هرمودي العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
إماراتي الجنسية إلى محكمة األحوال الشخصية بدبي 
بطلب تغيير إسمه من فهيم سيف اهلل اسحق سيف 
إلى فهد سيف اسحق سيف هرمودي،  هرمودي 
وعلى من لديه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة 

خالل شهر من تاريخ نشره.
قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

أشــاد أصحــاب الفضيلة العلمــاء ضيوف 
ــة »حفظــه  صاحــب الســمو رئيــس الدول
اهلل« بمبــادرة إنشــاء المجالــس في األحياء 
ــيخ  ــي ترس ــا ف ــل دوره ــكنية وتفعي الس
التعــاون والتواصــل بيــن كل أفــراد الحــي 
ــة تحقــق  مــن خــال وضــع برامــج هادف
الســعادة لهــم وتعــزز مــن ترابــط النســيج 

االجتماعــي بينهــم.
وفــي إطــار البرنامــج للعلمــاء الضيــوف 
الــذي تنظمــه الهيئــة العامــة للشــؤون 
إقامــة  ويتضمــن  واألوقــاف  اإلســامية 
عدد مــن المحاضرات والنــدوات التوعوية 
واألمســيات الثقافيــة في مجالــس األحياء، 
بمتابعــة مجالــس أبوظبــي بمكتب شــؤون 

المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاســة.. 
قــدم فضيلــة  الدكتــور حمــدي أحمــد 
ســعد عميــد كليــة الشــريعة والقانــون في 
جامعــة األزهــر بطنطــا محاضــرة بمجلــس 
مفلــح عايــض األحبابــي فــي مدينــة العيــن 
ــي  ــى ف ــنة اهلل تعال ــن س ــا ع ــدث فيه تح
اصطفــاء األزمنــة، مبينــا أن اهلل عــز وجــل 
مــن علينــا بمواســم خيــر، ُيضاعــف فيهــا 
الثــواب واألجــر، كشــهر رمضــان، فحــري 
بالمؤمــن أن يجتهــد فيــه بالطاعات وعمل 
الخيــر، والمداومــة علــى الصاة فــي وقتها 
وقــراءة القــرآن والصدقــة واالنفــاق علــى 
الفقــراء والمحتاجيــن فالرســول صلــى اهلل 
ــي  ــون ف ــا يك ــود م ــلم كان أج ــه وس علي

رمضــان، مشــيدًا بتخصيص دولــة اإلمارات 
ليوم زايد للعمل اإلنســاني في هذا الشــهر 
المبارك، الستلهام الرؤية اإلنسانية  للشيخ 
زايــد بــن ســلطان -طيــب اهلل ثــراه- الذي 

لــه بصمــات خيريــة فــي كل العالــم.
كمــا تنــاول فايــز مصطفى ســيف، أمين 
الفتــوى وخطيــب جامــع المركــز الثقافــي 
اإلســامي في لندن ومــن العلماء الضيوف 
فــي الــدرس الــذي القــاه بمجلــس بخيــت 
سويدان النعيمي في مدينة العين الحديث 
عن فضل شهر رمضان، داعيًا إلى استقباله 
بالبشر والفرح، والتوبة النصوح هلل تعالى، 
وســامة الصدر، ومعرفة ألحكام الشــرعية 

لفريضة الصوم. وام

»العلماء الضيوف« يشيدون بإنشاء المجالس في األحياء

خالل إحدى محاضرات العلماء الضيوف
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اقتصاد
العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ام كيو العقارية

رخصة رقم: CN-2920026 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

برافو اكسبريس للتوصيل

رخصة رقم: CN-3947420 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
انتربيد لخدمات التوظيف - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4771883  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة انيل كاالكاتو جوباالكريشنان 
ناير جوباالكريشنان ناير %49

تعديل االسم التجاري من / انتربيد لخدمات التوظيف - شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 INTERPID RECRUITMENT SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / انتربيد لخدمات التوظيف ذ.م.م 

INTERPID RECRUITMENT SERVICES 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بى ون لتمثيل الشركات

رخصة   رقم:  CN-4507164  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / بى ون لتمثيل الشركات 

 BE ONE COMPANIES REPRESENTATION
إلى / بى ون للسفر والسياحة

BE ONE TRAVEL AND TOURISM
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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اللمعة السحرية ألعمال طالء المعادن

رخصة رقم: CN-3943701 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الهاللي لخدمات المحاسبة

رخصة رقم: CN-4547841 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
المركز الفرنسي للعطور ـ ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1104425  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل هالل عبيد محمد الكعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عبدالناصر عارف كلبونه من شريك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء تعديل عبدالناصر عارف كلبونه من 49% إلى %0
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عبدالناصر عارف كلبونه من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء تعديل عبدالناصر عارف كلبونه من 49% إلى %100

تعديل االسم التجاري من / المركز الفرنسي للعطور ـ ذ م م 
FRENCH PERFUMERY CENTRE - (LLC(

إلى / المركز الفرنسي للعطور - شركة الشخص الواحد ذ م م
FRENCH PERFUMERY CENTRE - 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الزخرفة للهدايا ذ.م.م

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-3836852 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  ميرال   / الساده  تعيين   -٢
واالستشارات االدارية ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305012756

 تاريخ التعديل 27/03/2023
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بيني آرتس

رخصة رقم: CN-4387127 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

تايجر للديكور

رخصة رقم: CN-1190205 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ذا جولدن بيكي للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-4018338 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جراند لخياطة المالبس الرسمية - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4165880  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 50000 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / ماريو ممدوح عبدالمسيح خليل من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء / ماريو ممدوح عبدالمسيح خليل من 100% إلى %50
تعديل الشركاء تنازل وبيع / ماريو ممدوح عبدالمسيح خليل من مالك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / ماريو ممدوح عبدالمسيح خليل من 100% إلى %0

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة غسان ذيب حسن دردس %50
تعديل االسم التجاري من / جراند لخياطة المالبس الرسمية - شركة الشخص 

الواحد ذ م م 
GRAND UNIFORM TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / جراند لخياطة المالبس الرسمية ذ.م.م 
GRAND UNIFORM TAILORING 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ستايلي برو لعناية بالسيارات

رخصة رقم: CN-4432129 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ستورات للنقل البري للبضائع

رخصة رقم: CN-3751868 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سويفت فور انرجى آند ترانسبورتيشن ليمتد - أبو ظبي

رخصة   رقم:  CN-3824533  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 150000 إلى 300000

تعديل الشكل القانوني / من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سويفت فور انرجى آند ترانسبورتيشن ليمتد

Swift For Energy and Transportation Ltd
العالمية لإلعمار ذ.م.م من وكيل  تعديل الشركاء تنازل وبيع / الشركة 

خدمات إلى شريك
 INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY L.L.C

تعديل نسب الشركاء / الشركة العالمية لإلعمار ذ.م.م من 0% إلى %75
 INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عمار ياسر المصرى %25
تعديل االسم التجاري من / سويفت فور انرجى آند ترانسبورتيشن ليمتد 

 SWIFT FOR ENERGY AND TRANSPORTATION LTD
إلى / سويفت فور انرجى آند ترانسبورتيشن ليمتد ذ.م.م 

SWIFT FOR ENERGY AND TRANSPORTATION LTD 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سورج كافيه

رخصة   رقم:  CN-4707080  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري من / سورج كافيه 

 SURGE CAFE
إلى / سورج كافيه - شركة الشخص الواحد ذ م م 

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

اإلجراءات المطلوبة.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٣٣٢(والصادر 

عن بنك المشرق بقيمة ) ٢٣٢8٥ (.
طالب التنفيذ مصنع سوليكو للفيبر جاس )ش. ذ. م. م(

مبنى   ،  ١ الصناعية  على  جبل  المنطقة   ، دبي  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
ملك مؤسسة دبي العقارية ? قطعة رقم ٥٩٩-١٠٣٧ . الرقم المكاني ? 

١٠٥٩٢6٤٢٢٥ - فاكس رقم ٠٤88٤٩88٥
المطلوب إعانه ١- غسان فايز محمد ناجي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٣٢8٥ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15234 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضده ١- محمد ياسين السعدي
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة«
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »٢8١٠١٫٩٧« درهم إلى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
19724/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٥٥8( والصادر 
المابس  لتجاره  ادوري  لشركة  ضامن  بصفته  محمد  احمد  دليب  عن 

الجاهزه ش ذ م م بقيمة ) ٥6٥.٣٤٤.٠٠(.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانهما ١- ادوري لتجاره المابس الجاهزه ش ذ م م صفته: 

منفذ ضده 
٢- دليب احمد محمد صفته: منفذ ضده

التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  بتاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٣ قد  موضوع اإلعان 
المذكورة أعاه والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ٥٧٠.٥٥٩.٠٠ (  

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14035 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠٢٢/٤٢٢ عقاري 
جزئي »، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٥٩٠٠8٧٣.٥ درهم ( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ سانديب كاوشال روميش شاند كاوشال

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-مبنى فيا رقم ٣٠
المطلوب إعانه ١- عبدالحميد محمد علي عابدي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٥٩٠٠8٧٣.٥٠ درهم إلى طالب التنفيذ أو 

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 211 / 2023 / 203 - تنفيذ عقاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
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اقتصاد
العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة سعود فاضل للديكور والجبس

رخصة رقم: CN-1011573 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافيه ومطعم أفينيتي

رخصة   رقم:  CN-3809011  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / القانوني  الشكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل االسم التجاري من / كافيه ومطعم أفينيتي
AFFINITEA CAFE AND RESTAURANT

إلى / كافيه ومطعم أفينيتي - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 AFFINITEA CAFE AND RESTAURANT

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة تايم فيوتر للحدادة وااللومنيوم

رخصة   رقم:  CN-4185847  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 20000

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

تعديل االسم التجاري من / ورشة تايم فيوتر للحدادة وااللومنيوم
TIME FUTURE SMITH AND ALUMINIUM WORKSHOP

الشخص  وااللومنيوم- شركة  للحدادة  فيوتر  تايم  ورشة   / إلى 
الواحد ذ  م م

 TIME FUTURE SMITH AND ALUMINIUM WORKSHOP
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم ديسى بنجاب - شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة   رقم:  CN-4535750  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل االسم التجاري من / مطعم ديسى بنجاب - شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 DESI PUNJAB RESTURANT
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / مطعم خان شينواري اند باربيكيو - شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 KHAN SHINWAR AND B B Q RESTAURANT
- 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: شركة االبراج العمال االصباغ ذ.م.م

عنوان الشركة : المنطقة الصناعية, ليتاق, 16 : السادس 
عشر, محمد سفر سليم و اخرين

CN-1127072 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

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

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

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305005200
 تاريخ التعديل 28/03/2023

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
عبايتي للشيلة والعبايا

رخصة   رقم:  CN-1375477  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف منى مطر سالم الظاهرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سماح امحمد مفتاح الهونى %100

تعديل االسم التجاري من / عبايتي للشيلة والعبايا
 ABAYTI SHILLA AND ABAYA

إلى / عبايتي للشيلة والعبايا - شركة الشخص الواحد ذ م م
ABAYTI SHILLA AND ABAYA - 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

غرانوالب لتجارة الغالل والحبوب

رخصة رقم: CN-2785768 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فابيولسلي

رخصة رقم: CN-3899781 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

يلمز للديكور

رخصة رقم: CN-4377909 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

لبيه لخدمات التوصيل

رخصة رقم: CN-4393374 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مصبغة برايت آند شاين

رخصة   رقم:  CN-1912761  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمدان عبداهلل محمد الكندى المرر
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد حسن على ابراهيم المرزوقى %34
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فهد حسين صالح فريد العولقى %33
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سالم مشهور سالم سلطان البريكى %33

تعديل االسم التجاري من / مصبغة برايت آند شاين 
 BRIGHT & SHINE LAUNDRY
إلى / مصبغة برايت أند شاين ذ.م.م 

BRIGHT AND SHINE LAUNDRY 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الرمح إلستشارات الجوده

رخصة رقم: CN-1788386 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
موره للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1492955  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100000

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

تعديل االسم التجاري من / موره للصيانة العامة
 MORA GENERAL MAINTENANCE

إلى / موره للمقاوالت والصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 MORA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
منصور اليبهوني الظاهري للمقاوالت و الصيانة العامة - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
رخصة   رقم:  CN-4544173  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل االسم التجاري من / منصور اليبهوني الظاهري للمقاوالت 
و الصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 

 MANSOOR ALYABHOUNI ALDHAHERI
 CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
العامة  الصيانة  و  للمقاوالت  الظاهري  اليبهوني  منصور   / إلى 
وإدراة العقارات شركة الشخص الواحد ذم م - شركة الشخص 

الواحد ذ م م 
 MANSOOR ALYABHOUNI ALDHAHERI CONTRACTING
 AND GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE
 MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC - 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بالك ستالين للعطور

رخصة رقم: CN-3804060 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
خياط منزل العرب للرجال - فرع 1

رخصة رقم : CN- 1152590-1 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل الشكل القانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف نعيم حمد حريز خميس الحرسوسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة شمس الدين شيرامال هاوس حميد 
حاجى فيليكوت %40

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة أش هولدنجس لالستثمار في مشروعات 
تجارة التجزئة وتأسيسها وادارتها ذ م م

 ASH HOLDINGS For Investment in Retail Trade
Enterprises & Management CO. L.L.C

تعديل االسم التجاري من / خياط منزل العرب للرجال - فرع 1
 - ARAB HOME GENTS TAILORING - Branch 1

إلى / خياط منزل العرب للرجال ذ.م.م - فرع 
  ARAB HOME GENTS TAILORING L.L.C. - BRANCH

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

اإلجراءات المطلوبة.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٢٧6١٣٥ (والصادر 

عن بنك دبي االسامي بقيمة ) ٥١٥٣٥ درهم (.
طالب التنفيذ الخليج للخرسانة والطابوق

عنوانه اإلمارات-إمارة رأس الخيمة-دفان راس الخيمة - راس الخيمه-
شارع كورنيش القواسم-مبنى بناية جينيرال - شقة ٢٠١

المطلوب إعانهما ١- دلهام للنقل العام ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
٢- هشام الشيخ خليل صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٥٠٠٠٠ درهم  الى طالب التنفيذأو خزينة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10076 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٧6٥٢8٢١ ( والصادر 
المطالبه  قيمه  اجمالي  درهم   )٢٢٥٠٠( بقيمة  االسامي  دبي  بنك  عن 
مع الرسوم مبلغ )٢٣١٤٥( درهم. )ثاثه وعشرون الف و مائه وخمسه 

واربعون درهم فقط الغير(
طالب التنفيذ بنك دبي اإلسامـي )شركة مساهمة عامة( عنوانه ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ فاكس 
٩٧١6٥٥٠٥٧٧8 - هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠

المطلوب إعانه ١- غاليه غازي قنديل صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٥٠٠ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ
 رقم 253 / 2023 / 1281 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

موضوع التنفيذ
طالب اإلعان امران كشميري محمد اقبال كشميري

المطلوب إعانه تكترونيكس )ش.ذ.م.م( صفته منفذ ضده
عنوانه إمارة دبي-دبي - مكتب رقم ٣٠٤ ملك الشيخة هند بنت 
مكتوم آل مكتوم - سيتي تاور٢- المركز التجاري ١ فاكس رقم 
٠٤٣٣١٤٠٣٣ هاتف رقم ٠٤٣٣٢٧6٥٥ متحرك رقم ٠٥٠٥٣٩6٩١٧ 

- صندوق بريد ٣٥٥٠٧
موضوع اإلعان نعلنكم بصورة من الحكم موضوع التنفيذ المذيل 
بالصيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء المطلوب و المذكور بائحة التنفيذ

تاريخ تسليمكم  أيام من  المرفق صورة منها وذلك خال سبعة 
هذا اإلعان وإال فإن المحكمة ستتخذ اإلجراءات القانونية بحقكم.

إعالن بالسند التنفيذي وتكليف
 بالوفاء 1612/2023/209 تنفيذ عمالي

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٩٤٩6٥ ( والصادر 

عنبنك راس الخيمه الوطني بقيمة )٢٧٣٠٠ (.
طالب التنفيذ مينا للشقق الفندقيه

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي منطقه -البرشاء االولى - شارع البرشاء ٤ 
بنايه مينا للشقق الفندقيه الطابق االرضي مكتب االستقبال بالقرب من 

المدينه ماركت مكاني ١8٠٩٠٧٩٠٩٥
المطلوب إعانهما ١- شركة رنجيرو لاعانات ) ش ذ م م ( صفته: منفذ ضده

٢- منور عبد الرحمن صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢8٣8١ الى طالب التنفيذأو خزينة  المحكمة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 4854 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
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اقتصاد

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( الـعين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2869001 رقم

المواقع االلكترونية،  التجاري شبيك لبيك  باالسم 
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 4013 تاريخ 2023/03/29
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( الـعين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-3939868 رقم

باالسم التجاري سليمان محمد للتجارة، بإلغاء طلب 

الغاء الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

شركة/ Olafgreen FZCO منطقة حرة ، )رخصة رقم : ٤٢٤٢( 
 ، دبي ص.ب  لمطار  الحرة  المنطقة  دبي  مدينة  بـ  والكائنة 
دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، والمرخصة لدى سلطة 
المنطقة الحرة لمطار دبي ، ترغب هذه الشركة المذكورة في 
إعان قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة 
في إجتماعه الذي عقد بتاريخ March 16. 2023 بشان إغاق 

وحل الشركة.
وفقا لذلك ،تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أي 
مطالبات في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خال ٤٥ يوما 
من تاريخ هذا اإلعان عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :

Olafgreen FZCO /السادة
ص.ب : دبى

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم :

adil@aeia.ae :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يوما.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اشعار تصفية شركة/ Olafgreen FZCO منطقة حرة

اشعار تصفية

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميراكل للسفر والسياحة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2703333  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد اسماعيل عبدالرشيد
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد حيدر صالح احمد المصعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد اسماعيل عبدالرشيد %100

تعديل االسم التجاري من / ميراكل للسفر والسياحة ذ.م.م
MIRACLE TRAVEL & TOURISM L.L.C

إلى / ميراكل للسفر والسياحة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 MIRACLE TRAVEL & TOURISM
- 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نيو ايرا للعالمات واالعمال المعدنية - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4790845  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 100000 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة انيل كومار غوبتا فيشوا ناث 
براساد غوبتا %50

تعديل االسم التجاري من / نيو ايرا للعالمات واالعمال المعدنية 
- شركة الشخص الواحد ذ م م

 NEW ERA SIGNS AND STEEL WORKS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / نيو ايرا للعالمات واالعمال المعدنية ذ.م.م 
NEW ERA SIGNS AND STEEL WORKS 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة اوبتيمم لالمنيوم والزوجاج ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4382975  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  تعديل الشكل 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على حمد بطى بطى القبيسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف وفا محمد غالم محمد
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة على حمد بطى بطى القبيسى %100

تعديل االسم التجاري من / ورشة اوبتيمم لالمنيوم والزوجاج ذ.م.م 
OPTIMUM ALUMINUM AND GLASS WORKSHOP L.L.C

إلى / ورشة اوبتيمم لاللمنيوم والزجاج - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 OPTIMUM ALUMINUM AND GLASS WORKSHOP

- 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

نيوتن للحاسب االلي

رخصة رقم: CN-1779108 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فخر الدار للضيافة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2750129  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل سالم على راشد العزيزى

سالم  عبدالرحمن  محمد  / حذف  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
سعيد العزيزى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد احمد اباها %100
تعديل االسم التجاري من / فخر الدار للضيافة ذ.م.م 

Fakher AL dar Hospitality L.L.C
إلى / فخر الدار للضيافة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 FAKHR ALDAR HOSPITALITY
- 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كيوسك ايتي سيستم تريدنج ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1742230  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف تومن ليمتد
taumen limited

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عيسى عتيق موسى خليفه المهيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة تومن .بى.ال.سى

Taumen P.L.C
تعديل االسم التجاري من / كيوسك ايتي سيستم تريدنج ذ.م.م

KIOSK IT SYSTEM TRADING L.L.C
إلى / كيوسك ايتي سيستم تريدنج - شركة الشخص الواحد ذ م م

KIOSK IT SYSTEM TRADING - 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة الخليج والمكسيك للصيانة العامة وخدمات حقول النفط ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1036383  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
إلى شركة  القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة  الشكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عبدالرحيم محمد عبدالرحيم القبيسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف رامى وجيه حسين منصور
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة رامى وجيه حسين منصور %100

تعديل االسم التجاري من / شركة الخليج والمكسيك للصيانة العامة وخدمات 
حقول النفط ذ.م.م 

 GULF & MEXIC GENERAL MAINTANANCE AND
OILFIELD SERVICES L.L.C

إلى / الخليج والمكسيك خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة - 
شركة الشخص الواحد ذ م م 

 GULF AND MEXIC MANAGEMENT SERVICES OF COMPANIES
AND PRIVATE INSTITUTIONS - 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فاين تيك للتجارة العامه

رخصة   رقم:  CN-4520257  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 80000 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد يونس احمد الخضر الحوسنى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سيد راضى احمد %100

تعديل االسم التجاري من / فاين تيك للتجارة العامه 
 FINETEC GENERAL TRADING

إلى / فاين تيك للتجارة العامه - شركة الشخص الواحد ذ م م
 FINETEC GENERAL TRADING

- 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فلك ادفانتيج للعقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4683333  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد فتحى محمد مهنى %100

شركة   - للعقارات  ادفانتيج  فلك   / من  التجاري  االسم  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

 FALAK ADVANTAGE REAL ESTATE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / شركة االهلي للعقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 ALAHLI REAL ESTATE COMPANY

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

البتيسرى للحلويات

رخصة رقم: CN-4635783 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سكراب سعود مصبح لمواد البناء

رخصة رقم: CN-1009627 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 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
موتيجيل الداره العقارات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2415274  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف هارون عبداهلل احمد صالح جعيول
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سيد محمد جمال الدين عبدالمالك صوفى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف زبير محمد انعام الحق نديم
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سيد محمد جمال الدين عبدالمالك صوفى %100

تعديل االسم التجاري من / موتيجيل الداره العقارات ذ.م.م 
MOTIJHEEL REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C

إلى / موتيجيل للعقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م 
MOTIJHEEL 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.

العدد 4013 تاريخ 2023/03/29
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ابراهيم الدسوقي لالستشارات القانونية - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4658593  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / ابراهيم الدسوقي لالستشارات القانونية 

- شركة الشخص الواحد ذ م م 
 IBRAHIM ELDESOUKY LEGAL CONSULTANCY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / افوكات لالستشارات القانونية - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AVOCAT LEGAL CONSULTANCY
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٩88٩6 ( والصادر 
عن احمد عبدالحفيظ الحريري بصفته ضامن لشركة كليك لوجستيكس 

ش م ح بقيمة ) ١.٥٢٠.٩٧٤.٩٩ (.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.ذ.م.ع(
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي

المطلوب إعانه ١- كليك لوجستيكس ش م ح صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
التنفيذأو  طالب  الى  درهم   ١٥٣٢٠٤٤ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14889 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في الدائرة االبتدائية العقارية االولى رقم ٩١
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بأن ترد للمدعي مبلغ قدره ٤٩١.٤٢٥.٥ 
درهم إماراتي. و إلزامها بالفائدة القانونية عن ذلك المبلغ بواقع ٥% من تاريخ المطالبة 
القضائية و حتي السداد التام. إضافة إلي إلزامها أن تؤدي للمدعي مبلغ ٢٠.٠٠٠ درهم 
كتعويض جابر للضرر. فضا علي إلزامها بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.

المدعى عقل الياس نون عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع الشيخ زايد-مبنى 
بناية الحواي-شقة ٣٠٤-قرب محطة مترو المركز المالي ويمثله الحجية سالم سعيد النوبي

المطلوب إعانه ١- ارتستيك جلوبال انفست ليمتد صفته: الخصم المدخل
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليها بأن ترد 
للمدعي مبلغ قدره ٤٩١.٤٢٥.٥ درهم إماراتي. و إلزامها بالفائدة القانونية عن ذلك 
المبلغ بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية و حتي السداد التام. إضافة إلي إلزامها أن 
تؤدي للمدعي مبلغ ٢٠.٠٠٠ درهم كتعويض جابر للضرر. فضا على إلزامها بالرسوم و 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-٠٤-

٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٣٠ 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 41 / 2023 / 102 – عقاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ العمالي الثانية رقم ٣٠٢
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠٢٢/١٠٩٩٧ 
عمالي جزئي «، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٧٢٠٥درهم( لصالح 
العامل، باالضافه إلى مبلغ وقدره ) ٣6٥ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 

) ٧٥٥درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
 ، امارة دبي  االمارات:  نديم محمد سليم عنوانه  التنفيذ محمد  طالب 
منطقة القوز الصناعية ٢، شارع بوابة الخيل ،بناية الخيل ١-6 ،شقة رقم 

٢6 بالقرب من محطة إسعاف بوابة الخيل رقم مكاني: ٢٤٠١٩8١٧٠١
المطلوب إعانه ١- براند ستورم للتجارة صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٧٢٠٥ درهم الى طالب التنفيذ أو 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 209 / 2023 / 470 - تنفيذ عمالي

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في الدائرة االبتدائية العمالية التاسعة رقم ١٢١
موضوع الدعوى يطلب المدعي من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وإعان 
المدعى عليها بصورة من الئحتها والحكم بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ إجمالي 
.)MB240888166AE( درهم إلزامها بالرسوم والمصاريف ، شكوى رقم )١٢٠٠٠(

المدعي صالون ستايلز ستوديو للرجال عنوانه االمارات، إمارة دبي ، المنطقه 
 S05 محل رقم ، Z05 ورسان ١ ، المدينه العالميه ، الحي االنجليزي ، بنايه

رقم مكاني : ٣٩٢8٣8٥٠٩٤
المطلوب إعانه ١- محمد مشتاق بشير صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يطلب المدعي من عدالة 
المحكمة تسجيل الدعوى وإعان المدعى عليها بصورة من الئحتها والحكم 
بالرسوم  إلزامها  درهم   )١٢٠٠٠( إجمالي  مبلغ  للمدعي  تؤدي  بأن  بإلزامها 

.)MB240888166AE( والمصاريف ، شكوى رقم
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٠-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ 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 49 / 2023 / 2801 – عمالي

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩



العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م 18

اقتصاد

اسم الشركة: فيرجواليتي إلدارة التسويق
رقم الرخصة: 68٥٤6١ العنوان: مكتب رقم ٣٤٠٤ ملك أماك للتمويل 

»شركة مساهمة عامة« - بر دبي - مرسى دبي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١68٠8٩٩
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٥ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٥

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد  

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠6٠ الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: اتانتيك إلدارة السفن ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم »٣٠8« ملك سعيد سهيل  الرخصة: 66٣٥٥8  رقم 

سعيد بن دليوى الكتبي - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٩٢٠٣٤٤
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٣

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: النجم الامع إلدارة األندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها
رقم الرخصة: 8١8٤٥8 العنوان: مكتب رقم ١٧٥ ملك مصبح راشد مصبح 

الفتان الفاسي - جبل علي الصناعية األولى
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧٠٤8٩6
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢8 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢8

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 ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: فيرجواليتي إلدارة التسويق
رقم الرخصة: 68٥٤6١ العنوان: مكتب رقم ٣٤٠٤ ملك أماك للتمويل 

»شركة مساهمة عامة« - بر دبي - مرسى دبي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١68٠8٩٩
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٥ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٥

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد  

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠6٠ الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: اتانتيك إلدارة السفن ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم »٣٠8« ملك سعيد سهيل  الرخصة: 66٣٥٥8  رقم 

سعيد بن دليوى الكتبي - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٩٢٠٣٤٤
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١٣

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: النجم الامع إلدارة األندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها
رقم الرخصة: 8١8٤٥8 العنوان: مكتب رقم ١٧٥ ملك مصبح راشد مصبح 

الفتان الفاسي - جبل علي الصناعية األولى
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧٠٤8٩6
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢8 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢8

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 ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: هوريكان بيوتي لتجارة الهدايا ش.ذ.م.م 
فؤاد  عبداهلل  ملك   ٢٢٩ رقم  مكتب  العنوان:   ٩٢١٥٧6 الرخصة:   رقم 

 B القابضة - بردبي - الخليج التجاري / استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٥٢٩٣٩٥

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ 

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

خال ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ١١٢٩- ملك عصام محمد رسمي الدقاق - برج خليفة 

الهاتف:                        الفاكس :   
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: دتكو ماك كونول دويل فبريكيشن ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  6868٧١

العنوان: مستودع رقم 6 ملك مؤسسة دبي العقارية - جبل على الصناعية 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١١١٣6٧٩

اسم المصفي: كريستون عوني فرسخ وشركاه 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٧/٠6  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٧/٠6 

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

خال ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٢8٠٤-٢8٠٣ ملك بريم ٢8 ليمتد - بردبي -الخليج التجاري  

الهاتف: ٢6٩68٩٩-٤-٩٧١ الفاكس: ٢6٩6٧88-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: هوريكان بيوتي لتجارة الهدايا ش.ذ.م.م 
فؤاد  عبداهلل  ملك   ٢٢٩ رقم  مكتب  العنوان:   ٩٢١٥٧6 الرخصة:   رقم 

 B القابضة - بردبي - الخليج التجاري / استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١٥٢٩٣٩٥

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ 

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

خال ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ١١٢٩- ملك عصام محمد رسمي الدقاق - برج خليفة 

الهاتف:                        الفاكس :   
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: دتكو ماك كونول دويل فبريكيشن ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة:  6868٧١

العنوان: مستودع رقم 6 ملك مؤسسة دبي العقارية - جبل على الصناعية 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١١١٣6٧٩

اسم المصفي: كريستون عوني فرسخ وشركاه 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٧/٠6  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٧/٠6 

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

خال ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٢8٠٤-٢8٠٣ ملك بريم ٢8 ليمتد - بردبي -الخليج التجاري  

الهاتف: ٢6٩68٩٩-٤-٩٧١ الفاكس: ٢6٩6٧88-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: باب القمر لتوصيل الطلبات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩١٥٣8١ العنوان: مكتب رقم ٢١٣ ملك حميد سلطان حميد 

بن مويزه - ديرة - المحيصنة الثانية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٣٣١٣
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٠

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 ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: باب القمر لتوصيل الطلبات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩١٥٣8١ العنوان: مكتب رقم ٢١٣ ملك حميد سلطان حميد 

بن مويزه - ديرة - المحيصنة الثانية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٣٣١٣
اسم المصفي: ايه & ام األنصاري لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٢/٢٠

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 ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول 

الهاتف: ٢٩٥٥٥8٢-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٩٥٥٥٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: ديوقو ان لي للمفروشات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٤٣٤١٠

العنوان: محل رقم 6 - ملك عبيد خلفان سعيد المطروشي - المرر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٠٣٧٠١
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: نصف القمر لتجارة العطور ش.ذ.م.م
دبي  ملك صندوق   ٣٣8 رقم  مكتب  العنوان:   ١٠٢888٢ الرخصة:  رقم 

للدعم المالي - بر دبي - القوز الثالثة 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٧٣٢١١
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠١ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠١

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: ديوقو ان لي للمفروشات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٤٣٤١٠

العنوان: محل رقم 6 - ملك عبيد خلفان سعيد المطروشي - المرر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٠٣٧٠١
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اسم الشركة: نصف القمر لتجارة العطور ش.ذ.م.م
دبي  ملك صندوق   ٣٣8 رقم  مكتب  العنوان:   ١٠٢888٢ الرخصة:  رقم 

للدعم المالي - بر دبي - القوز الثالثة 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٧٣٢١١
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠١ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/٠١

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 ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٤-٩٧١   الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

رقم اإلعان بالنشر ٢٠٢٢/١٢٧٤
 المنذرة : فاطمة عيد سيف الجافله المنصوري - إماراتية الجنسية
ضد/ المنذ ر إليه: إبراهيم توفيق إبراهيم القيسي - أردني الجنسية

»مجهول محل اإلقامة«
 تتوجه المنذرة إلى المنذر إليه بهذا اإلنذار للتنبيه عليه بإخاء 
المأجور وسداد القيمة اإليجارية المستحقة حتى اإلخاء التام 
في مهلة أقصاها »٣٠« يوم من تاريخ اعانه باإلنذار، وفي حالة 
امتناعه عن السداد فإن المنذرة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية 
الازمة لضمان حقوقها وذلك بتسجيل دعوى إخاء لدى مركز 
فض المنازعات اإليجارية بإمارة دبي مع تحميل المنذر إليه 
كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المنذرة األخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/303519«
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنذر: بنك دبي اإلسامي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه: مانويل كاربون »مجهول محل اإلقامة« 

حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »١٠٢٥٥٠ درهم«، بموجب قرض 
تمويل السيارة رقم »٧٠٧١٤« ، موديل »٢٠١٧«، الفئة » W / دبي « النوع 
»جيب جراند شيروكي«، اللون »فضي«، وهذه المديونية مترصدة في 
ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية المستحقة في ذمتكم، 
على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم لم تبادروا 
إلى السداد حتى تاريخ اإلنذار، وعليه نرجو االستجابة لدواعي هذا اإلنذار 
وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم خال سبعة أيام من تاريخ 
هذا النشر ، و إال سوف نضطر إلى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون 
»السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم 

والمصروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي األخرى تجاهكم.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2023/1291«
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنذر: بي دي جي ام تردينغ ليمتد
المنذر اليه: جولدن سكاي للعقارات ش.ذ.م.م

الموضوع
اإليجار  قيمة  المبلغ  سـداد  بسـرعة  إليه  المنذر   - المنذر  ينذر 
المستحق من ٢٠٢٢/8/١٠ والى ٢٠٢٢/١١/١٠ إجمالي مبلغ وقدره 
٣١8.٠٠٠ درهم )ثاثمائة وثماني عشـر الف درهم( وما يستجد 
من أجرة وإخاء العين المؤجرة ودفع متأخرات الكهرباء والماء 

وكافة الفواتير.
خال ٣٠ يوم من تاريخ استام االنذار.

وإال ستضطر المنذرة آسفة إلى إتخاذ إجراءات إخاء العقار بالطرق 
القانونية الازمة مع المطالبة بالتعويضات الازمة والفوائد القانونية 

وأتعاب المحاماة والمصروفات القضائية.
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم )2023/1287(
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

رقم اإلعان بالنشر ٢٠٢٢/١٢٧٥
 المنذرة : فاطمة عيد سيف الجافله المنصوري - إماراتية الجنسية

ضد/ المنذ ر إليها : كيو اي اس لتنظيم المعارض ش.ذ.م.م
»مجهول محل اإلقامة«

 تتوجه المنذرة إلى المنذر إليها بهذا اإلنذار للتنبيه عليها بإخاء 
التام  اإلخاء  حتى  المستحقة  اإليجارية  القيمة  وسداد  المأجور 
في مهلة أقصاها »٣٠« يوم من تاريخ اعانها باإلنذار، وفي حالة 
امتناعها عن السداد فإن المنذرة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية 
مركز  لدى  إخاء  دعوى  بتسجيل  وذلك  حقوقها  لضمان  الازمة 
فض المنازعات اإليجارية بإمارة دبي مع تحميل المنذر إليها كافة 
الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية مع حفظ 

الكاتب العدلكافة حقوق المنذرة األخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2023/1/119813«
العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضده ١- ميسم خالد الخربوطلي
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٣٢٥٩٧« درهم إلى طالب 

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

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
18188/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضده ١- علياء حسن زويد المناحي
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »8٢١١٥« درهم إلى طالب 

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

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
19998/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضده ١- جيما ماري والش
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »8٣٤6٠٫٥١« درهم إلى طالب 
التنفيذ أو خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ الرسوم لخزينة 

المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
19971/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضدهما ١- شركة بي ٢ بي جرافيكس
٢- ماهميش سريراما كريشان سريراما كريشان

مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ شركة جي سي ليسنج ميدل إيست 

ش.م.ح فرع دبي
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٤٠6١٣٫6٤« درهم إلى طالب 

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

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
4618/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩



19العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )88٣٣٠٢٥( والصادر عن 
بنك دبي االسامي بقيمة )٢١٠٠٠( درهم ومتبقي مبلغ بقيمة )8٤.١٣٥8١( 
درهم )ثاثة عشر الف وخمسمائة وواحد وثمانون درهم واربعه وثمانون 
فلس( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شاما الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة 
)١٤.٣68.8٤( درهم. )اربعةعشر الف وثاثمائة وثمانية وستون درهم واربعه 

وثمانون فلس فقط الغير( .
التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله  طالب 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- 
القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ فاكس ٠6٥٥٠٥٧٧8 

- هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعانه : ١- عاء الدين موسى احمد جاد اهلل صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٤٣68.8٤ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19786 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )8٧.٩٤٥.٩٥( درهم المبلغ المتبقي الغير 
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )8٥٩١٧8( والصادر عن )ساشين راي(

طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه : ١- ساشين راى كريشنا راى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : بتاريخ ٢8-٠٣-٢٠٢٣ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
المذكورة اعاه والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ٩٠٢١٩.٩٥ ( 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18955 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )١٠.٠٠٠( درهم قيمة الشيك المرتجع 

رقم )٣6٥8٥٩( والصادر عن )وقاص طارق محمد طارق(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه : ١- وقاص طارق محمد طارق صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٧١٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19123 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
المتبقي  المبلغ  )٣٠.٠٠٩.٧١( درهم  بمبلغ  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠68( والصادر عن )محمد 

سمير كارالي(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه : ١- محمد سمير كارالي ابوبكر كارالي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٣١١٢٥.٧١ درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18973 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )١8.٠٠٠( درهم قيمة الشيك المرتجع 

رقم )٩٣٩٥٢6( والصادر عن )كاجا سيد(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« 

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي-شارع المكتوم-
مبنى قرية االعمال-شقة 6٠6 الطابق السادس

المطلوب إعانه : ١- كاجا سيد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : بتاريخ ٢8-٠٣-٢٠٢٣ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
الى  المنفذ به وقدره )8٧٥.١8(  المبلغ  المذكورة اعاه والزامكـ بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18965 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠6٥١٥٤( والصادر 

عن ك رأس الخيمة الوطني بقيمة )٣8٠٠٠( درهم .
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطنى )ش م ع(

عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ 
فاكس ٠6٥٥٠٥٧٧8 هاتف متحرك ٠٥٤٩٩٤66٣٥ صندوق البريد ٢٩٢١٠

المطلوب إعانه : ١- خليل عدنان العريضى صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٩٢٧٥درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18346 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم )١٣٤٣٥٥8٥( 
بمبلغ وقدره 666٤٢.٢٥ درهم )سته وستون الفا وستمائه واثنين واربعون 

درهم وخمسه وعشرون فلس( والمسحوب على بنك دبي اإلسامي
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي-شارع ال مكتوم-
مبنى الشعله-شقة المبنى الرئيسى

المطلوب إعانه : ١- سرفراز اسحاق محمد اسحاق صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره 68٤٩٠.٢٥ درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 20038 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١8٧
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠٠٠٠٣( والصادر عن 
بنك نور بقيمة )١٧٠٠٠٠( درهم ومتبقي منه مبلغ بقيمة )٩٧٧٤٧.٧٧( درهم 
)سبعه وتسعون الف وسبعمائة وسبعه واربعون درهم وسبعه وسبعون فلس( 
ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شاما الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )١٠٠٢١٧.٧٧( 
درهم. )مائة الف ومائتين وسبعه عشر درهم وسبعه وسبعون فلس فقط الغير( .

طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله المختار 
مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ فاكس ٩٧١6٥٥٠٥٧٧8 - هاتف 

متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعانه : ١- اسامه شوقي احمد زق صفته: منفذ ضده

والزامكـ  اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليكـ  : قد  اإلعان  موضوع 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٠٢١٧.٧٧ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

بالقرار المذكور خال سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19781 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم )١٣٧٩١٧66( 
بمبلغ وقدره ٥8٢8٥٧.٧١ درهم )خمسمائة واثنان وثمانون الف وثمانمائة 
بنك  على  والمسحوب  فلس(  سبعون  وواحد  درهم  وخمسون  وسبعة 

دبي اإلسامي
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي
المطلوب إعانه : ١- حسام الشحات عزيز محمد يوسف صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٥٩٣.88٧.٧١ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2023 / 2339 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم )٧6١٥٧٢١( 
بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠.٠٠ درهم )خمسة عشرة الف( والمسحوب على 

بنك دبي االسامي
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي-شارع ال مكتوم-
مبنى الشعلة

المطلوب إعانه : ١- جيشراج بهوج راج سونيا صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )١٥8١٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 16878 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )١٢١6٩١٢٠( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن بنك دبي االسامى بقيمة )٢٢٤٤6( درهم )اثنين وعشرون 
الف واربعمائة وسته واربعون درهم( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شاما 
الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٢٣٤١٠( درهم. )ثاثة وعشرون الف 

واربعمائة وعشرة درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ فاكس 
٩٧١6٥٥٠٥٧٧8 - هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠

المطلوب إعانه : ١- احمد تيسير صبرى محمود صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٣٤١٠درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19776 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بإجمالي مبلغ الشيك المرتجع رقم )١٢٤٥١٤٢٩( 
بمبلغ وقدره ١٧.٠١١.٠٠ درهم )سبعة عشر الف واحدى عشر درهم( 

والمسحوب على بنك دبي اإلسامي
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسامي )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : إمارة دبي ? دبي ? بورسعيد ? ديرة ? شارع أل مكتوم ? مبنى 
الشعلة ? شقة المقر الرئيسى ? ص.ب ١٠8٠ دبي أ.ع.م هـاتف:٠٤/٥٥١٩٣٤١ 
فاكس:٠٤/٥٥١٩٣٠6 هاتف متحرك:٠٥٠٧٧٤٥٢8٢-رقم مكاني:٢٤٩١٢866٤٥
المطلوب إعانه : ١- هومايون كابير شاهول حميد صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )١٧86٧( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 18667 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٢٠٢٢ لسنة   ١١٧ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
عقاري جزئي ،والمعدل باالستئناف رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٢ استئناف عقاري ، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١66.١١٩ درهم ،شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: الحبتور سيتي للتطوير العقاري )فرع من دبي الوطنية لإلستثمار(

ش.ذ.م.م( عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج التجاري - دبي - شارع 
األصايل - البي سكوير - مبنى ٠6 - مكتب ٢٠١ - رقم مكاني )٢66٧٥866٠٧(

المطلوب إعانه : ١- باميز سامسون اجيتونموبي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١66١١٩.٠٠ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة 
حكمت المحكمة -بمثابة الحضوري- بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 

٢٠٢٠/٠٩/٢٠ للوحدة رقم ٢٠٠٣ ببرج نورا )بمشروع الحبتور سيتي(..
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خال ٧ يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 211 / 2022 / 1262 - تنفيذ عقاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بإلزام الُ منفذ ضدهم بقيمة الشيك المرتجع رقم 
)٠٠٠٠٥٠( والصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني بقيمة »٥٣٣.٠٠.٤66 
درهم« )أربعمائة ستة وستون ألفًا خمسمائة ثاثة وثاون درهمًا( والمبلغ 
االجمالي بالرسوم )٤٧٢٠٤8( وإلزام المنفذ ضدهم بالرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ: شركة وكالة ديرة للسفريات والسياحة ش.ذ.م.م
شارع  تقاطع  المرور  ظبى-المرور-شارع  ابو  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 

خليفة -مبنى يورب كار -شقة ٠٣-بنك أبوظبي األول
المطلوب إعانهما : ١- راجيندرا كانديل صفته: منفذ ضده 

٢- انابورنا للسياحة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٧٢٠٤8 الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 19648 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف : بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستانف 
ضدهما متضمانين بسداد مبلغ وقدره ٧٣١.6٥٠ درهم والفائدة القانونية عنه 
بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام و إلزام المستانف 

ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
المستأنف: براندجو لتجارة الحلي والمصوغات المستعملة ويمثلها مالكتها/ 

علياء ابراهيم عبدالرحمن بالشاالت
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الطوار الثانية - دبي-مبنى فيا رقم ٢١

المطلوب إعانهما : ١- مختار أمين محمد عبد اهلل صفته: مستأنف ضده 
٢- باور وينجز ش.ذ.م.م صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعان : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢/٢٠٤٠ تجاري 
جزئي وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا 

وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2023 / 468 - استئناف تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم 8٤
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٠٣ / ٢٠٢٢ 

تجاري جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: عبدالملك داوود سيف الدين اليعقوب

عنوانه : إمارة دبي - بر دبي - شارع الشيخ زايد - بناية نسيمة لألعمال - 
الطابق : ١٢ - مكتب رقم : ١٢٠٣ - الرقم المكاني : ٢٧٠٠6٩٠8٠٩

ويمثله : خالد أحمد علي راشد الكيتوب
المطلوب إعانهم : ١- ريمامكـو للعقارات صفته: مستأنف ضده 

٢- اليعقوب للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته: مستأنف ضده
٣- لنـــــدن كــــــــراون )٢( للشقق الفندقية صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعان : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٧٠٣ /٢٠٢٢ تجاري 
جزئي وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا 

وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2023 / 492 - استئناف تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة إدارة الدعاوي االستئنافية السابعة رقم 8٥8
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢١٣٤ لسنة ٢٠٢٢ 

مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب
المستأنف: عليرضا حسين بسران سيد بنكدار عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-

القرهود - ديره - دبي-شارع المينا -مبنى بناية بن ثاني افينيو -شقة شقه 
رقم M02 -بناية بن ثاني افينيو ويمثله: سعود سلطان حمد الشبلي

المطلوب إعانهما : ١- صائمه غوفاريا صفته: مستأنف ضده
٢- طلعت محمود خان محمود حسن خان صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعان : قد أستأنف القرار / الحكم الصادر بالدعوى رقم  ٢٠٢٣/٣٤٣ 
استئناف مدني وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٣٠-٠٣-٢٠٢٣ الساعة 
٠٩:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 300 / 2023 / 343 - استئناف مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدرة )٧٥٠٠ 
درهم( سبعة االف وخمسمائة درهمًا لصالح المدعي والفائدة القانونية بواقع 
٩% من تاريخ االستحقاق الحاصل في تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٥ وحتى السداد التام

المدعي: ديربي للمقاوالت ش.ذ.م.م
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المنخول - بر دبي - دبي

المطلوب إعانه : ١- تاج االسام مختول حسين صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٣ بإلزام المدعي عليه بان يودي للمدعية مبلغ وقدرة 
)٧٥٠٠ درهم( سبعة االف وخمسمائة درهمًا والفائدة القانونية بواقع ٥% 

من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف .
ولكم الحق في استئناف األمر أو التظلم منه بحسب األحوال عمًابنص 

المادة ١٤٧ من قانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2023 / 469 - امر أداء

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـ .... بمبلغ وقدره )١٢٠٠٠٠ 
درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٥% من تاريخ الدعوى 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.
المدعي: سعد عبداهلل حاجي علي صالح الحمادي عنوانه : اإلمارات-إمارة 
دبي-ند الحمر - ديره - دبي-شارع شارع رقم C 75 -مبنى فيا رقم ٧٠-

شقة فيا رقم ٧٠-فيا رقم ٧٠
المطلوب إعانه : ١- عبداهلل بن خضراء صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
أتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  درهم(   ١٢٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ   .... عليـ 
المحاماة و الفائدة ٥% من تاريخ الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم 

بالنفاذ المعجل با كفالة.
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  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو 

للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 1000 - مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة عشر رقم ٤١٤
موضوع الدعوى : وبعد بطان اتفاقية التنازل بين المدعي عليهما المؤرخة في ٢٠٢١/١٠/١٣ 
بالقضاء بالزام المدعى عليه االول بسداد مبلغ ١.٧6٠.6٠٣ درهم مليون وسبعمائة وستون 
الفًا ستمائة وثاثة دراهم لصالح المدعي مع الفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة 

وحتى تمام السداد مع تضمين الحكم بالنفاذ المعجل.
رابعًا: الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

المدعي: فادي حاتم العنيني- بصفته الشخصية و بصفته مديرًا لمؤسسة عالم المها للنقليات
عنوانه : إمارة دبي- ديرة- القرهود- نيابة مكاتب بهلول - الطابق الثالث - مكتب٣١٢

المطلوب إعانه : ١- منصور خود جاسته صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها وبعد بطان اتفاقية التنازل بين 
المدعي عليهما المؤرخة في ٢٠٢١/١٠/١٣ بالقضاء بالزام المدعى عليه االول بسداد مبلغ 
١.٧6٠.6٠٣ درهم مليون وسبعمائة وستون الفًا ستمائة وثاثة دراهم لصالح المدعي 
مع الفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع تضمين الحكم 
بالنفاذ المعجل. رابعًا: الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن 
الجلسة  قبل  للمحكمة  مستندات  أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 40 / 2023 / 1040 - مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة إدارة الطعون األولى رقم ٢٣٢
موضوع الطعن : قبول النقض شكا و موضوعا ونقض الحكم المطعون 
فيه أحالته الى محكمة االستئناف إلصدار حكمها على ضوء ما تقرره 
محكمة النقض والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واألتعاب

الطاعن : مجموعة ديسكفري لاستثمارات ذ.م.م وآخرون
شارع   - دبي   - ديره   - دبي-القرهود  اإلمارات-إمارة   : عنوانه  

المطار- مكتب رقم )٥٠٥ ( -
ويمثله : إيمان جال أحمد عبداهلل كودرزي

المطلوب إعانه ١- اياند جيت لاستثمار ش.ذ.م.م صفته: مطعون ضده
المقدمة من  الطعن  بنسخة من صحيفة  نبلغكم   : اإلعان  موضوع 
الطاعن ولكم الحق في تقديم مذكرة بالدفاع خال خمسة عشر يوما 

من تاريخ تبليغكم لإلعان.

اعالن بالنشر في الطعن
 رقم 445 / 2023 / 503 - طعن تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المنفذ ضده ١- كامران رياض مالك رياض مالك
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة«
والزامك  أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٩٠٧٣٩« درهم إلى طالب 

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

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
18187/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : الزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بالتضامن والتضامم 
التعويض مع  بينهما مبلغا وقدره ٣٠٠٠٠٠٠ ثاثة مايين درهم شاما  فيما 

الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ السداد التام
المدعي: عثمان للنقليات ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود 

M02 ديره - دبي-شارع المينا-مبنى بناية بن ثاني افينو -شقة مكتب -
المطلوب إعانهما : ١- العزالي للخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه 

٢- بدر بن سعيد بن سيف بن عبيد العزالي صفته: مدعى عليه
عليهما  المدعى  الزام  الدعوى وموضوعها  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
بينهما مبلغا وقدره ٣٠٠٠٠٠٠  بالتضامن والتضامم فيما  للمدعي  بأن يؤديا 
ثاثة مايين درهم شاما التعويض مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ 

االستحقاق حتى تاريخ السداد التام
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 لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 42 / 2023 / 821 - تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إلى المدعى عليه ١- اومكار ناته شريفاستافا فينود كومار 
شريفاستافا

مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي ديويا براكاش بهارت الل ورما

ويمثله محمد عيد جاسم محمد السويدي
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠8-١٢-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 
تاريخ  من    %٥ بواقع  القانونية  والفائدة   ٥٠٠٠٠ بمبلغ 

المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف.
ولكم الحق في استئناف األمر أو التظلم بحسب األحوال 

عمًا بنص المادة ١٤٧ من قانون اإلجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر 
2726/2022/60 - أمر أداء

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩



العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م 20

اقتصاد

إلى المحكوم عليه: اكرم ابراهيم حنو، العنوان: ٩٧6٧٣٣٠
بأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠8 قد حكمت عليك  نحيطكم علمًا 
لصالح  أعاه  بالرقم  المذكورة  الدعوى  المحكمة في  هذه 

رشيد احمد البنى، بالتالي :
وقدره  مبلغًا  للمدعي  يؤدى  ان  عليه  المدعى  بإلزام  نامر 
»٣٠٠٠٠« درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع ٥% سنويا 
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد والزمته 

المحكمة االبتدائية المدنيةبالمصروفات.

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

رقم SHCFICICPL2023 /0002009  - أمر أداء

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: مدخل الفريج للمقاوالت الفنيه
، العنوان: ٩٧٢٣٤٢٥

بأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ قد حكمت عليك  نحيطكم علمًا 
لصالح  أعاه  بالرقم  المذكورة  الدعوى  المحكمة في  هذه 

ابراهيم محمد سراج الدين، بالتالي :
نص الحكم المحكمة: بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي 
مبلغ 6١٠٠ درهم فقط »ستة االف ومائة درهم« والزمتها 
بالمناسب من المصروفات وأعفت المدعي من نصيبه فيها 

ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المحكمة االبتدائية المدنية

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

SHCFICILABMIN2023 /0000240 - عمالي »جزئي«

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: الطريق الملون لمقاوالت األصباغ والصحية
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  8« 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 SHCFICILABS2023 /0001548 - عمالي

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
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 ٢٠٢٣/٠٤/١٧ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٤« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك 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 ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية -  مخبز جولدن غرين االتوماتيكي

إلى المنفذ ضده: مخبز جولدن غرين االتوماتيكي
العنوان: أم القيوين الصناعية الجديدة أم الثعوب مجمع الشموخ الصناعي 
ملك مرنى لاستثمارات شبرا رقم ١٣ ١٤ ١٥ ١٧ محل رقم ٢٥ ٢6 هاتف 

رقم ٠٥6666٧٤٠٠ - يعلن بالنشر 
حيث إنه قد صدر الحكم ضدك لصالح المدعي المنفذ زبير كاريال فاالبيل 
إبراهيم مسليار كاريال فاالبيل، الجنسية هندي - 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 : ٣١8٤٢٤٫٠ درهم + رسم إعان بالنشر

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 UAQCEXCIBOUNCE2023 /0000174 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
إلى المحكوم عليه: ندين طلعت سعيد طنبورة

العنوان: مجهول مكان اإلقامة
لتأجير  الخليج  سندباد  المنفذ  لصالح  ضدك  حكم  صدر  قد  إنه  حيث 
القضية  بودي - في  توكل طلبه  ويمثلها/ علي محمد  ذ.م.م  السيارات 

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: ٤8٧٧٫٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2023 /0000008 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - مصنع الحلبي 
للتبريد والمعدات المطبخية ذ.م.م، سمير سعداهلل برادعي، خالد عبدالقادر الحلبي

إلى المحكوم عليه: مصنع الحلبي للتبريد والمعدات المطبخية ذ.م.م، العنوان: الشارقة الصناعية 
٢ الشارع الصناعي الثالث شبرة ١ ملك صاح الدين محمد الحلبي الهاتف ٠٥٠٤8١٣٣86

سمير سعداهلل برادعي، العنوان: الشارقة الصناعية ٢ الشارع الصناعي الثالث شبرة ١ ملك 
صاح الدين محمد الحلبي الهاتف ٠٥٠٤8١٣٣86

خالد عبدالقادر الحلبي، العنوان: الشارقة الصناعية ٢ الشارع الصناعي الثالث شبرة ١ ملك 
صاح الدين محمد الحلبي الهاتف ٠٥٠٤8١٣٣86

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ اسرومت ش 
م ح - 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: ٤٢٣٧٣٫٠
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 

محكمة التنفيذ المدنيةإجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0008962 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - يونايتد جلف كومباني م م ح

إلى المحكوم عليه: يونايتد جلف كومباني م م ح
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ ياريكس للتجارة العامة 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: ٣8٢٧٠٥٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »٧« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICOMS2023 /0001491 - تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية -  اسماعيل احمد عبدي

إلى المحكوم عليه:  اسماعيل احمد عبدي
العنوان: الشارقة شارع الشيخ خالد بن صقر القاسمي فيا رقم ٣٩8

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ لوتاه للبيتومين وأعمال الطرق - 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: ٩٠٣٣٥٠٫٠
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 /0001829 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - أحمد الطيب العوض أحمد

إلى المحكوم عليه:  أحمد الطيب العوض أحمد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ نور الهدى باسم هاشم هاشم، 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: ٧88٤٫٠
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 SHCEXCICIVS2023 /0001578 - مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية - محمد هاني أبوزيد أحمد أبو زيد

إلى المحكوم عليه:  محمد هاني أبوزيد أحمد أبو زيد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ منال أحمد حمادي - 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: 6٥٠٫٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCIPTOS2023 /0001930 - أمر على عريضة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية -  محمد عبدالمنعم صالح علي

إلى المحكوم عليه:  محمد عبدالمنعم صالح علي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد قاسم حسوني، الجنسية عراقي - 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: ١٧١٠٠٫٠
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 عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCICIVS2023 /0001237 - مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الرجالية ذ.م.م  للخياطة  المشير  المدعى عليه: جديد  إلى 
ويمثلها السيد/ اريفول اسام ابوال خاصم

مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٥« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2023 /0000342  - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: موارد للطاقة
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١١ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »١ مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام 
رقمها  المذكور  الدعوى  في  للنظر  النشر وذلك  تاريخ  من 

أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم AJCFICICOMS2023 /0000288 - تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: حمد عبيد راشد عبيد الشامسي
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١١ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »١ مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام 
رقمها  المذكور  الدعوى  في  للنظر  النشر وذلك  تاريخ  من 

أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم AJCFICICOMS2023 /0000288 - تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلـى المدعي عليه: أمال أحمد أحمد محمد الحناوي
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١٢ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( شخصيا أو 
بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعـالن مدعى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICICOMS2023/ 0000954 / تجاري

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: حمزه الشرقاوي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ وسيم بن محمد السوداني، الجنسية تونسي - 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: ٥٣٣٩٠٫٠

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 AJCEXCICIVS2023 /0001311 - مدني

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: صديق تيكات
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مجمع مستشفى جامعة ثومبي ذ.م.م - في القضية المشار 
إليها أعاه. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
الحكم المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب 

تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٥٤٣٣٥٠٫٠

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 AJCEXCIPOR2023 /0000164 - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه مركز سباش للتجارة العامة ذ م م 
. العنوان: ٩٥٥٢٤6٤

هذه  عليك  حكمت  قد   ٢٠٢٢/٧/٢١ بتاريخ  بأنه  علما  نحيطكم 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاه لصالح باليرمو لتجارة 

األدوات المنزلية ذ م م .
بالتالي:تأمر المدعى عليها بأداء مبلغ ٢٠.8٧٢.٤٤ درهم للمدعية مع 
الفائدة ٥ %من تاريح الطلب مع الزامها بالمصروفات و خمسمائة 

درهم اتعاب محاماة.
حكما قابا لاستئناف خال المدة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي 

لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

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

AJCFICICPL2022/ 0002312 ، أمر أداء

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المدعي : بنك أبوظي التجاري 
بوكالة : عبدالرحمن نصيب محامون ومستشارون قانونيون

المدعى عليه : سعيد راشد سعيد راشد الحفيتي
باإلشارة الى كتاب مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين رقم ٢٠٢٣/6٩٧م 
بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م - بندبي خبيرًا مصرفيًا في الدعوى أعاه.

الحادية  البنك المدعي في تمام الساعة  أدعوكم لإلجتماع بمقر 
عشر صباح يوم اإلثنين ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م في دبي للتكرم بتزويدي 
لموظف  المتحرك  الهاتف  ورقم  الموظف  وإسم  البنك  بعنوان 
المستندات  الملف األصلي وصور جميع  البنك للحضور وتقديم 

المتعلقة بالدعوى.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

دعوة إجتماع الخبرة األول في الدعوى : رقم 
2023/49م محكمة خورفكان اإلتحادية اإلبتدائية

إجتماع خبرة

خبير مصرفي/ شاكر عبدالجبار يوسف سالم

بناء علي طلب / مدعى عليه / المروه للنقليات العامة ش ذ م م الجنسية
الى / مدعى عليه / آيه آتش ايه لتجارة الرمل والحصى ذ.م.م الجنسية

او  اإلبتدائية شخصيا  الخيمة  رأس  محكمة  امام  بالحضور  مكلف  فانت 
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم الثاثاء الموافق 
٠٤-٠٤-٢٠٢٣ لاجابة علي الدعوى و تقديم ما لديك من بيانات و دفوع. 
و في حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد

طلب  قبول   : أوال  فيها:-  طاال  غيابيا.  الدعوى  ستباشر  المحكمة  فإن 
لكافة  الراهنة شكا إلستيفاءه  الدعوى  المدخلين في  الخصمين  إدخال 

أوضاعه المقررة قانونًا
الخصمين  إدخال  :بقبول طلب  واإلدخال  الدعوى  وفي موضوع   : ثانيًا 
المدخلين موضوعًا إلنعقاد صفتهما القانونية في الدعوى الراهنة ، وذلك 
الدعوى من  بإلزامهما بما عسى أن يقضى به في هذه  للقضاء  تمهيدًا 

طلبات لصالح المدعي.
ثالثًا : بإلزام المدعي برسم اإلدخال ومصاريف دعواه ومقابل أتعاب المحاماة

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى 2022/972 - تجاري جزئي

المتنازع ضدها / البـرت ابيـا عجمـان
باإلشـــارة للموضـوع اعـاه و عطفـأعـلى تعييـني خبيـرًا حسابيـًا في 
الدعـــــــوى ٢٠٢٣/٧٥ تعييـن خبــــرة بموجـب الحكم التمهيـدي الصـادر 
عـن مـقـام محكمـة دبي الموقـرة بتـاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١6 يقتـضي حضوركـم 
او مـن يمثلكـم قانونـًا لمراجعـة الخبير الحسابي / مصعب منصـور عبـر 

وسائل التواصل التاليـة :
المكتب / امانـة محاسبون قانونيـون

دبي - القرهود - بنايـة بنـك الشارقـة – مكتب ٣٠١
هاتف رقـم / ٢8688٣6-٠٤

court@amanacac.ae عنوان بريد الكتروني
وذلـك يـوم الخميـس الموافـق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمـام الساعـة الثالثـة 
عصـرًا و بخاف ذلك مراجعـة الخبيـر الحسـابي في موعـد اقصـاه ٧ ايـام 
مـن تـاريـخ نشـر هـذا اإلعان و ذلك لتقديم كافة و جميع المستنـدات 

بخصـوص موضـوع الدعـوى.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إعـالن بالنشـر اعمـال الخبـرة الحسابيـة في 
الدعـوى 2023/75 تعيين خبـرة

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / مصعب منصـور

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار 
عبارة عن ارض صناعية والعائد ملكيتها الى/ ورثة المرحوم عبداهلل 
على عبداهلل المصبح المهيري ومساحتها ٣8٩٧٢ قدم مربع والذي 
تحمل وثيقة اثبات ملكية )٢٠٠٢/١١٥٣٢( ورقم القسيمة التساعي 
)٢١٣٠٥٠٠٧٤( ورقم مكاني )٩٧٣١١٤8٧٠6(ورقم مخطط )٢٠٠٣/٥٩٠( 
بناء على قرار قاضي التنفيذ في القضية التنفيذيه رقم ٢٠١٩/٣6٧ 
تنفيذ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ، عن طريق شركة االمارات للمزادات 
وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا، علما بأن قيمة التامين ٢٠% 
تدفع نقدا. فعلى من يرغب باالشتراك أو االطاع الدخول على الموقع 
اإللكتروني لشركة للمزادات www.emiratesauction.ae وعلى من 
يرغب باالعتراض مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام الرسمي وحتى

جلسة المزاد المذكورة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

مأمور التنفيذ

إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني - عن طريق 
شركة االمارات للمزادات- االمارات - رأس الخيمة 
القصيدات - في القضية التنفيذية رقم 2019/367

حكومة ��� �خليمة
��ئر	 �لتنمية �إلقتصا�ية

يفيـد مكتب الشؤون القانونية بادارة التنمية االقتصادية 
في اماره راس الخيمه بانه تم التاشير في السجل 
التجـاري بان الرخصة المسماه : مونكي كوكيز ذ م م 
قيد التصفية وتعيين المصفيه / مريم المطروشـي 
هـاتف /٠٥٢6٤٤6٠٧٧ وتم بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢8 بناء 
على الحكم الصادر من محكمه الشارقه االبتدائية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١ في الدعوى رقم ٣6٣٥ لسنة 

٢٠٢٢ تجاري جزئي.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

مكتب الشؤون القانونية

إعـالن تصفية



21العدد )٤٠١٣( األربعاء ٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م

تعلن محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع 
عقار-  عبارة عن فيا في المعيرض مساحتها ١٫٠٧٥٫٥٧ متر 
مربع، وثيقة رقم »٢٠٠٥/٣٧٢٥« رقم تساعي ٣٠٩٠٢٠٢٣8 

والعائدة ملكيته للمحكوم عليه / جهاد عبدالقادر كزمار.
بناًء على قرار قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ١١8٢/٢٠١6 
بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩، عن طريق شركة اإلمارات  للمزادات 

وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا.
فعلى من يرغب باإلشتراك أو اإلطاع الدخول على الموقع 
www.emiratesauction. اإللكتروني لشركة اإلمارات  للمزادات

ae ومن يرغب باإلعتراض مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام 
الرسمي وحتى جلسة المزاد المذكورة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

مأمور التنفيذ

إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني
اإلمارات - رأس الخيمة - المعيريض الجديدة

في القضية التنفيذية رقم 2016/1182

اقتصاد

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة الر م م ح . )رقم السجل التجاري 0000004014238( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )848604(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة أيه كي تي آي مارين كونسولتانتس ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل 
التجاري 0000004029063( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )853315(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة بيماف ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 0000004028527( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )850045(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بروكسيما إنفنشنز آند إنوفاشنز ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل 
التجاري 0000004036065( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )854446(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ديزاين اب ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 0000004035774( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )849984(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . ش.م.ح-ذ.م.م  سليوشنز  تويلف  شركة  بأن 
الشركة، ولكل  الغاء تسجيل  قد تقدمت بطلب   )0000004032669
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )854009(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
التجاري  السجل  )رقم   . -ذ.م.م  ش.م.ح.إ  ميداس  شركة  بأن  »راكز« 
RAKIA02MFZ04081098( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )851522(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة تك مافريكس ش.م.ح-ذ.م.م. )رقم السجل التجاري 
0000004032264( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )854519(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م  تاغ  جيجي  شركة  بأن 
0000004033114( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )708797(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة ذا بوهو إفنت ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004032844( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )841721(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ووترمارك م.م.ح . )رقم السجل التجاري RAKIA46FZ312158114( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )755788(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة بايدافي ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 0000004032157( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )847118(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة مينافدكو ش.م.ح- ذ.م.م .)رقم السجل التجاري 0000004028967( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )716268(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة جولدن فورتشون م م ح . )رقم السجل التجاري 0000004019666( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )842314(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . كومودتيز ش.م.ح-ذ.م.م   - جي  آر  شركة  بأن 
RAKIA51FZ305114114( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )806371(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة إس آر القابضة ش.م.ح-ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004037943( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )847385(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة شركة الخدمات المصرفية االلكترونية المحدودة - فرع منطقة 
حرة برأس الخيمة . )رقم السجل التجاري 5006571( قد تقدمت بطلب 
يتقدم  ان  لديه مصلحة في االعتراض  الشركة، ولكل من  الغاء تسجيل 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )856658(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . ش.م.ح-ذ.م.م  ريتشوالز  ريدينغ  شركة  بأن 
ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد   )0000004036139
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )858103(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . ح-ذ.م.م  م  استون ش  وايت  ورلد  شركة  بأن 
5001214( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة 
في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )856976(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة خارد إنترناشونال م م ح . )رقم السجل التجاري 0000004019705( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خال  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )858492(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   . ش.م.ح-ذ.م.م  إيزي  ميد  ميوزك  شركة  بأن 
الشركة، ولكل  الغاء تسجيل  قد تقدمت بطلب   )0000004032920
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خال اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:

 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )857657(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بوزيتيف فاميلي سبورت ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004035869( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )858566(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة تريبال م.م.ح . )رقم السجل التجاري 0000004025062( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )858009(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة جولد بلس م م ح . )رقم السجل التجاري 0000004010768( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )858934(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ادب بالتفورم م.م.ح . )رقم السجل التجاري 0000004020476( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )860923(
االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة ساحل الخليج للهندسة م.م.ح . )رقم السجل التجاري 
RAKIA74FZ301125101( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )860361(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ماكادي كونسولتينغ ش.م.ح- ذ.م.م . )رقم السجل التجاري 
0000004037008( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خال 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعان على العنوان التالي:
 هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )860970(

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن بيست أي تي ريفوربيشيرز شركة منطقة حرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خال ١٥   / بتسوية 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن جاك شيبينج سيرفيسز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خال ١٥   / بتسوية 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

إعالن

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

فقد جواز سفر باسم: محمد عطا خلف اهلل 
محمد، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
P07239064، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩
فقدان جواز سفر

يتشرف مجلس إدارة )»المجلس«( مجموعة أم بي أم إي ش.م.خ )»الشركة«( 
بعد/  العمومية عن  الجمعية  اجتماع  لحضور  المساهمين  السادة  بدعوة 
إلكترونيًا دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ مساء من يوم 
الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى 

الحال، الموافقة على جدول األعمال اآلتي:
١. تعيين عضوين مجلس إدارة جديدين ليصبح أعضاء مجلس إدارة الشركة 

خمسة أعضاء مجلس إدارة؛
٢. تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع التعديات في أعضاء مجلس 

اإلدارة؛ و
٣. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس 
اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الازمة للسماح للشركة بإتمام 
إجراء زيادة رأس مال الشركة والتعديات المطلوبة على النظام األساسي 

وعقد التأسيس للشركة.
مالحظات

١. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة 
والمسجل  الحسابات  ومدقق  اإلدارة  بحضور مجلس  وذلك  المساهمين، 
المساهمين من خال  االجتماع وجامع األصوات، ويكون حضور  ومقرر 

المشاركة اإللكترونية وبدون حضور شخصي.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير 

أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
٣. للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب 
قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية 
للشركة، ويكون للشخص المفوض الصاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا تم تسجيل إلكترونيا 
مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )٥٠%( من رأسمال 
فإنه سيتم عقد  األول  النصاب في االجتماع  يتوافر هذا  لم  فإذا  الشركة 
االجتماع الثاني يوم الثاثاء الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان.

٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيات الصادرة 
لحضور االجتماع األول تعتبر صحيحة ونافذه لاجتماع الاحق ما لم يتم 
إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل 

يومين على األقل من موعد االجتماع الاحق.
الذين  المساهمين  أصوات  بأغلبية  الصادر  القرار  هو  الخاص:  القرار   .6
الجمعية  الممثلة في اجتماع  أرباع األسهم  يملكون ما ال يقل عن ثاثة 

العمومية للشركة.

العدد ٤٠١٣ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة مجموعة أم بي أم إي ش.م.خ

)شركة مساهمة خاصة(

إعالن
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اقتصاد

حــذر نائب رئيس حكومة تصريف 
ــة ســعادة الشــامي،  ــال اللبناني األعم
مــن أن »البلــد ينهــار ويتحّلــل أمــام 
أعيننــا«، مؤكــدًا أن تأخير اإلصاحات 
ــًة  ــول صعوب ــيزيد الحل ــة س المطلوب

وإيامــًا فــي البــاد.
وقــال الشــامي، فــي مقــال نشــرته  
صحيفــة »نداء الوطــن«  في عددها، 
أمــس الثاثــاء: »رّددت مــرارًا أنه إذا 
ــت  ــدر الوق ــة وه ــتمّرت المراوغ اس
الثميــن فنحــن ذاهبــون إلــى أوضــاع 
أكثــر مأســوية وظــروف ال تحمــد 

عقباهــا«.
وأضــاف: »شــارفنا علــى الذكــرى 
الســنوية األولى التفاقنا مع الصندوق 
علــى خطــة إصــاح مالــي واقتصــادي 
متكاملــة، ولكــن لــم ينّفــذ إال الجــزء 
اليســير مــن اإلجــراءات المطلوبــة 

إلبــرام االتفــاق النهائــي«.
وأّكــد الشــامي أن صنــدوق النقــد 
ــان،  ــن ينســحب مــن لبن ــي »ل الدول
وهــذا ما أعــادت التشــديد عليه بعثة 
الصنــدوق، وأن االتفــاق علــى صعيــد 
الموظفين قائم بمفاصله األساســية... 
أمــا إذا تلكأنــا فــي تنفيــذ اإلصاحات 
المطلوبة وإذا لم نقم نحن بما يجب 
علينــا فهــذا يعنــي عمليــًا بأننــا نحــن 
ــاق  ــن االتف ــد االنســحاب م ــن يري م
ــة  ــه الرؤســاء الثاث ــق علي ــذي واف ال

حكومــة وأقــرَّه مجلُس الــوزراء«. رئيــس  نائــب  وقــال  
األعمــال  تصريــف 
اللبنانية: إ ن »القراَر 
لنــا ومســتقبل لبنان 
فصنــدوق  بأيدينــا 
الدولــي  النقــد 
ــي  ــع الدول والمجتم
عناصــر  همــا 
ولكــن  مســاعدة، 
يقــّرر  مــن  ليســا 

.» نــا مصير
أن  وأعلــن 
اإلصــاح  »تعّثــر 
يضــّر بســمعة لبنــان 

وبمــدى اســتعداد الــدول المانحــة 
ــا  ــذا م ــازم وه ــل ال ــن التموي لتأمي
ــا  ــة اإلجــراءات وتكلفته ــد صعوب يزي

وهــذا بــدوره قــد يجعــل الصنــدوق 
تشــددًا«. أكثــر 

وقــال الشــامي إن »ســعر الصــرف 
هو مرآة لألوضاع االقتصادية والمالية 
والنقديــة الصعبــة وكذلــك األوضــاع 
السياســية المأزومــة الناتجة عن عدم 
انتظام عمل المؤسسات الدستورية«.

ــي  ــز ف ــل العج ــر أن »تموي واعتب
ــة،  ــة العام الموازن
الناتــج عــن زيــادة 
ال  النفقــات  فــي 
تقابلهــا زيــادة فــي 
اإليــرادات أّدى إلى 
اإلســراف فــي طبع 
وارتفــاٍع  العملــة 
ــِرد فــي حجــم  ُمّط
الكتلــة النقديــة مــا 
نتــج عنــه ضغــط 
علــى ســعر الصرف 
جنونــي  وارتفــاع 

ــعار«. ــي األس ف
وأضــاف: »يتدخــل البنك المركزي 
بيــن الحيــن واآلخــر للجــم االرتفــاع 
فــي ســعر الصــرف فيســحب مــن 

الســوق كمّيــات مــن الليــرة اللبنانيــة 
مقابل خســارة إضافية في االحتياطي 
األجنبــي، أي مزيــد مــن االســتنزاف 
ألمــوال المودعيــن، ويعــود مــن ثــمَّ 
ليشتري دوالرات من السوق الموازية 
لتفادي التناقص في االحتياط األجنبي، 
ويتكّرر هذا المشهد بطريقة دورية.«

وأشــار إلــى أن »هــذه كلهــا حلول 
ومجتــزأة  مؤقتــة 
وُمكِلفــة تأتي كرّدة 
فعــل خــارج خطــة 
متناسقة وحزمة من 
التدابيــر اإلصاحية، 
الــدوران  فيســتمّر 
فــي حلقــة مفرغة« 
، معتبرًا أن استمرار 
هــذا النهج ســيؤدي 
» إلى تضّخم مفرط 
يعيدنا بالذاكرة إلى 
مــا حدث في ألمانيا 
بعد الحرب العالمية 

األولــى وإلــى مــا تعانيــه فنزويــا في 
العصــر الحديث«.

إلــى  بحاجــة  »لبنــان  إن  ورأى 

رجــال دولــة بعيديــن عــن الشــعوبية 
يقــودون الرأي العام وال يقادون منه، 
يصارحــون المواطنين بالحقيقة المّرة 
ويتخــذون المواقــف الجريئــة لما فيه 

ــة الجميع«. مصلح
ــل  ــار ويتحّل ــد ينه ــاف »البل وأض
أمــام أعيننــا فيمــا نحــن نناقش جنس 
المائكــة، المبنــى يتصــّدع ويتهــاوى 
والبعــض ينتظــر أن 
ينهــار كّليــًا ظنًا منه 
أن بإمكانه أن يبنيه 
ــى  ــد وعل مــن جدي
قياســه غيــر آبــٍه 
بــأن ذلــك قــد ال 
يكون ممكنًا ليّتسع 

ــع.«. للجمي
ــان  ــي  لبن ويعان
مــن أزمــة ماليــة 
منــذ  واقتصاديــة 
ــام ٢٠١٩  ــر ع أكتوب
ــا  ــا تداعياته كان له
علــى مختلف القطاعــات حيث تفاقم 
التدهــور فــي األوضــاع المعيشــية 

٢٤ للبنانيين.موقــع 

تقــوم النيابــة الماليــة فــي فرنســا بأعمــال 
ــات  ــي إطــار تحقيق ــوك، ف ــي ٥ بن ــش ف تفتي
جاريــة بشــأن وقائــع تهــرب ضريبــي وغســل 
أمــوال، بحســب مــا ورد فــي بيان صــدر أمس 

الثاثــاء.
وذكــر البيان، الذي نقلتــه وكالة »بلومبرغ« 
لانبــاء، أمــس الثاثــاء، أن التحقيقــات تتعلــق 
ببنوك موجودة في باريس وحي »ال ديفينس«.

ولم يسِم البيان الشركات المتورطة في األمر.
علــى صعيــد متصــل، قــال بنــك »سوســيتيه 
جنــرال« إن مقــره الفرنســي يخضــع لعمليات 

تفتيــش فــي إطــار التحقيقات.
فيمــا ذكــرت صحيفــة »لوموند« الفرنســية 
أســماء »إتش إس بي ســي هولدينغز« و«بي.

إن.بي.باريبا« و«سوسيتيه جنرال« و« ناتيكيس«، 
ضمن التحقيقات.وكاالت

ضــرب زلــزال بقــوة 6.١ شــمال اليابــان، بعــد 
ظهــر أمــس الثاثــاء، بحســب مصلحــة األرصــاد 
ــر  ــدر أي تحذي ــم ُتص ــي ل ــة الت ــة الياباني الجوي

مــن تســونامي.
ُســّجلت الهــّزة عنــد الســاعة ١8:١8 بالتوقيــت 
المحلــي ٠٩:١8 بتوقيــت غرينتــش قبالــة أومــوري 
)شــمااًل( علــى عمق ٢٠ كيلومترًا، بحســب مصلحة 
األرصــاد الجويــة اليابانيــة، وشــعر بهــا أيضًا ســكان 

ــرة هوكايدو. جزي
وقــال المعهــد الجيولوجــي األمريكــي إن قــوة 

الزلــزال بلغــت 6.٢ درجــات.

ولــم يصــدر أي تحذيــر مــن حصــول تســونامي، 
حسبما أفادت قناة »N.H.K« التلفزيونية الرسمية.

ولــم تشــر وســائل االعــام إلــى وقــوع أضــرار 
علــى الفــور.

ــًا مــا تشــهد اليابــان زالزل إذ تقــع علــى  وغالب
»حــزام النــار »فــي منطقــة المحيــط الهــادئ الذي 
يســجل فيه نشــاط زلزالي كثيــف يمتد عبر جنوب 
شــرق آســيا وصــواًل إلــى حــوض المحيــط الهادئ.

وتعتمــد اليابان معايير بنــاء صارمة جدًا لضمان 
ــة للهــزات القويــة وتقيــم بانتظــام  مقاومــة األبني

تدريبــات اســتعدادًا لزلــزال كبير.وكاالت

قــال متحــدث باســم شــركة مونغاســا للشــحن 
ــة  ــاء، إن قراصن ــة الخاصــة، أمــس الثاث الدنمركي
هاجمــوا ســفينة فــي خليــج غينيــا وصعــدوا علــى 
ــوات االتصــال  ــع قن ــى أن جمي ــيرًا إل ــا، مش متنه

بالســفينة تعطلــت.
ــم  ــراد الطاق ــع أف وأضــاف المتحــدث أن جمي
البالــغ عددهــم ١6 لجــأوا إلــى غرفــة آمنــة علــى 

متــن الســفينة مونغاســا ريفورمــر.
وتعرضت ناقلــة النفط والكيماويات التي ترفع 
علــم ليبيريــا لهجــوم القراصنــة أثنــاء توقفهــا عــن 
اإلبحــار، الســبت، علــى بعد ١٤٠ ميــًا غرب ميناء 

بوانــت نوار فــي جمهوريــة الكونغو.
ويقــوم بتشــغيل الســفينة شــركة مونتك شــيب 

مانغمنــت وهــي شــركة مملوكة لمونغاســا.
ــاغ مركــز تعــاون بحــري  ــك بإب وقامــت مونت
تشــغله البحريتان البريطانية والفرنســية في خليج 

ــا بالحادثة. غيني
وشــهد خليــج غينيــا عــدة عمليــات قرصنــة في 
ــدأت فــي االنخفــاض  ــرة لكنهــا ب الســنوات األخي
منــذ عــام ٢٠٢١ بعد أن كثفت الســلطات جهودها 
ــًا  ــة، وفق ــة أجنبي ــة بمســاعدة ســفن بحري األمني

لمجلــس األمــن الدولــي.
ونشــرت الدنمــرك فرقاطــة فــي خليــج غينيــا 
ــحبتها  ــا س ــفنها لكنه ــة س ــام ٢٠٢١ لحماي ــي ع ف
ــية  ــرب الروس ــدالع الح ــد ان ــي بع ــام الماض الع

األوكرانيــة.وكاالت

لقــي ٢٠ شــخصًا مصرعهــم وأصيب آخــرون، ليلة 
أمــس، جــراء انقــاب حافلــة بعقبــة شــعار شــمال 
عســير جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية.

وقالت وسائل إعام سعودية، إن خلًا في مكابح 
حافلة تســبب في اصطدامها بأحد الجســور وانقابها 

واشتعال النيران بها، ما أدى لوفاة ٢٠ شخصًا.
وهرعــت فــرق مــن الدفــاع المدنــي الســعودي 
والهــال األحمــر والجهــات األمنيــة المعنيــة لموقــع 
الحــادث، فيمــا تم إغــاق منطقة عقبة شــعار، وفق 

مــا ذكــرت صحيفــة »ســبق« الســعودية.موقع ٢٤

تســتعد النقابات العمالية في فرنســا لتنظيم 
ــاد،  ــاء الب ــي أنح ــات ف ــن اإلضراب ــد م المزي
ــس  ــار الرئي ــة إلجب ــي محاول ــاء، ف أمــس الثاث
إيمانويــل ماكــرون علــى التراجــع عــن قــراره 
بتمريــر خطــط الحكومة المثيرة للجدل إلصاح 
ــادت  ــة، حســبما أف نظــام المعاشــات التقاعدي

وكالــة بلومبــرغ لألنبــاء.
وفي ظل تصاعد المخاوف من تصاعد أعمال 
العنــف، ألقت المنظمــات العمالية  باللوم على 

الحكومــة في  هذا الوضع القابل لإلنفجار.
يشار إلى أن االحتجاجات التي شهدتها الباد 
يــوم الخميــس الماضــي انتهــت إلــى حالــة مــن 
الفوضــى، حيــث اشــتبكت العناصــر المتشــددة 
مــع قــوات شــرطة مكافحــة الشــغب، وأعقــب 

ذلــك مزيــدًا مــن االشــتباكات.
وتصاعد رد الفعل العنيف ضد خطة الحكومة 
لرفــع ســن التقاعــد مــن 6٢ عامــًا إلــى 6٤ عامــًا 
منــذ أعلنــت رئيســة الــوزراء إليزابيــث بــورن، 
اللجــوء للمــادة ٤٩ فقرة ٣ من الدســتور لتمرير 
مشروع قانون إصاح نظام التقاعد دون تصويت 

نواب الجمعيــة الوطنية )البرلمان(.
ونقلــت بلومبــرغ عــن وزيــر الداخليــة جيرالــد 
دارمانين قوله إن الباد شــهدت  منذ ذلك الحين، 
١١٤ عمــًا تخريبيًا ضــد  المكاتب المحلية ألعضاء 
البرلمــان و ١٢8 حالــة تضــرر للمبانــي العامــة و 
ــران المتعمــدة،  ٢١٧٩ مــن هجمــات إضــرام الني
وإصابــة نحــو ٩٠٠ مــن ضبــاط الشــرطة فــي تلــك 

األحداث.وكاالت

ارتفــع مســتوى التهديــد اإلرهابي فــي أيرلندا 
الشــمالية مــن »مهــم« إلــى »خطــر«، علــى مــا 
ــاء،  ــس الثاث ــة، أم ــة البريطاني ــت الحكوم أعلن
ــو  ــي ج ــس األميرك ــة للرئي ــارة متوقع ــل زي قبي
بايــدن لاحتفــال بالذكــرى الـــ٢٥ التفــاق الســام 

فــي هــذه المنطقــة المضطربــة.
وبإعانهــا عــن هذا االرتفاع الذي قرره مكتب 
األمن الداخلي، تؤكد الحكومة البريطانية »زيادة 
ــى  ــي«، فــي إشــارة إل مســتوى النشــاط اإلرهاب

محاولــة اغتيال شــرطي مؤخرًا.
ويعتبــر هــذا المســتوى أن الهجــوم »محتمــل 
جــدًا«، بحســب بيــان للوزيــر البريطاني لشــؤون 
أيرلندا الشــمالية كريس هيتون هاريس، مشــددًا 
علــى أن الســكان يجــب أن يبقــوا »يقظيــن« 

دون »قلــق«.
وأضــاف: »خــال الســنوات الـــ٢٥ الماضيــة، 
تحولــت أيرلنــدا الشــمالية إلــى مجتمع مســالم.. 
ومــع ذلــك ال يزال عدد قليل من الناس مصممين 
علــى إلحــاق الضــرر بالســكان مــن خــال أعمــال 

عنــف ذات دوافع سياســية«.

يشــير بذلــك إلــى محاولــة قتــل الشــرطي 
جــون كالدويــل الــذي أطلــق عليــه رجــان النــار 
ــر عندمــا كان يقــوم  عــدة مــرات فــي ٢٢ فبراي
ــدة  ــي بل ــدم ف ــرة الق ــى ك ــال عل ــب أطف بتدري

ــاغ )وســط(. أوم
وقــع هــذا الهجــوم الــذي َدانــه جميــع القــادة 
ــل  ــة، قبي ــة البريطاني ــي المقاطع ــيين ف السياس
االحتفــال بالذكــرى الـــ٢٥ التفاق الســام الموقع 
ــن  ــود م ــة عق ــد ثاث ــل ١٩٩8، بع ــي ١٠ أبري ف

االقتتــال الــذي خلــف ٣٥٠٠ قتيــل.
وتشــتبه الشــرطة بضلــوع الجيــش الجمهــوري 
األيرلنــدي الجديــد، وهو مجموعة منشــقة تبنت 
هجوميــن فــي الســنوات األخيــرة. وفــي أبريــل 
٢٠٢١، تم زرع عبوة ناســفة تحت سيارة شرطية 

أمــام منزلهــا فــي أيرلندا الشــمالية.
ــة بلحظــة سياســية حساســة،  ــر المقاطع وتم
إذ توصلــت لنــدن وبروكســل أخيــرًا إلــى اتفــاق 
بشــأن ترتيبات ما بعد بريكســت، إال أن الهيئات 
السياسية المحلية ال تزال معطلة بسبب مقاطعة 

الحزب الوحــدوي الديمقراطي.وكاالت

قالــت الشــرطة البرتغاليــة إن شــخصين علــى األقل 
ُقتــا فــي هجــوم بمركــز »الطائفــة اإلســماعيلية« فــي 
ــن  ــدًا م ــر مزي ــاء، دون أن تذك لشــبونة، أمــس الثاث

لتفاصيل. ا
كانت قناة »سي.إن.إن« البرتغال قالت إن المشتبه 
ــه فــي تنفيــذ الهجــوم، وهــو مواطــن أفغانــي كان  ب
يحمــل ســكينًا كبيرًا، أصيب بالرصــاص وجرى اعتقاله.

ولــم تؤكــد الشــرطة البرتغاليــة حتــى اآلن جنســية 

المشــتبه بــه منفــذ الهجــوم، بحســب ما ذكــرت وكالة 
األنبــاء العالميــة رويترز.

وقــال رئيــس الــوزراء أنطونيو كوســتا إن كل شــيء 
ــه مــن  ــى أنــه »حــادث فــردي«، مضيفــًا أن يشــير إل

الســابق ألوانــه تقديــم أي تفســير للجريمــة.
والطائفة اإلســماعيلية أقلية شيعية يتعرض أفرادها 
ــل  ــدان مث ــي بل لهجمــات مــن جماعــات متشــددة ف

باكستان.وكاالت

ــز  ــي مرك ــون ف ــدة موقوف ــخاص ع ــى أش قض
خواريــس  ســيوداد  مدينــة  فــي  للمهاجريــن 
المكســيكية فــي حريــق شــب في المنشــأة، أمس 
الثاثــاء، علــى مــا ذكــرت وســائل إعــام محليــة.

وشــاهد مراســل فرق اإلطفاء واإلســعاف تضع 
ــرأب  ــي م ــات ف ــت ببطاني ــد لف ــدة وق ــًا ع جثث
المنشــأة التابعــة للمعهــد الوطنــي للهجــرة قــرب 

الحــدود مــع الواليــات المتحــدة.
توقيف 8 أشــخاص بتهمــة التخطيط العتداءات 

ــي بلجيكا إرهابية ف
أعلنــت النيابــة العامــة الفدراليــة فــي بلجيــكا، 

اليــوم الثاثــاء، توقيــف 8 أشــخاص مســاء االثنين 
فــي إطــار تحقيقيــن حــول شــبهات باالعــداد 

»العتــداء إرهابــي«.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن »األهداف 

المحتملة لم تحدد حتى اآلن«.
وأفــاد مصــدر قضائــي وكالــة »فرانــس بــرس« 
الموقوفيــن هــم »شــباب ســلكوا طريــق  أن 
التطــرف« وانخرطــوا فــي الحركــة الجهاديــة. 
ــي  ــداء ف ــى مخطــط اعت ــق عل ــور التحقي ويتمح
ــط بينهمــا وفــق  ــن ثمــة رواب ــن اللذي كا الملفي

ــه.وكاالت ــدر نفس المص

أصــدر الرئيــس التشــادي محمد إدريــس ديبي 
، عفــوًا عن ٢٥٩ من أصــل ٢6٢ متظاهرًا صدرت 
بحّقهم أحكام بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات 
مناهضــة للحكومــة جرت فــي نجامينا في أكتوبر 
وقتلــت خالها قوات األمن عشــرات المحتّجين.

ونّص مرســوم العفو الرئاســي على أّن المعفى 
ــم  ــم وعددهــم ٢٥٩ شــخصًا صــدرت بحّقه عنه
قــرارات بالســجن بعدمــا أدينــوا بأنشــطة تشــمل 
»التجمهــر غيــر المصــّرح به، وتدميــر ممتلكات، 
وإضــرام النيــران عمــدًا، وارتــكاب أعمــال عنــف 
واعتــداء، وتعّمــد إلحاق أذى جســدي، واإلخال 

ــام العام«. بالنظ
وصــدرت بحــق هــؤالء فــي ديســمبر أحــكام 
بالســجن لفتــرات تتــراوح مــن ســنتين إلــى 
ثــاث ســنوات، وذلــك بعدمــا تــّم توقيفهــم 
خــال مشــاركتهم فــي احتجاجــات ضــّد تمديــد 
واليــة الجنــرال محمــد إدريس ديبي إتنــو عامين 

ــن. إضافيي
وكانــت مجموعــات معارضة دعــت في أكتوبر  

ــة  ــي العاصم ــرات ف ــك التظاه ــى تل الماضــي إل
نجامينــا ومــدن أخــرى.

وتوّلــى الجنــرال ديبــي الســلطة خلفــًا لوالــده 
الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو الــذي حكــم البــاد 
ثاثيــن عامــًا وُقتــل فــي معــارك مــع المتمّرديــن 

فــي أبريــل ٢٠٢١.
وقمعــت قــوات األمــن بالحديــد والنــار تلــك 
االحتجاجــات مّمــا أســفر عــن ســقوط ١٢8 قتيًا، 
ــر الماضــي  ــي فبراي ــة نشــرتها ف بحســب حصيل

لجنــة حقــوق اإلنســان الوطنيــة.
ودانــت منظمات غير حكوميــة القمع الدموي 

لاحتجاجات.
وهــذا ثانــي عفــو رئاســي يصــدر فــي غضــون 

ثاثــة أيــام.
والســبت، اســتفاد مــن مرســوم عفــو مماثــل 
٣8٠ متمــّردًا مــن جبهــة التحريــر والوفــاق فــي 
تشــاد )فاكــت( صــدرت بحقهــم أحــكام بالســجن 
ــس  ــل الرئي ــي مقت ــم ف ــاة لضلوعه ــدى الحي لم

الســابق إدريــس ديبــي إتنــو.وكاالت

النيابة تداهم 5 بنوك في فرنسا بسبب فساد مالي وغسل أموال

زلزال بقوة 6 درجات يضـرب شمـال اليابان

قراصنة يسيطرون على سفينة دنماركية في خليج غينيا

مصرع 20 شخصًا جراء انقالب حافلة في عسير

النقابات العمالية في فرنسا تستعد للمزيد من اإلضرابات

بريطانيا ترفع مستوى التهديد اإلرهابي بأيرلندا الشمالية

مقتل شخصين بهجوم على مركز ديني في لشبونة

عشرات القتلى بحريق في مركز للمهاجرين على الحدود األمريكية المكسيكية

الرئيس التشادي يصدر عفوًا جديدًا عن معارضين

قبيل الذكرى السنوية األولى لالتفاق مع صندوق النقد الدولي
تحذيرات من انهيار لبنان بسبب تأخير اإلصالحات

الشامي: األوضاع 
السياسية المأزومة 

الناتجة عن عدم انتظام 
عمل المؤسسات 

الدستورية

تعثّر اإلصالح يضّر 
بسمعة لبنان ومدى 
استعداد الدول 
المانحة لتأمين 
التمويل الالزم

عناصر من الشرطة الفرنسية 

زلزال يضرب مناطق شمال اليابان 

عناصر من الشرطة في البرتغال 

التونسي،  الوطني  الحرس  أعلن 
أمس الثاثاء، إيقاف ٣ عناصر تكفيرية 
متشددة صادر ضدها أحكام بالسجن.

وتم توقيف العناصر الثاثة المفتش 
عنهم من قبل األجهزة األمنية والقضائية 
بجهة صفاقس، فجر أمس الثاثاء، أثناء 
دورية أمنية، وفقًا لما أفاد به متحدث 

باسم الحرس الوطني التونسي.
والموقوفون صادر ضدهم أحكام 
بالسجن لمدة ٤ أعوام بتهمة االنتماء 

لتنظيم إرهابي.
القضاء  أصدر  فيما  ذلك  يأتي 
التونسي،  الماضي، قرارًا بمنع السفر 
بحق القيادي في حركة النهضة اإلخوانية 
لموقع  وفقًا  الطاغوتي،  الفتاح  عبد 

موزاييك المحلي.
وذكر الموقع أن القرار الذي اتخذه 
القضائي  بالقطب  التحقيق  قاضي 
لمكافحة اإلرهاب، جاء إثر االشتباه 
بالطاغوتي بالتآمر على أمن الدولة عبر 
إدارة صفحات على موقع فيس بوك.

وأوضح القضية يحاكم على ذمتها 
١٢ متهمًا من بينهم الطاغوتي الذي 
كان مديرًا للمكتب اإلعامي للزعيم 

اإلخواني راشد الغنوشي.
وقرر القضاء سجن متهمين اثنين، 
وإطاق سراح اآلخرين ومنعهم من 

السفر. وكاالت

عادت حاالت النزوح داخليًا في اليمن 
إلى االرتفاع مجدداً خال األسبوع الماضي، 
بعد أن كانت قد شهدت انخفاضًا كبيرًا 
خال األسابيع العشرة الماضية من العام 

الجاري ٢٠٢٣.
وقالت منظمة الهجرة الدولية في اليمن 
)IOM(، في تقرير لها، بأنها رصدت نزوح 
٢٣٥ أسرة مؤلفة من ١٤١٠ أفراد، نزحوا 
مرة واحدة على األقل، خال األسبوع 
الماضي والمحدد بالفترة ما بين ١٩ و٢٥ 

مارس ٢٠٢٣.
وبحسب األرقام الصادرة عن مصفوفة 
تتبع النزوح )DTM(، فإن األسبوع الماضي 
مثل ثاني أكثر األسابيع نزوحًا منذ مطلع 
من  األول  األسبوع  بعد  الجاري،  العام 
ذات العام والمحدد بالفترة من ١ إلى ٧ 
يناير ٢٠٢٣، والذي شهد نزوح ٣٥٣ أسرة 

مكونة من ٢١١8 فرداً.
كما أن عدد األسر النازحة خال األسبوع 
الماضي يفوق ما تم تسجيله في األسابيع 
األربعة الماضية، إضافًة إلى أنها تمثل زيادة 
بنسبة ٧٣٩.٣% في عدد النازحين مقارنًة 
باألسبوع السابق له والمحدد بالفترة ما بين 
١٢ و١8مارس ٢٠٢٣، الذي شهد نزوح ٢8 
أسرة فقط، تتكون من ١68 فرداً. وأشار 
التقرير إلى أن الغالبية العظمى من حاالت 
النزوح خال األسبوع الماضي، وبعدد ٢٢٧ 
أسرة، كانت في مأرب، حيث شهدت 
المحافظة ما نسبته ٩6.6% من حاالت 
النزوح، معظمها داخلية، تليها محافظة 
الحديدة بـ6 أسر، جميعها داخلية، فيما 
سجلت محافظة تعز نزوحا داخليا ألسرتين 
فقط. وأوضحت منظمة الهجرة أن إجمالي 
األسر النازحة التي تم رصدها منذ مطلع 
العام ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ مارس الجاري بلغ 
٢٠٣٠ أسرة )١٢١8٠ فرداً( تعرضوا للنزوح 

مرة واحدة على األقل.وكاالت

األمن التونسي يعتقل 3 
عناصر تكفيرية متشددة

اليمن.. ارتفاع قياسي جديد 
لحاالت النزوح الداخلي

جانب من االحتجاجات في لبنان 
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 4٩١٢١٧٩/ 0٥0

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥4040 ص.ب:  أبوظبــي 
0٢-44٨6000 هـاتـــف: 
0٢-44٨٥400 فاكــس: 

03 -٧٨4٩6١6 فاكس:    03 -٧6٥٥000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
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سعادة شعب اإلمارات أولوية راسخة في نهج قيادتنا الرشيدة 
الحريصــة علــى اســتدامة تعزيــز جــودة حيــاة أبنــاء الوطــن ومــا 
ينعمــون بــه كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، بحضــور صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، خــال إطــاق 
»االســتراتيجية الوطنيــة للجينــوم« لألعوام العشــر المقبلة، بقول 
ســموه: »أولويتنــا خدمــة مجتمعنــا وتوفيــر أفضــل مســتوى مــن 
الرعايــة الصحيــة وجودة الحياة لشــعب اإلمــارات«.. ومؤكدًا أن: 
»الدولــة ماضيــة فــي مســارها التنمــوي نحــو المســتقبل والــذي 
تســعى مــن خالــه إلــى االرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي مجتمعها«.

ــن  ــة« إنجــاز نوعــي واعــد يبي ــوم الوطني »اســتراتيجية الجين
أن كل مــا يتعلــق بأبنــاء الوطــن محــور عمليــات التطويــر التــي 
ــم  ــرص الدائ ــا الح ــد فيه ــة، ويتجس ــة وعلمي ــرؤى حديث ــم ب تت
علــى تعزيــز موقــع اإلمــارات ضمــن األكثــر قــدرة علــى تســخير 
أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا الحديثــة لخدمــة اإلنســان 
انطاقــًا مــن موقعهــا العالمــي المتقــدم فــي البحــوث واالبتــكار 
وأكثرهــا أهميــة مثــل »علــوم الجينــوم« بــكل مــا يميــز البرنامج 
ــى  ــدرة عل ــًا وق ــمواًل وطموح ــر ش ــن األكث ــون م ــي ليك اإلمارات
ــة  ــة والوقائي ــة والعاجــات الصحي ضمــان تســريع حلــول الرعاي
ذات األولويــة لمجتمــع اإلمــارات، وبالتالــي يشــكل إضافــة قويــة 
للقطــاع الطبــي ومــا يحظــى بــه مــن قــدرات تدعــم تنافســيته 
ــن  ــا بّي ــي كم ــة العلم ــع الدول ــزز موق ــة وتع ــة والدولي اإلقليمي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مؤكــدًا أن: 
»اســتراتيجية الجينــوم الوطنيــة ترســخ مكانــة اإلمــارات مركــزًا 
للبحــث والتطويــر واالبتكار في مجال الرعاية الصحية واســتخدام 

تكنولوجيــا المســتقبل«.
ــان عضــو  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــن محم ــد ب ســمو الشــيخ خال
ــس  ــذي رئي ــي التنفي ــب أبوظب ــس مكت ــذي رئي ــس التنفي المجل
مجلــس اإلمــارات للجينــوم، أكــد مــا تمثلــه »االســتراتيجية« مــن 
تجســيد لرؤيــة اإلمــارات فــي القطــاع الصحــي ومــا يحظــى بــه 
مــن اهتمــام بهــدف تقديــم رعايــة عالمية المســتوى تعــزز صحة 
أفــراد المجتمــع عبــر تســريع وتيرة األبحــاث والتطبيقــات وذلك 
بقــول ســموه: »إن اســتراتيجية الجينــوم منظومــة وطنيــة تركــز 
ــات  ــة الشــخصية والعاج ــة الصحي ــول الرعاي ــريع حل ــى تس عل
الوقائيــة ذات األولويــة لمجتمــع اإلمــارات، وسيشــرف المجلــس 
علــى برنامــج »المليــون جينــوم« والــذي ســيمكن قطــاع الصحــة 

مــن رفــع مســتوى الرعايــة الصحيــة«.
محاور »االســتراتيجية« ومستهدفاتها ومســاعيها لتعزيز قاعدة 
ــًا تحاليــل التسلســل الكامــل  البيانــات الجينيــة التــي تضــم حالي
لقرابة ٤٠٠ ألف مواطن لتحســين خطط وبرامج الرعاية الخاصة 
ــات  ــول للحــد مــن انتشــار االضطراب ــر الحل ــم وتطوي ــكل منه ب
الوراثيــة والمزمنــة تعكــس أهميتهــا، باإلضافــة إلــى مــا تمثلــه 
مــن منصــة لبنــاء جيــل متمكــن مــن مجــاالت »الجينــوم« ودعــم 

جهــود االكتشــاف العلمــي واالبتــكار.
فــي وطننــا تجتمــع الرؤيــة والعزيمــة والحــرص علــى مضاعفة 
اإلنجــازات وهــو مــا تؤكده قيادتنا الرشــيدة دائمًا مــن خال رفع 
ســقف التحــدي لــكل مــا فيــه خيــر شــعبنا وتعزيــز دور اإلمارات 
فــي االســتعداد للمســتقبل ومــن هنــا تكمــن أهميــة النمــوذج 

الوطنــي المشــرف ومــا تحققــه مســيرة ٥ عقــود مــن التنمية.

ال يوجــد للذكاء تعريف ثابت يســتند 
عليــه ال يعتمــد علــى ربطــه بالــذكاء 
البشــري. إننــا كبشــر اليــوم ال نســتطيع 
حتــى اآلن أن نحــدد بشــكل عــام أنــواع 
العمليات الحسابية التي نريد أن نسميها 
إجــراءات ذكيــة. علــى الرغــم مــن أننــا 
كبشــر نعلــم مفهوم وماهيــة الذكاء. لقد 
ــم  ــه )عل ــي بأن ــذكاء االصطناع ــرف ال ع
وهندســة صنــع اآلالت الذكيــة، وخاصــة 
برامج الحاســبات واألنظمة الذكية(. كما 
أنــه مرتبط بمجال علوم الحاســب ونظم 
المعلومــات، والــذي يركــز علــى إنشــاء 
ــة لهــا القــدرة علــى التفاعــل  آالت ذكي
واتخــاذ القــرارات المنطقيــة المقبولــة، 

تمامــا مثــل البشــر.
الــذكاء االصطناعي يدور حول محاكاة 
الــذكاء البشــري، والباحثــون فــي الــذكاء 
االصطناعي تنطوي أعمالهم البحثية على 
حوســبة مــا هــو أكثــر بكثيــر ممــا يمكن 
ــه  ــع، أن ــي الواق ــه. وف ــام ب ــر القي للبش
مــن الممكــن ألنظمة الــذكاء االصطناعي 
ــة  ــدء ومعالج ــى ب ــادرة عل ــون ق أن تك
وتنميــة نفســها دون مدخــات خارجية، 
إلــى مســتوى أعلى مــن الذكاء البشــري. 
ومما قد يميز الذكاء االصطناعي ويجعله 
متقدمــا، هو توفــر الخوارزميات القادرة 
ــات  علــى حــل المشــكات، فللخوارزمي

صلــة بالــذكاء االصطناعي.
يعتمــد المجــال البحثــي فــي الــذكاء 
االصطناعــي علــى الجوانــب النظريــة 
والتجريبيــة التطبيقية. كما أن له العديد 
مــن العاقــات مــع الجانــب الفلســفي. 
ولتعلــم الــذكاء االصطناعــي يجــب علــى 
المهتــم أو الباحــث دراســة الرياضيــات، 
وخاصة المنطق الرياضي والعلوم بشكل 
عــام، مــع تعلــم بعــض لغــات البرمجــة 
وتعلــم لغــة اآللــة األساســية. وتســتخدم 
اليــوم تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعي في 
المنظمــات بشــكل عــام، لتمكينهــا مــن 
ــي مجــاالت  ــي ف ــدم النوع ــق التق تحقي
متنوعــة. إذ إن المبــدأ الرئيــس للــذكاء 
االصطناعــي هــو التكرار وخلــق النماذج 
المستنســخة، أو مــا يســمى بالقريــن 
الرقمــي، للطريقــة التــي ينظــر بهــا 
البشــر إلــى العالــم وكيفيــة التفاعــل 
مــع المتغيــرات المحيطــة. ولقــد أصبــح 

ــة  ــوم، حجــر الزاوي ــن الرقمــي الي القري
فــي االبتــكار، مدعومــا بأشــكال مختلفة 
مــن التعلــم اآللــي والــذي يتعــرف علــى 
األنمــاط فــي البيانــات لتمكيــن التنبؤات 

الدقيقــة.
يمكــن للــذكاء االصطناعــي إضافــة 
ــوم،  ــات الي ــال المنظم ــى أعم ــة إل قيم
ــر شــموال،  ــم أكث ــر فه ــن خــال توفي م
شــريطة توفر البيانــات الضخمة وتمكين 
االعتمــاد علــى التنبــؤات ألتمتــة المهــام 
المعقــدة واليوميــة. كمــا تعمــل تقنيات 
ــى تحســين أداء  ــذكاء االصطناعــي عل ال
المنظمــات وإنتاجيتهــا مــن خــال أتمتة 
العمليــات، أو المهام التــي تتطلب طاقة 
بشرية في بعض األحيان. ويمكن للذكاء 
االصطناعــي أيضا، أن يفهم البيانات على 
نطــاق ال يســتطيع أي إنســان القيــام بــه 
علــى اإلطاق. إذ يمكن لهذه القدرة أن 
تعــود بفوائد تجارية وأربــاح للمنظمات 
ــم  ــت معظ ــك أعط ــبوقة. لذل ــر مس غي
المنظمــات العالميــة، علــم البيانــات 
ــتثمر  ــة تس ــي أولوي ــذكاء االصطناع وال
فيهــا بكثافــة. أمــا بالنســبة للدوافع التي 
تجعــل المنظمــات أكثــر اســتجابة لتبنــي 
تكنولوجيــا وتقنيات الــذكاء االصطناعي، 
فهي السعر وإمكانية حوسبة األداء العام 
وتوفــر البيانــات الضخمــة. إذ إن الــذكاء 
االصطناعــي الفعــال دائمــا مــا يكون في 
حاجــة ماســة للتدريــب والتجربــة علــى 
الكثيــر مــن البيانــات إلجــراء التنبــؤات 
الصحيحــة والدقيقة. ومن الممكن اليوم 
أن تــؤدي العديــد مــن ميــزات وقــدرات 
الــذكاء االصطناعي إلى خفــض التكاليف 
وتقليــل المخاطر. وال يتم ذلك إال بخلق 
الثقافــة الصحيحــة والصحيــة فــي بيئــات 
العمــل داخــل المنظمــات التــي تخطــط 
الــذكاء  وتقنيــات  تكنولوجيــا  لتبنــي 

االصطناعي.عــن »الوطن الســعودية«

مــن المفــروض منطقيــًا أن التقليــل من 
ــدة ال  ــل المع ــذي يدخ ــام ال ــة الطع كمي
يــؤدي إلــى الســمنة، ورمضــان لعــب دورًا 
بذلــك! –خصوصــًا أن النســاء يلجــأن خال 
ــًا  ــى تكســير الدهــون ظن ــك الشــهر إل ذل
منهن أن ذلك يكســبهن قوامًا رشــيقًا دون 

جهــد وحميــة.
الطامــة )شــبه الكبــرى( أن دراســة قبــل 
عاميــن أظهــرت أن النســاء الخليجيــات 
ــط،  ــًا فق ــوة يومي ــين )٥( آالف خط يمش
ورأت أن هــذا الرقــم متواضــع جــدًا أمــام 
المســتوى العالمــي الــذي تطّبقــه أغلبيــة 
الــدول والمنظمــات الصحية وهو ١٠ آالف 
خطــوة يوميــًا، وهناك مختصــون ينصحون 
األشــخاص بحفــظ أموالهم واســتغالها في 
أنديــة قــد تأخــذ وقتــًا أطــول لكــن فائدتها 

أفضل على مســتوى صحة الجسد، وقدرت 
نســبة الســمنة بنحــو ٧٥ فــي المائــة لــدى 
الخليجيات، وقالت منظمة الصحة العالمية 
إن ٧٠٠ مليــون شــخص في العالــم يعانون 

مــن الســمنة اآلن.
ويقــول الدكتــور )الفايــد(، وهو مختص 
باللياقــة )الصحيــة البدنيــة(: إن المــرأة 
بشــكل عام أقــدر على الصيام مــن الرجل. 
وتفســيره لذلــك أن مخــزون الدهــون عند 
المــرأة أعلــى من الرجــل، إذ يصل إلى ٢٢ 
فــي المائــة مقارنــًة مع ١١ فــي المائة عند 
الرجــل، وهــو مــا يســاعدها علــى تحمــل 
الصيــام أكثــر مــن الرجــل، ويشــير في هذا 
الســياق إلــى أن فوائــد الصيام عنــد المرأة 
تنعكس على البشــرة والشــعر ولذا ياَحظ 
إشــراق وجــه المــرأة فــي األيــام األخيــرة 
مــن شــهر الصيــام ألنهــا تكون قــد حصدت 
فوائــد الجــوع طيلــة أيــام الشــهر –ولكــي 
يكملــن الناقــص: يــا ليتهــن يمشــين بعــد 

صــاة التراويــح ولــو لمــدة ١٠ دقائق.

ويشــدد الدكتــور فــي نفــس الوقت من 
جهــة أخرى على ضــرورة أن يكون الصيام 
صحيحــًا كــي تحصــل المــرأة علــى هــذه 

الفائــدة، وهــي تتلخــص بالتالي:
االمتناع عن تناول اللحوم وأي منتجات 
حيوانيــة، وااللتــزام بنظــام تغذيــة نباتــي، 
وتناول بعض الســمك غير المقلي بالزيت، 
ــل أن يكــون زيــت  وإذا كان ال بــد ُيفضَّ
الزيتــون الذي يحوي فوائد جّمة، وأن هذا 
النظــام كفيــل بتعديــل أي خلــل هرمونــي 
ــى  ــه إل ــزام ب ــل االلت ــدى المــرأة، ويفضَّ ل

حتــى بعــد رمضان.
المفاجــأة أن الدكتــور الفايد يشــير إلى 
أن للصيــام تأثيــرًا مهدئــًا علــى المــرأة )إن 
تــم بطريقــة صحيحة( على عكــس الرجل، 
ــام  إذ يســهم الجــوع خــال ســاعات الصي
فــي ضبــط الهرمونــات ذات العاقــة عنــد 
ــح  ــا ياحــظ أن الرجــل يصب ــرأة، فيم الم

عصبيــًا أكثــر مــع الصيــام.
وهــذا صحيــح، فقد الحظت ذلــك عليَّ 

أنــا شــخصيًا –خصوصًا قبل غياب الشــمس 
بســاعة ونصف- فوقتها تكون نفســي على 
)طــرف خشــمي(، ويــا ويــل ويا ســواد ليل 
اللــي يكلمنــي، فمــن دون مبالغــة يمكــن 

أن )أتوطــى ببطنه(.
عن الشرق األوسط

يكتســي كوكبنا بصفائح تكتونية تتحرك 
ببــطء، وهي تتدافع فيمــا بينها أو تتداخل 
ليعتلــي بعضهــا بعًضــا فــي أثنــاء حركتهــا 
اة  عنــد تلــك الحــدود الفاصلة بينها الُمســمَّ
باســم الفوالــق، يتســبب االحتــكاك الناجم 
عــن ذلــك أحياًنــا فــي التصــاق صفيحتيــن 
ــة  ــق معين ــي مناط ــح ف ــك الصفائ ــن تل م
ــر  ــم التوت ــق، ومــع تفاُق علــى طــول الفال
ــدار  ــى م ــن هــذا االلتصــاق عل الناجــم ع
ســنين أو عقــود أو ربمــا قــرون، يتصــدع 
الفالــق فجــأة، ممــا يســبب تحــرُّك جانبــي 
الصفيحتيــن وتأرجحهمــا بمحــاذاة بعــٍض، 

وعندهــا تحــدث الــزالزل.
ــات  ــث موج ــك، تنبع ــون ذل ــي غض ف
ع عنــده  زلزاليــة مــن المــكان الــذي تصــدَّ
جميــع  فــي  خارجــه  وتنتشــر  الفالــق 
االتجاهــات، وعندمــا تصل هــذه الموجات 
ــزاز  إلــى ســطح األرض، تتســبب فــي اهت
المبانــي أو أي أجســام أخــرى، ِعلًمــا بــأن 
ــًرا فــي حــال  االهتــزاز يكــون عنيًفــا ومدمِّ
كان الزلــزال قويًّــا وقريًبــا بمــا يكفــي مــن 
ســطح األرض، مثلمــا حــدث مــع الزلزالين 
العنيفيــن اللَذيــن ضربــا تركيا وســوريا في 
الســادس مــن فبراير وتبعتهمــا هزة الحقة 

قويــة فــي اليــوم ذاتــه.
َتســبب الزلــزاالن المذكــوران في مقتل 
أكثــر مــن ٤٥ ألــف شــخص، وكانــت أغلب 
ــاض  ــوا تحــت أنق ــات ألشــخاص مات الوفي
المباني المنهارة، وعلى الرغم من استحالة 
منــع حــدوث الــزالزل أو توقــع حدوثهــا، 
ــم أن يطــرح بعــض الســبل  فمقــدور العل
لحمايــة المباني واألشــخاص بداخلها، ومن 
هــذا المنطلــق، أجــرت مجلــة« ســاينتفك 
أمريــكان» Scientific American حديًثــا 
مــع عدد من المهندســين الخبــراء بالزالزل 
ــاليب اإلنشــاء  ــد حــول أس ــة المزي لمعرف
الصحيحــة التي من شــأنها أن تمنع البيوت 
والمكاتب وغيرها من المباني من االنهيار 
تحت وطأة االهتزازات األرضية المفاجئة.

ماذا يحدث للمباني في أثناء 
الزالزل؟

تخيــل أنــك تقــود ســيارًة وأردت أن 
تتوقــف فجــأة، بطبيعــة الحــال ســتدوس 
علــى المكابــح، وبمجــرد أن تفعــل ذلــك، 
ســتقفز أكيــاس البقالــة )وأي أشــياء أخــرى 
غير ُمثبَّتة في كراســي الركاب( من مكانها 
متطايــرًة فــي الهــواء في االتجاه والســرعة 
اللَذين كانت تســير بهما السيارة، كل ذلك 
يحــدث بســبب القصــور الذاتــي، أي نزوع 
جســٍم مــا إلــى البقــاء فــي حالة ســكون أو 
االحتفاظ بســرعٍة ومساٍر منتظَمين إلى أن 
تؤثــر عليــه قــوة تغيــر مــن حالتــه، وهــذا 
ــي  ــرِّض المبان ــا ُيع ــو م ــزوع نفســه ه الن

للخطــر فــي أثنــاء الــزالزل.
فــي أثنــاء الــزالزل، تتحــرك األرض مــن 
أســفل المباني إلى األمام وإلى الوراء على 
نحٍو سريع، ولكن بما أن المباني لها كتلة، 
فهــي بالتأكيــد لديهــا قصــور ذاتــي، يقــول 
أرطغــرل تاجــر أوغلو، المهندس اإلنشــائي 
بجامعــة كاليفورنيــا بلوس أنجلــوس: »في 
ــزال األرض،  ــه الزل ــذي يــرج في الوقــت ال
ــًة  تحــاول المبانــي جاهــدًة أن تبقــى ثابت
فــي مكانهــا«، والواقع أنه بمجــرد أن يبدأ 
ــزال،  ــر الزل ــى إث المبنــى فــي الحركــة عل
فإنــه يــود االســتمرار فيهــا أيًّــا كان االتجاه 
الــذي يســحبه إليــه الزلــزال، غيــر أن هذه 
الحركــة دائًمــا ما تكــون متأخرًة عن حركة 
األرض، وتتولد عن هذا التأخر قوى قصور 
ذاتــي أفقيــة علــى المبنــى، ممــا ُيحــِدث 
تشــوهات في أي أعمدة أو حوائط رأســية 
للمبنــى لتميــل بزاويــة )وينتــج عــن ذلــك 
ــراه إذا  ــذي ن ــاع ال ــوازي األض ــكل مت ش
نظرنــا إلــى المســقط الجانبــي مــن مبنــى 
مستطيل الشكل(، وإذا كان المبنى متعدد 
الطوابق، فســيكون كل طابق محمًا بوزن 
الطوابــق التــي تعلــوه، وهــو مــا يعنــي أن 
الطوابــق الســفلية ســتتعرض لقــوى قصور 
ذاتــي أكبــر مــن تلــك التــي تعرضــت لهــا 
الطوابــق األعلى، وفي حال كانت األعمدة 
والحوائــط غيــر مصممة على نحــٍو جيد أو 
ــل الــوزن  غيــر ُمقــواة، فلــن تســتطيع َتحمُّ

الــذي اعتــادت أن تتحملــه فــي الماضي.
ــوة  ــا زادت ق ــه كلم ــر أن ــر بالذك جدي
الزلــزال وزاد قربــه مــن ســطح األرض 
ع الفالق(،  )واقتــرب المبنى من مكان تصدُّ
زادت قــوى القصــور الذاتــي الواقعــة على 
المبنــى فــي أثنــاء الزلــزال، وعــاوًة علــى 

ذلــك، قــد يــؤدي نــوع التربة المقــام عليها 
المبنــى دوًرا فــي األمــر أيًضــا؛ فبالمقارنــة 
بالتربة الصخرية شــديدة الصابة، ُتضاِعف 
التربــة األكثــر رخــاوًة من قــوة االهتزازات 

األرضية.

كيف ننشئ المباني بحيث ال 
تنهار في أثناء الزالزل؟

مــن أجــل الحفاظ علــى ســامة المباني 
فــي أثنــاء الــزالزل، يجــب تصميمها بحيث 
تكــون لديهــا القــدرة علــى مقاومــة قــوى 
ــة، ويرتبــط مــدى  ــي األفقي القصــور الذات
إمكانيــة تحقيــق ذلــك ارتباًطــا أساســيًّا 
ــا نركــز  ــاء المســتخدمة، دعون بمــواد البن
علــى نوعيــن مــن أكثــر أنــواع مــواد البنــاء 
شــيوًعا، وهما الخرســانة وحديد التســليح، 
وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن معظم المباني 
فــي المناطــق المتضــررة فــي تركيــا كانت 

مشــيدًة باســتخدام هاتيــن المادتيــن.
تحت الظروف العادية، ُتعتبر الخرسانة 
مــادًة إنشــائيًة ممتــازة مــن حيــث قدرتهــا 
علــى حمــل وزن المبانــي، نظــًرا إلــى أنهــا 
ــل مــا يســميه  تبلــي بــاًء حســًنا فــي تَحمُّ
المهندسون ُقوى الضغط، ومن هنا، يسُهل 
علــى أي ُمنشــأ خرســاني الصمــود عقــوًدا 
ــل وزنــه علــى  طالمــا كان قــادًرا علــى تحمُّ
األقــل، بيــد أن قوى القصور الذاتي الناتجة 
عــن الــزالزل تجعــل الجــدران واألعمــدة 
الرأســية تتمايــل، ممــا ُيعــرِّض الخرســانة 
لقوى الشــد، وهي القوى المعاكســة لقوى 
الضغــط، ويقــول بيــري أديبــار، المهنــدس 
اإلنشــائي بجامعــة بريتيــش كولومبيــا: إنه 
علــى الرغــم مــن أن القــوى تحــاول تغييــر 
الُمنشــأ الخرســاني، »فالعناصــر  شــكل 
الخرسانية ال تستسلم وال تسمح للمبنى أن 
يتحــرك، بــل تحــاول الحفاظ على تماُســك 
المبنــى عوًضــا عن ذلــك، ويتولــد عنها كمٌّ 
هائــٌل مــن قوى القصــور الذاتــي«، غير أن 
ع  ذلــك قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى تصــدُّ
األعمــدة والحوائــط الخرســانية وانهيارها؛ 
ــل الــوزن  ألنهــا لــم تعــد قــادرًة علــى تحمُّ

الــذي كانــت تحمله.
ومــع ذلــك، مــا زالــت الخرســانة إحدى 
أكثــر مــواد البنــاء اســتخداًما على مســتوى 
العالــم، يرجــع هــذا األمــر في جانــٍب منه 
ــرة  ــانة ووف ــة الخرس ــاض تكلف ــى انخف إل
وزن  ــل  تحمُّ علــى  وقدرتهــا  مكوناتهــا 
الُمنشأ، ولزيادة ماءمة الخرسانة للمناطق 
النشــطة زلزاليًّــا، يجمــع المهندســون بيــن 
ــي صــورة أســياخ  ــد )ف الخرســانة والحدي
حديد التســليح(، وهو مــا ُيعد أكثر مرونًة 
من الخرســانة، يقــول أديبار: »عليك وضع 
حديــد التســليح فــي أي منطقــة معرضــة 

ــد«. لقوى الش
ــد يتحــرك  ــى أن الحدي ــك إل يرجــع ذل
ــن مــن  ــد تعرُّضــه لقــدر معي ــة عن بمرون
الشــد، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تشــد 
برفــق الجــزء الســفلي مــن شــماعة مابٍس 
مصنوعــة مــن الســلك، فإنهــا تعــود إلــى 
شــكلها مرًة أخرى عندما ُتطلقها، ويشــرح 
أديبــار قائــًا: إن األمر يختلــف عند تعرُّض 
الحديــد لقوى شــد أكبــر كتلك التــي تتولد 
ا، إذ »يصيــر الحديد  عــن زلــزال قــوي جــدًّ
لدًنــا ويتشــوه شــكله«، يشــبه ذلــك جذب 
شماعة المابس بقوة تجعلها تنثني بحيث 
يتغيــر شــكلها، ويضيــف أديبــار أن »هــذا 
هــو الســيناريو الــذي نأمــل حدوثــه« فــي 

ه شــكل  حال تعرُّض المباني لزلزال؛ فتشــوُّ
الحديــد بفعــل الزلزال يعنــي أنه قد امتص 
قــوى القصــور الذاتــي بكفــاءة دون فقدان 

ــل وزن المبنى. قدرتــه علــى تحمُّ

أال يعني ذلك أن المبنى قد لحقه 
الضرر؟

ــزالزل  ــة ال ــى، ولكــن هــذا فــي حال بل
الكبرى؛ فالمباني المصنوعة من الخرســانة 
المســلحة -علــى قوتها- قــد تصيبها أضرار 
جســيمة لدرجــٍة قــد تجعلهــا غيــر قابلــة 
لاســتخدام بعــد الزلــزال، ولذلــك عاقــة 
بالطريقــة التي تصيغ بهــا الحكومات أكواد 
البناء التي تســاعد المهندسين على تصميم 
مبــاٍن تتحمل درجــًة معينًة من االهتزازات 
الزلزاليــة؛ ففي دول كثيــرة، منها الواليات 
المتحــدة وتركيــا، عــادًة مــا تتطلــب أكواد 
ــث يحفــظ  ــى بحي ــم المبن ــاء أن ُيَصمَّ البن
»ســامة األرواح« فــي حال حــدوث أقوى 
زلــزال متوقــع فــي هــذه المنطقــة، تقــول 
سيســي نيقــوالو، المهندســة الباحثــة فــي 
الزالزل بالمعهد الوطني للمعايير والتقنية: 
»أكواد الزالزل الخاصة بنا ال تحقق ســوى 
الحــد األدنــى مــن متطلبــات ]الســامة[«، 
وتضيــف: »يحتــاج المــرء إلــى أن تمهلــه 
المباني الوقت الكافي للخروج منها ســالًما 
علــى األقــل عنــد وقــوع الــزالزل الكبيــرة، 
علــى افتــراض تعرُّض المبنى لضــرر بالغ«، 
يشــبه األمــر ســيارًة تتحطــم فــي حادثــة؛ 
فهــي تمتص الصدمة لحماية أرواح الركاب 

رغــم تضرُّرهــا علــى نحــٍو كامل.
وبطبيعــة الحــال، ثمــة معاييــر مختلفــة 
تخضــع لهــا المبانــي والبنــى التحتيــة التــي 
ُتَعــدُّ حيويــة ومهمــة ويجــب أن تظــل 
فــي الخدمــة بعــد انقضــاء الزلــزال، مثــل 
المستشــفيات، ومــن هــذا المنطلــق، بــدأ 
خبــراء مثــل نيقــوالو فــي إعــادة النظر في 
معيــار ســامة األرواح وبحــث ســبل عــدم 
االكتفــاء بــه عنــد صياغــة أكــواد الــزالزل، 
ــي  ــي الت ــدد المبان ــادة ع ــن زي ــا يضم بم
يمكــن اســتخدامها بعــد الــزالزل، تحقيــق 
ذلــك مــن شــأنه أن يجنِّــب النــاس البقــاء 
ــنوات،  ــا س ــم شــهوًرا وربم خــارج منازله
وهــو الوضــع الــذي يواجهــه العديــد مــن 
النــاس فــي تركيــا اليــوم فــي ظــل تصنيــف 
عشــرات اآلالف من المباني على أنها آيلٌة 
للســقوط نتيجــًة للضــرر الــذي ألحقتــه بها 

زالزل الســادس مــن فبرايــر.
ومــن ناحيــٍة أخــرى، ثمــة ســبل يمكــن 
اتباعهــا لجعــل المبانــي قابلــًة للعيــش فيها 
بعــد الــزالزل، ومنهــا تنفيــذ تصاميــم أكثر 
ذكاًء مــن المعتاد باســتخدام مواد شــائعة، 
مثل الخرســانة المسلحة، إلى جانب ذلك، 
يمكن االســتعانة بســبل أخرى تعتمد على 
التكنولوجيــا، مثــل تقنية »عزل األساســات 
عن المبنى«، تتسم المباني المشيدة بهذه 
التقنيــة بكونهــا غيــر متشــبثة بأساســاتها؛ 
إذ ترتكــز علــى عناصــر مرنــة تفصلهــا عــن 
األساســات ومــن َثــمَّ األرض التــي تهتز في 
أثناء الزلزال، غير أن هذا النظام يرفع من 
تكلفة اإلنشــاءات، مما يجعل بعض مالكي 
المبانــي إما غير قادرين أو غير مســتعدين 
لدفــع التكاليــف اإلضافيــة، فــي الواليــات 
المتحــدة، ُتســتخدم هــذه التقنيــة لحماية 
المنشــآت الحيوية، مثل المستشــفيات، أو 
فــي تطوير المبانــي التاريخية مــع الحفاظ 
ــٌر  ــى النســق المعمــاري األصلــي، جدي عل

بالذكــر أن بعــض المستشــفيات فــي تركيا 
مشــيدة بنظــام عــزل األساســات وتحملــت 

الزلزاليــن األخيريــن اللَذين وقعــا هناك.

لَم قد تنهار المباني رغم 
تشييدها وفًقا ألكواد الزالزل؟

ــًة  ــل درج ــي تتحم ــي لك ــم المبان ُتَصم
معينــًة مــن االهتــزازات وفًقــا للتهديــدات 
الزلزاليــة فــي المناطــق الواقعــة فيها، عند 
إنشاء مبنى في مدينة لوس أنجلوس، على 
ســبيل المثــال، فإنــه يجري إنشــاؤه بحيث 
يتحمــل زلــزااًل أقــوى مــن الــذي يتحملــه 
ــورك،  ــة نيوي ــي مدين ــع ف ــى آخــر يق مبن
بيــد أن علماء الزالزل ال يســتطيعون دائًما 
معرفــة قــوة الزلــزال الــذي قــد ينتــج عــن 
ــٍق مــا، يقــول تاجــر أوغلــو: »العقبــة  فال
الكبــرى فــي التصميــم الهندســي هي عدم 
ــا  ــتقبلية؛ ألنن ــزالزل المس ــن ال ــن م التيق
ــى وجــه  ــذي ســيحدث عل ــا ال ــم م ال نعل
التحديــد«، وكلمــا زادت قــوة الزلــزال، 
نــدر حدوثــه؛ فبعــض أقــوى الــزالزل قــد 
ال يحــدث إال كل بضــع مئــات أو آالف من 
الســنوات، علًمــا بــأن القياســات الزلزاليــة 
الحديثــة ال يتخطــى عمرهــا بضعــة عقود، 
وكان العديــد من علماء الــزالزل يعتقدون 
أن صدع شــرق األناضــول -الذي تولَّد عنه 
ــزااًل  ــج زل ــد ُينِت ــا وســوريا- ق ــزاال تركي زل
بقــوة أقصاهــا ٧.٤ إلــى ٧.٥ درجــات، إال 
ــت  ــر بلغ ــن فبراي ــادس م ــزال الس أن زل
قوتــه ٧.8 درجــات، أي أنــه كان أقــوى 
بأربــع مــرات علــى المقيــاس اللوغاريتمــي 
للمقاييــس الزلزاليــة، لذا يــرى تاجر أوغلو 
أن بعــض المبانــي فــي تركيــا التي ُشــيدت 
طبًقــا للكــود هنــاك قــد واجهت قــوًة أكبر 

مــن تلــك التــي ُصمِّمــت لتتحملهــا.
تتطــور أكــواد المبانــي أيًضــا مــع تغيُّــر 
فهــم العلــم للتهديــد الزلزالــي والهندســة، 
ومــن هنــا، فــإن مبنــى قــد ُشــيد مطابًقــا 
للكــود فــي وقٍت مــا، من الوارد أال يتســق 
مــع معاييــٍر جــرى تحديثهــا بعد تشــييده، 
ــة إجــراء  ــإن تكلف ــك، ف ــى ذل وعــاوًة عل
تعديــاٍت علــى مثــل هــذه المبانــي غالًبــا 
مــا تكــون باهظــة، ويقــول تاجــر أوغلو إن 
هــذا ربمــا كان الســبب فــي أن الكثيــر من 
المبانــي فــي تركيــا تضــرر بشــدة أو انهار.

قــد تنهــار المبانــي أيًضــا بســبب الخطــأ 
البشــري الــذي قد يتمثل في عــدم االلتزام 
بالمعاييــر عــن عمــد بنية تحقيــق ربح، أو 
فــي أخطــاء غيــر متعمــدة مــن الممكن أن 
تقــع فــي أي مرحلة مــن مراحــل التصميم 
أو اإلنشــاء دون أن ُتكتَشــف إال فــي حــال 

حــدوث زلــزال قوي.
عن أميركان سيانتافيك

اللياقة الصحية والبدنية والنفسية

كيف يمكن تصميم مباٍن ُمقاِومة للزالزل؟

لماذا أعطت المنظمات الذكاء االصطناعي أولوية االستثمار

جودة الحياة أولوية القيادة

يومية سياسية مستقلة

قد يقف العلم عاجزًا 
أمام حتمية وقوع الزالزل 
َرة.. ولكنه قادٌر  الُمَدمِّ
على طرح حلوٍل تحمي 
المباني بَمن فيها في 
خضم الكارثة

دراسة قبل عامين أظهرت 
أن النساء الخليجيات يمشين 
٥ آالف خطوة يومياً 
فقط، ورأت أن هذا 
الرقم متواضع جداً أمام 
المستوى العالمي

ومن الممكن اليوم 
أن تؤدي العديد من 
ميزات وقدرات الذكاء 
االصطناعي إلى خفض 
التكاليف وتقليل المخاطر

مشعل السديري

أندريا تومسون

كاتب عربي

صحفي متخصص في شؤون البيئة

سلمان الحارثي
كاتب عربي
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اقتصاد
أكــدت »أدنوك« وشــركة »بي بي بي. 
إل. ســي” )BP plc“bp”( أمــس  تقديــم 
ــي  ــة ف ــاك حص ــزم المت ــر مل ــرض غي ع
نيوميد للطاقة - شراكة محدودة »نيوميد 
ــك مــن خــال االســتحواذ  ــة«، وذل للطاق
علــى األســهم الحرة، واالســتحواذ الجزئي 
علــى حصة مجموعة« ديليك المحدودة«، 
مما ســيؤدي إلى امتــاك »أدنوك« و»بي 

بــي” حصــة ٥٠% فــي “نيوميــد للطاقة«.
وتعتــزم« أدنــوك« و«بــي بي« تأســيس 
مشــروع مشــترك جديــد يركــز علــى 
تطويــر الغــاز فــي المناطــق الدوليــة 
ذات االهتمــام المشــترك بمــا فــي ذلــك 
شــرق البحــر األبيض المتوســط. وســتمثل 
هــذه الصفقــة المقترحــة بشــأن »نيوميد 
للطاقــة« خطــوًة أولــى مهمــة فــي إنشــاء 
هــذا المشــروع المشــترك الديناميكي مع 

شــركة »بــي بــي«.
ــة المقترحــة  وستســاهم هــذه الصفق
فــي حــال اكتمالهــا، فــي تعزيــز الشــراكة 
بيــن  النطــاق  الواســعة  االســتراتيجية 
»أدنــوك« و«بي بي« فــي مجاالت الطاقة 
والطاقــة المتجــددة وتقنيــات احتجــاز 

الكربــون وتخزينــه، كمــا سترســخ عاقــة 
الشــراكة طويلــة األمــد بيــن الشــركتين.

ــة  ــة المقترح ــذه الصفق ــى ه وتتماش
مــع اســتراتيجية النمــو المعلنــة لشــركة 
»أدنــوك« عبــر سلســلة القيمــة الخاصــة 
بهــا لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقة 

ودعــم أمنهــا العالمــي.
وتعتزم الشــركتان استكشاف مجموعة 
ــدة  ــراكتهما الجدي ــاء ش ــات لبن ــن اآللي م
وإمكانيــة توســيعها. وســتقوم »أدنــوك« 
و«بي بي« بإطاع الســوق بشــأن الصفقة 

المقترحــة حســب االقتضــاء.وام

ــي  ــئ أبوظب ــة موان ــعت مجموع وّس
خــال العــام ٢٠٢٢ نطــاق انتشــارها 
الجغرافي وعــززت الخدمات والعروض 
المقدمــة للمتعامليــن إضافًة إلى إطاق 
خدمــات ماحيــة جديــدة تهــدف إلــى 

تعزيــز الربــط التجــاري العالمــي.
وقــد ســجلت المجموعــة فــي العــام 
ذاتــه نتائج تشــغيلية قويــة ونتائج مالية 
قياســية مــع نمــو اإليرادات بنســبة ٤١% 
على أســاس ســنوي لتصل إلى ٥.٥ مليار 

درهم.
نموهــا  اســتراتيجية  إطــار  وفــي 
الطموحــة أبرمــت المجموعــة ســبع 
صفقــات دمــج واســتحواذ خــال عــام 
٢٠٢٢، بقيمــة إجمالية بلغت ٥.٩ مليار 
درهــم وذلــك وفقــا لتقريــر المجموعــة 
السنوي المتكامل لعام ٢٠٢٢ لدى سوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة، الــذي صــدر 
اليوم حيث شــهدت المجموعة نجاحات 
بــارزة خال العام وزيادة مّطردة فاقت 
فيهــا طلبــات االكتتــاب المعــروض فــي 

ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة.
وتضــم مجموعــة موانــئ أبوظبــي 
قطاعات أعمال متكاملة، تشــمل المدن 
االقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ، 
والقطاع البحري، واللوجستي، والرقمي، 
نتهــا فــي عــام ٢٠٢٢ مــن  والتــي مكَّ
ــي  ــن إجمال ــبة ١٣% م ــاهمة بنس المس
ــة  ــي لدول ــر النفط ــي غي ــج المحل النات
ــة المتحــدة، وبنســبة  ــارات العربي اإلم
٢٤.١% مــن إجمالي الناتــج المحلي غير 
النفطــي إلمــارة أبوظبــي، كمــا نجحــت 
المجموعــة أيضــًا فــي توفيــر أكثــر مــن 
٣٧٣ ألــف وظيفــة فــي دولــة اإلمارات، 
بحسب تقرير أوكسفورد إيكونوميكس.

وقــال معالي فــاح محمــد األحبابي، 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة موانــئ 
ــئ  ــة موان ــززت مجموع ــي: »ع أبوظب
أبوظبــي مكانتهــا كمحــرك عالمــي رائد 
للتجــارة ومــزود متكامــل للخدمــات 
اللوجســتية والتجاريــة وحلــول النقــل، 
وذلــك بفضــل مــا حققتــه خــال هــذا 
العــام مــن نمــو اســتثنائي علــى الصعيد 
االستراتيجي والجغرافي والمالي. وعلى 
مــدار العــام، تحلينا بالعزيمــة واإلصرار 
ــج  ــذي نت ــزام ال ــة وااللت ــة الثاقب والرؤي
ــة وتشــغيلية  ــج مالي ــق نتائ ــه تحقي عن
قياســية عــززت مــن ثقــة المســاهمين 

الجــدد فــي أدائنــا«.
وأضــاف األحبابــي: “مــع استشــرافنا 
مســتقبل المجموعة، فإننــا نتمتع بوضع 
قــوي وراســخ يدفعنــا للمضــي وبخطــى 
ــذ  ــة نحــو التوســع العالمــي، وتنفي ثابت
خططنــا الراميــة إلــى تحقيــق معــدالت 
ــات  ــداد قطاع ــى امت ــردة عل ــو مّط نم
أعمالنا. وتماشيًا مع األهداف االجتماعية 
واالقتصادية التي أرست دعائمها قيادتنا 
ــة  ــزم المجموعــة بمواصل الرشــيدة، تلت
ــة  ــد التنمي ــي رف ــاهماتها ف ــادة مس زي
االقتصادية لدولة اإلمارات، وتوفير فرص 

العمــل، وترســيخ مكانتهــا على الســاحة 
الدوليــة، إضافة إلــى تحقيق أقصى قدر 

من خلــق القيمــة للمســاهمين”.
ــد  ــن محم ــال الكابت ــه ق ــن جانب وم
ــدب  ــو المنت ــي، العض ــة الشامس جمع
والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة موانــئ 
ــة  ــام ٢٠٢٢ مرحل ل ع ــكَّ ــي: »ش أبوظب
ــئ  ــة موان ــي مجموع ــذري ف ــول ج تح
ــة  ــج مالي ــا لنتائ ــع تحقيقن ــي، م أبوظب
اســتثنائية، وترسيخ مكانتنا كمزود رائد 
لحلول سلســلة اإلمــداد، وبوابة أبوظبي 
للتجــارة مع االقتصــادات المزدهرة في 
المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن التحديات 
غيــر المســبوقة التي تلقــي بظالها على 
التجــارة العالميــة، فــإن أداءنــا المتميــز 
خــال هذه الفترة يعكس الرؤية الثاقبة 
والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة«.

وأضــاف الشامســي: “وإننــا إذ نتطلع 
إلــى عام ٢٠٢٣، فإننا نخطط لاســتفادة 
ــام ٢٠٢٢  ــي ع ــا ف ــم إنجازاتن ــن زخ م
لمواصلة تقديم قيمة مضافة لمساهمينا. 
كما ســتنصبُّ توجهاتنا االستراتيجية في 
توســيع رقعــة انتشــارنا عالميــًا وتعزيــز 
عملياتنــا عبــر القطاعــات الحيويــة التــي 
تشــمل الشــحن والخدمــات اللوجســتية 
والموانــئ. ومــن خــال بنيتنــا التحتيــة 
المتطورة وأسطول سفننا الحديث، فإننا 
فــي وضع جيد يؤهلنــا لتحقيق معدالت 
نمــو ديناميكية على الصعيدين اإلقليمي 
ــة  ــز محفظ ــة تعزي ــي، ومواصل والعالم
خدماتنــا وتقديــم تجــارب اســتثنائية 

لمتعاملينــا فــي جميــع أنحــاء العالــم«.
ــي  ــئ أبوظب ــة موان وتســلط مجموع
فــي تقريرهــا الســنوي المتكامــل الضوء 
علــى مجموعة من اإلنجازات الرئيســية 
وبعمليــات االســتحواذ واالتفاقيات التي 
وقعتهــا على مدار عام ٢٠٢٢، ما أســهم 

فــي تعزيــز حضورهــا العالمي.
فبعــد عــاٍم مــن إدراج أســهمها فــي 
ســوق أبوظبي لــألوراق المالية، حققت 
أســهم المجموعــة عوائد تزيد على %8٠ 
لمساهميها، لتصبح من بين أفضل ثاث 

أســهم أداًء فــي المنطقة خــال العام.
كما قطعت المجموعة أشواطًا كبيرة 

في توسيع حضورها العالمي، من خال 
صفقات اســتحواذ ضخمة، شملت نسبة 
٧٠% من أســهم شــركتي ترانسمار و”تي 
ســي آي” المصريتيــن، ونســبة 8٠% من 
أســهم شــركة غلوبال فيدر شيبينغ )جي 
إف إس(، واســتحواذها الكامــل بنســبة 

١٠٠% على شــركة نواتوم.
كمــا عززت مجموعــة موانئ أبوظبي 
ــي المشــهد  ــس ف ــا كاعــب رئي موقعه
االقتصــادي العالمــي مــن خــال إطــاق 
»مجموعــة كيــزاد”، والتــي تضــم اثنتــا 
عشــرة منطقــة اقتصاديــة، تمتــد علــى 
ــرًا  ــغ ٥٥٠ كيلومت ــعة تبل ــاحة شاس مس
مربعــًا، لتصبــح كيــزاد إحــدى أكبــر 

المناطــق االقتصاديــة فــي العالــم.
وحقــق مينــاء خليفة نقلــة نوعية في 
رحلتــه التوســعية التــي اســتمرت علــى 
مــدار األعــوام العشــر الماضيــة، حيــث 
ــر  ــن ٢.٤٣ كيلومت ــاحته م ــدت مس امت
مربــع لتصــل إلــى 8.6٣ كيلومتــر مربع، 
وزاد جــدار الرصيــف مــن ٢.٣ كيلومتــر 
ليصل إلى ١٢.٥ كيلومتر. ونتيجة لذلك، 
ــر  ــد أكث ــة اآلن أح ــاء خليف ــح مين أصب
موانئ المياه العميقة تقدمًا في العالم.

كما وســعت مجموعة موانئ أبوظبي 
تواجدهــا العالمــي عبر إبــرام عقود مع 
الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر األحمــر 
لتطويــر مشــاريع للموانــئ فــي مصــر، 
وأطلقت مشــروعًا مشتركًا مع »إس إي 
جــي« األوزبكســتانية لتأســيس شــركات 
شــحن وخدمــات لوجســتية فــي منطقة 

آســيا الوسطى.
ــة  ــازات المالي ــرز اإلنج ــملت أب وش
ــرادات المجموعــة  لهــذا العــام نمــو إي
بنســبة ٤١% علــى أســاس ســنوي لتصــل 
ــار درهــم )وبنســبة نمــو  إلــى ٥.٥ ملي
عضوي +٢٣% على أســاس سنوي لتصل 
إلــى ٤.8 مليــار درهــم(، وبلــغ إجمالي 
ــي  ــم ف ــار دره ــح ١.٣ ملي ــي الرب صاف
عــام ٢٠٢٢، بنســبة +٥١% علــى أســاس 
ســنوي، وارتفعت ربحية السهم الواحد 
علــى مــدار عــام ٢٠٢٢ لتصــل إلى ٠.٢٥ 
درهــم، وقــد كانــت ٠.٢٢ درهــم فــي 

عــام ٢٠٢١.وام

كشــف مصــرف اإلمــارات المركــزي عــن مواصلة نمــو قطاع 
التأميــن فــي الدولــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام ٢٠٢٢، مع 
زيــادة عــدد وثائــق التأميــن، تماشــيًا مــع الزيــادة فــي إجمالــي 

األقســاط المكتتبة.
وأشــار المصــرف المركــزي، إلــى ارتفــاع إجمالــي أقســاط 
التأميــن المكتتبــة إلــى ٤٧.٢ مليــار درهــم خال العــام الماضي 
ــادة  ــي العــام ٢٠٢١، بزي ــار درهــم ف ــة بنحــو ٤٤.٣ ملي مقارن

تعــادل ٢.٩ مليــار درهــم أو مــا نســبته ٥.%6.
وأرجــع تقريــر المركــزي الزيادة في إجمالي أقســاط التأمين 
المكتتبــة بنهايــة العــام الماضــي إلــى زيــادة أقســاط التأميــن 
علــى الممتلــكات والمســؤوليات إلــى ١٧.8 مليــار درهــم فــي 
٢٠٢٢ ارتفاعــًا مــن ١٥.٥ مليــار درهــم فــي ٢٠٢١، بنمو بنســبة 
١٤.8%، باإلضافــة إلــى زيادة أقســاط التأميــن الصحي من ١٩.٩ 
ــا  ــاع ٩.٥%، فيم ــم بارتف ــار دره ــى ٢١.8 ملي ــم إل ــار دره ملي
ــن  ــات تكوي ــى األشــخاص وعملي ــن عل ــت أقســاط التأمي وصل

األمــوال إلــى ٧.6 مليــار درهــم.
وأشــار التقريــر إلــى زيــادة عــدد وثائــق التأمين على أســاس 
ســنوي بنســبة ٠.٥% إلــى 8.8 مليــون وثيقــة فــي ٢٠٢٢ مقارنــة 
ــادة  ــك نتيجــة الزي ــي ٢٠٢١، وذل ــة ف ــون وثيق بنحــو 8.٧ ملي
فــي وثائــق التأميــن علــى الممتلــكات والمســؤوليات وخصوصًا 
ــى  ــة إل ــي باإلضاف ــن الهندس ــيارات والتأمي ــى الس ــن عل التأمي

التأمينــات األخــرى المتنوعــة.
وأوضــح تقريــر المصــرف المركــزي أن إجمالــي المطالبــات 
المدفوعــة لشــركات التأميــن وصلــت إلــى ٢٧.٣ مليــار درهــم 
فــي نهايــة العــام الماضــي بزيــادة بنســبة ٢.6٣% أو مــا يعــادل 
ــي  ــم ف ــار دره ــو ٢6.6 ملي ــة بنح ــم، مقارن ــون دره ٧٠٠ ملي

نهايــة العــام ٢٠٢١.
ــة نتيجــة  ــات المدفوع ــي المطالب ــادة ف ــر الزي ــزا التقري وع
ارتفــاع مطالبــات التأميــن الصحــي مــن ١٥.6 مليــار درهــم إلى 
١6.6 مليــار درهــم بزيــادة 6.٤%، وارتفــاع مطالبــات التأميــن 
علــى الممتلــكات والمســؤوليات مــن 6.٥ مليــار درهــم إلــى 
٧.6 مليــار درهــم بارتفــاع ١٧%، فيمــا وصلــت مطالبــات تأمين 
األشــخاص وعمليــات تكويــن األمــوال إلــى ٣.١ مليــار درهــم.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي المخصصات 
الفنيــة التــي يلــزم علــى شــركات التأميــن اقتطاعهــا واالحتفاظ 
ــم  ــن له ــة المســتحقة للمؤم ــات المالي ــة االلتزام ــا لمواجه به

ــن  ــة لشــركات التأمي ــة المالي ــون واألنظم ــًا ألحــكام القان وفق
والتأميــن التكافلــي، لنحــو 6٩ مليــار درهــم فــي نهايــة العــام 

الماضــي ٢٠٢٢.
وأوضــح التقريــر أن إجمالــي األصــول المســتثمرة فــي قطاع 
ــام  ــة الع ــي نهاي ــم ف ــار دره ــى ٧١.٤ ملي ــت إل ــن وصل التأمي
الماضــي ٢٠٢٢ بمــا يعــادل ٥8.٩% مــن إجمالــي أصــول قطــاع 

التأميــن فــي الدولــة.وام

شــهد ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة 
ــى أســهم  ــرة عل ــة كبي ــذ صفق أمــس تنفي

شــركة »أدنــوك للغــاز«.
ووفــق بيانــات ســوق أبوظبــي، فقد تم 
تنفيــذ الصفقــات علــى نحــو ٤١.٥ مليــون 
ســهم بقيمــة قاربــت ٩8.٤ مليــون درهــم 

بســعر ٢.٣٧ درهــم للســهم الواحــد.
وكان ســوق أبوظبــي شــهد خــال العام 
المنصــرم، تنفيــذ صفقــات كبيــرة بقيمــة 
68.١٥ مليــار درهــم بعــد تنفيذهــا علــى 
ــار ســهم مــن خــال ٢٠٧  عــدد ١6.١ ملي

صفقــات.
وأدرجــت أســهم »أدنوك للغــاز« مطلع 
األســبوع قبــل الماضي في ســوق أبوظبي، 
فــي أكبــر طــرح عــام أولــي علــى اإلطــاق 
فــي الســوق وأكبــر اكتتاب عــام أولي على 
ــام،  ــذا الع ــى اآلن ه ــم حت ــتوى العال مس
ــة بقيمــة  ــدات إجمالي بعــد أن جمــع عائ

ــار درهم.وام ٩.١ ملي

ــي ال ســي  ــروج ب أعلنــت شــركة ب
»بروج« إحدى شركات البتروكيماويات 
الرائــدة فــي توفيــر حلــول البولــي 
أوليفينــات المبتكــرة والمتنوعــة، عــن 
توريــد حلولهــا المســتدامة مــن مــادة 
فــي  »المصنوعــة  إيثيليــن  البولــي 
اإلمــارات« بقيمــة ١٢٠ مليــون درهــم 
الستخدامها في مجموعة من المشاريع 
التطويرية في منطقة الشــرق األوســط 

وأفريقيــا وآســيا .
تأتي مســاهمة بروج في تنفيذ هذه 
المشــاريع المهمــة مدعومــة بتعاونهــا 
ــي  ــة ف ــع المحلي ــركات التصني ــع ش م
الــدول التــي يجــري فيهــا تنفيــذ هــذه 
المشــاريع، حيــث وقــع اختيــار هــذه 
الشــركات علــى منتجــات بــروج بفضل 
خصائصها المميزة على اعتبارها المواد 
األفضل الســتخدامها في تصنيع خطوط 
أنابيــب متينــة وموثوقــة للعديــد مــن 
المشــاريع التطويريــة الجــاري تنفيذها 

حاليــًا فــي مصــر وعمــان وتنزانيا.
وقال خلفــان المهيري، النائب األول 
للرئيس التنفيذي إلقليم الشرق األوسط 
ــروج: »إن  ــر فــي ب ــا والتصدي وأفريقي
اختيــار موادنــا الســتخدامها فــي هــذه 
ــزات  ــس المي ــة يعك ــاريع المهم المش
التنافســية لمواد بروج وقدرة الشــركة 
علــى تطويــر حلــول مســتدامة حســب 
الطلــب تناســب احتياجات كافــة أنواع 
وســنواصل  التطويريــة.  المشــاريع 
ــذ أهــم وأضخــم  مســاهمتنا فــي تنفي
ــال  ــن خ ــة م ــي المنطق ــاريع ف المش

حلولنــا وموادنــا المخصصــة لقطــاع 
البنية التحتية التي تســاهم في تحسين 

وتســهيل الحيــاة اليوميــة«.
وُتصنــع األنابيــب المســتخدمة فــي 
ــاف  ــدة أصن ــن ع ــاريع م ــذه المش ه
مــن حلــول بــروج مــن البولــي إيثيلين

BorSafe PE١٠٠™، المدعومة بتقنية 
Borstar® المتقدمــة، لدورهــا الكبير 
مــن تعزيز قــدرة األنابيــب على خفض 
تكاليــف تركيبهــا وتشــغيلها وصيانتهــا 
للعمــاء  فائــدة مهمــة  يوفــر  ممــا 
والمستخدمين النهائيين، مقارنة بالمواد 
األخــرى. باإلضافــة إلــى ذلــك، تســاهم 
مــواد بــروج فــي الحــد مــن االنبعاثات 
الكربونيــة الناتجة عــن عمليات تصنيع 
األنابيب وصاحية تشغيلها. كما يمكن 
ــن  ــواد م ــن م ــة م ــب المصنوع لألنابي
نوعيــة BorSafe™ أن يتــم إعــادة 

تدويرهــا بعــد انتهــاء صاحيتهــا.
المشــاريع  وتشــمل بعــض هــذه 
الرئيســية الجــاري تنفيذهــا هــذا العام 
والتــي تســتخدم مــواد بروج: مشــروع 
المضيبــي لتزويد الميــاه )ُعمان( حيث 
ــة  ــد حلولهــا للبني ــروج بتزوي قامــت ب
ــن إلنشــاء  ــي إيثيلي ــة مــن البول التحتي
شــبكة توزيع مياه بطول 8٢٠ كيلومترا 
في والية المضيبي في محافظة شــمال 

الشــرقية فــي ُعمــان.
واختارت الشــركة العمانية لخدمات 
الميــاه والصــرف الصحــي مــواد بــروج 
لتصنيــع أنابيــب البولــي إيثيليــن عاليــة 
الكثافــة المطابقة ألحــدث المواصفات 

المحليــة والعالميــة مســاهمة منها في 
الحفــاظ علــى البيئة.

و بــدأت بــروج بتزويــد موادها لهذا 
المشــروع في ٢٠٢٢ وستواصل تزويده 
بالمواد حتى اســتكمال المشروع خال 

٢٠٢٣ كمــا هو متوقع.
مشروع توشــكا )مصر( زودته بروج 
بأصنــاف متنوعــة من حلولهــا المبتكرة 
والمتميــزة من البولي إيثيلين – األولى 
فــي فئتهــا مــن مــواد البولــي إيثيليــن 
لتصنيــع أنابيــب بأقطــار ٢٠٠ – ١.٤٠٠ 
ميليمتــر للمرحلــة األولــى والثانيــة من 
مشــروع توشــكا المســتمر فــي جنــوب 
مصــر والــذي يهدف إلى تقليــل اعتماد 

الدولــة على الــواردات الغذائية.
واختــار مقــاول المشــروع مــواد 
المميــزة  لخصائصهــا  نظــرًا  بــروج 
ــن  ــع م ــركات التصني ــن ش ــي تمّك الت
إنتــاج أنابيــب موثوقــة كبيــرة الحجــم 
وســميكة الجــدران، وســتواصل بــروج 
تزويــد موادهــا لهــذا المشــروع خــال 

عــام ٢٠٢٣.
مشروع دار الســام للمياه والصرف 
الصحــي )تنزانيا( تــم تزويد مواد بروج 
مــن البولــي إيثيليــن لهيئــة الميــاه 
والصــرف الصحــي فــي دار الســام في 
تنزانيــا لمشــروع ميــاه »كيغامبونــي« 
الجاري تنفيذه حاليًا والذي ســيوفر ٧٠ 
مليــون لتــر مــن الميــاه يوميــًا لمدينــة 
دار الســام لخدمــة أكثر مــن ٢٥٠.٠٠٠ 
نسمة. وســتواصل بروج تزويد موادها 

لهــذا المشــروع خــال عــام ٢٠٢٣.وام

شــهدت الطروحات األولية في أســواق 
اإلمــارات طلبــًا قياســيًا وإقبــااًل كبيــرًا من 
قبــل المســتثمرين والصناديــق الســيادية 
والمحافظ االستثمارية المحلية واإلقليمية 
والعالميــة بمــا يعكــس الثقــة الكبيرة في 
المنهــج االقتصــادي القــوي الــذي تنتهجه 
دولــة اإلمارات في شــركاتها ومؤسســاتها 

الكبرى.
 ٣ علــى  الطلــب  إجمالــي  ووصــل 
طروحات أولية لشركات »أدنوك« للغاز« 
و»بريســايت« لحلول الــذكاء االصطناعي 
و»األنصــاري« للخدمات المالية ألكثر من 
٥٥٧.6 مليــار درهــم وذلــك خــال الربــع 
األول مــن العــام الجــاري، فيمــا جمعــت 
الطروحــات الثــاث عوائــد بنحــو 6٩.١١ 

مليــار درهــم.
وتوفر الطروحات الجديدة في األسواق 
المحلية فرصًا جاذبة وخيارات استثمارية 
أوســع أمــام المســتثمرين للمشــاركة فــي 
مســيرة النمــو القــوي لاقتصــاد الوطني، 
كمــا تمهــد الطريــق أمــام الشــركات لبدء 
رحلتهــا في األســواق اإلماراتيــة التي تعد 
ــى  ــال عل ــن أهــم أســواق الم واحــدة م

المســتويين اإلقليمي والعالمي.

“أدنوك للغاز”
شــهد االكتتــاب العــام لشــركة »أدنوك 
ــة  ــدات إجمالي ــذي جمــع عائ للغــاز«، ال
ــب  ــوى طل ــم، أق ــار دره ــو ٩.١ ملي بنح
علــى اإلطــاق علــى اكتتــاب عــام أولــي 
فــي دولــة اإلمــارات حيــث بلــغ إجمالــي 
الطلــب عبــر جميــع الشــرائح أكثــر مــن 
٤٥٠ مليــار درهــم متجــاوزًا فــي المجمل 

القيمــة المســتهدفة بحوالــي ٥٠ مــرة.
واســتقطب االكتتــاب العام طلبــًا دوليًا 
غير مســبوق من المؤسسات االستثمارية 
الدولية خارج دولة اإلمارات، التي ولدت 

طلبــات بقيمــة حوالــي ٩٢ مليــار درهــم 
حوالي ١٠ أضعاف إجمالي حجم الطرح.

وأتــاح االكتتاب العام لشــركة »أدنوك 
للغــاز« الفرصــة للمســتثمرين المحلييــن 
ــركة  ــي ش ــهم ف ــاك أس ــن المت والدوليي
عالمية المســتوى واسعة النطاق لمعالجة 
الغــاز تعمــل على امتــداد سلســلة القيمة 

. ز للغا

بريسايت
جمع طرح شــركة »بريســايت« ايه أي 
هولدينــغ بــي ال ســي عائــدات إجماليــة 
بلغت حوالي ١.8٢٢ مليار درهم، وســط 
ــل  ــن قب ــتثنائية م ــب اس ــتويات طل مس
المســتثمرين العادييــن والمحترفيــن، مع 
بلــوغ إجمالي الطلب على االكتتاب العام 
٩٤.٩ مليــار درهــم حيــث تمــت تغطيــة 
الطــرح بواقــع ١٣6 مــرة فــي المجمــل، 
باســتثناء المســتثمر األساســي في الشركة 
المتمثــل بالشــركة »العالميــة القابضة«.

وتــم طرح أســهم »بريســايت« بســعر 
ثابــت وقــدره ١.٣٤ درهــم للســهم لعدد 
١.٣٥٩ مليار سهم تمثل ٢٤.٢٤% من رأس 
مال الشــركة. ويوفر اإلدراج للمستثمرين 
فرصــة المســاهمة فــي الشــركة الرائــدة 
على مستوى المنطقة في مجال تحليات 
بالــذكاء  المدعمــة  الضخمــة  البيانــات 
االصطناعــي، وهــي ثانــي شــركة تطرحها 
مجموعــة »جــي ٤٢« فــي ســوق أبوظبي 
لــألوراق الماليــة بقطــاع التكنولوجيا بعد 

إدراج »بيانــات« العــام الماضي.

األنصاري للخدمات المالية
جمعت مجموعة »األنصاري« للخدمات 
المالية من خال الطرح العام األولي ٧٧٣ 
مليــون درهــم، واســتقطب الطــرح طلبــًا 
كبيرًا من شريحة المستثمرين المحترفين 

وشــريحة المســتثمرين األفــراد فــي دولة 
اإلمــارات علــى حــد ســواء، حيــث تجاوز 
حجم الطلب اإلجمالي على األسهم ١٢.٧ 
مليار درهم متضمنًا المســتثمر األساســي 
شــركة الصكوك الوطنية. وباستثناء التزام 
ــون  ــغ ٢٠٠ ملي المســتثمر األساســي البال
درهــم، تجــاوز مســتوى االكتتــاب القيمة 
المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 

٢٢ مــرة وفقًا للســعر النهائي.
وشــهد طــرح المســتثمرين المحترفين 
ــاوزت ١٠.٢  ــة تج ــاب بقيم ــات اكتت طلب
مليــار درهــم، بمــا فــي ذلــك التــزام 
شــركة الصكــوك الوطنيــة بقيمــة ٢٠٠ 
مليــون درهــم. ومــع اســتثناء التــزام 
طلبــات  فاقــت  األساســي،  المســتثمر 
اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين 
حجــم االكتتــاب بأكثر مــن ١٩ مرة، بينما 
شــهد طرح المســتثمرين المحترفين طلبًا 
قويًا في أوســاط المســتثمرين اإلقليميين 
والعالمييــن علــى حد ســواء مع مشــاركة 
جيــدة للمســتثمرين مــن دولــة اإلمــارات 
والســعودية وباقــي دول مجلــس التعاون 

الخليجــي.
بدوره شــهد طرح المستثمرين األفراد 
فــي دولــة اإلمــارات طلبــًا كبيــرًا بقيمــة 
تجــاوزت ٢.٥ مليــار درهــم مــع وصــول 
عــدد الطلبات المقدمة مــن خال البنوك 
المســتلمة والمنصــة اإللكترونيــة لســوق 
دبــي المالــي إلــى ١٥ ألف طلــب تقريبًا.

وسيتم إدراج ٧٥٠ مليون سهم تمثل ما 
نســبته ١٠% من إجمالي األسهم المصدرة 
فــي رأس مــال المجموعــة للتــداول فــي 
ســوق دبــي المالــي فــي 6 أبريــل القادم، 
ووفقًا لســعر الطرح النهائي عند اإلدراج، 
ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات األرباح 
حوالــي ٧.8% على األقل، وســتبلغ القيمة 
السوقية للمجموعة ٧.٧٣ مليار درهم.وام

3 طروحات أولية باإلمارات تستقطب طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 557 مليار درهم

»أدنوك« و»بي بي« يقدمان عرضًا لالستحواذ على حصة 50% من »نيوميد للطاقة« »موانئ أبوظبي«.. وضع قوي يدفعها للتوسع عالميا وتحقيق معدالت نمو مّطردة

47.2 مليار درهم األقساط المكتتبة لشركات التأمين بنهاية 2022 بنمو %6.5

10 صفقات كبيرة على أسهم »أدنوك للغاز« بقيمة 98.5 مليون درهم

»بروج للبتروكيماويات« تورد مواد بقيمـة 120 مليون درهـم 
لمشاريع تطوير بنية تحتية في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا
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اقتصاد

قــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر، 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
ــه تماشــيًا مــع  ــاه دبــي أن ــاء ومي كهرب
رؤيــة وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة 
فــي ترســيخ مســيرة االقتصــاد األخضــر 
ــاء  ــة كهرب ــرص هيئ ــة ، تح ــي الدول ف
وميــاه دبــي علــى تعزيــز التعــاون مــع 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة التــي 
تشــاركها الرؤيــة لتعزيــز االســتدامة 

البيئيــة وتحقيــق الحيــاد الكربونــي.
جــاء ذلــك خــال لقــاء معاليــه، 
وفــدًا مــن مطــارات دبــي برئاســة بول 
غريفيــث الرئيــس التنفيــذي لمطــارات 
دبــي، لمناقشــة ســبل تعزيــز التعــاون 
بيــن الهيئــة ومطــارات دبــي فــي إطــار 
الشــراكة االســتراتيجية بيــن الجانبيــن، 
إضافــة إلــى تبــادل اآلراء ووجهــات 
النظــر بما يســهم فــي تحقيق األهداف 
المشــتركة ودعم التوجهات الحكومية.

ــتجدات  ــر المس ــاء آخ ــاول اللق وتن
ــركة  ــذه ش ــذي تنف ــروع ال ــي المش ف
االتحــاد لخدمــات الطاقــة “االتحــاد 
إســكو”، والمملوكــة بالكامــل لهيئــة 
ــل  ــادة تأهي ــي، إلع ــاه دب ــاء ومي كهرب
عــدد مــن المبانــي فــي مطــارات دبــي 

ــة. ــاءة الطاق ــز كف ــدف تعزي به
حضــر اللقاء ، الــذي عقد في المبنى 
الرئيســي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، 

ــن ســلمان، النائــب  ــد ب ــدس ولي المهن
التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير األعمال 
والتميــز فــي هيئة كهربــاء ومياه دبي، 
ومن جانب مطارات دبي كٌل من ماجد 
الجوكــر، الرئيــس التنفيــذي للعمليات، 
وعيســى الشامســي - النائــب األول 
ــر  ــي، وعم ــات المبان ــس - عملي للرئي
ــذي  ــس التنفي ــب الرئي ــدي، نائ ــن ع ب
ــي  ــة ف ــة التحتي ــا والبني - التكنولوجي

مطــارات دبــي.
وأثنــى معالــي الطايــر علــى مطارات 
ــي  ــتدامة ف ــوم االس ــا مفه ــي لتبنيه دب
جميــع عملياتهــا موضحــا أن الهيئــة 
أسســت شــركة االتحاد لخدمات الطاقة 
“االتحــاد إســكو” بهــدف تعزيــز كفــاءة 
ــي، ونجحــت الشــركة  ــة فــي دب الطاق
فــي إعــادة تأهيــل مــا يقــارب ثمانيــة 

آالف مبنــى قائــم فــي دبــي.
واســتعرض معاليــه خــال اللقــاء 
ــي  ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــاريع هيئ مش
فــي االســتدامة والطاقــة المتجــددة 
والنظيفة انســجامًا مع استراتيجية دبي 
للطاقــة النظيفــة ٢٠٥٠ واســتراتيجية 
ــي  ــي ٢٠٥٠ إلمــارة دب ــاد الكربون الحي
لتوفيــر ١٠٠% مــن الطاقــة النظيفــة 

ــام ٢٠٥٠. ــول الع بحل
ومــن أهــم مشــاريع الهيئــة لتحقيــق 
هــذا الهــدف مجمــع محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم للطاقــة الشمســية، أكبــر 
مجمــع للطاقــة الشمســية فــي موقــع 
واحــد علــى مســتوى العالم باســتخدام 

نمــوذج المنتــج المســتقل للطاقــة.
ــث  ــول غريفي ــال ب ــه، ق ــن جانب م
طليعــة  فــي  االســتدامة  تأتــي   “
لــذا  المــدى،  طويلــة  اســتراتيجيتنا 
نفخــر في مطــارات دبي بشــراكتنا مع 
هيئــة كهربــاء ومياه دبي في مشــروع 
شــركة االتحاد لخدمــات الطاقة إلعادة 
تأهيــل عــدد من المباني فــي مطارات 
دبــي وتعزيــز كفاءة اســتخدام الطاقة. 
ومــن خــال العمل معــًا نحو مســتقبل 
مســتدام، نهــدف إلــى المســاهمة فــي 
تحقيــق أهداف الحكومــة نحو اقتصاد 
خــاٍل مــن انبعاثــات الكربــون بحلــول 

عــام ٢٠٥٠”.
وأضــاف » تتمثــل أولويتنــا القصوى 
ــات  ــر عملي ــي توفي ــام ٢٠٢٣ ف ــي ع ف
ــذي نســعى  ــت ال ــي الوق ــتدامة ف مس
ــا  ــا باعتبارن ــى مكانتن ــه للحفــاظ عل في
المؤسســة المشــغلة ألكثــر المطــارات 
ازدحامــًا فــي العالــم. ومــع اســتضافة 
األطــراف  لمؤتمــر  اإلمــارات  دولــة 
الثامــن والعشــرين هــذا العــام، نحــن 
متحمســون للغايــة للتطــورات والفرص 
التــي ســيقدمها المؤتمــر ودورنــا فــي 

ــا«.وام تحقيقه

وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، 
وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل 
توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية 
كوستاريكا، أمس بيانًا وزاريًا مشتركًا بشأن بدء 
المحادثات األولية للتوصل إلى توقيع اتفاقية 
اقتصادية شاملة بين دولة اإلمارات  شراكة 

العربية المتحدة وكوستاريكا.
جاء ذلك خال استقبال معالي الزيودي وفدًا 
كوستاريكياً وزارياً بمقر وزارة االقتصاد في دبي.

وفي هذا الصدد، قال معالي ثاني الزيودي: 
»نبني اليوم محطة مهمة ومؤثرة في مسيرة 
العاقات االقتصادية والتجارية بين دولة اإلمارات 
وكوستاريكا، من خال إطاق المحادثات األولية 
بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة 
بينهما، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة 
من التعاون التجاري واالستثماري في شتى 
المجاالت، بما يدعم النمو االقتصادي المستدام 
للبلدين الصديقين، وبما يعود بالخير والمنفعة 

على الجميع في المنطقة والعالم«.
وأضاف معاليه: »تعد كوستاريكا شريكًا 
استراتيجياً مهماً لدولة اإلمارات في منطقة أمريكا 
الوسطى، وتأتي المفاوضات بين البلدين في إطار 
الحرص على تعزيز العاقات االقتصادية الثنائية، 
وزيادة نمو المبادالت التجارية واالستثمارية، 
وتسريع تدفق البضائع، وتحسين الوصول إلى 
استثمارية ومشاريع  األسواق، وخلق فرص 
مشتركة جديدة في المجاالت ذات األولوية 

للبلدين خال المرحلة المقبلة«.
وتابع معاليه: »تشهد التدفقات التجارية 
واالستثمارية بين البلدين نمواً متواصًا، حيث 
بلغ حجم التجارة غير النفطية ٢١6 مليون 
درهم )٥8.٧ مليون دوالر أمريكي( خال عام 
٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٩% مقارنًة مع عام ٢٠٢١«.

اإلماراتية  الشركات  استثمارات  وتشمل 
في كوستاريكا قطاعات خدمات تكنولوجيا 
المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والدعاية 
واإلعام والعقارات والطاقة المتجددة والنقل 

الجوي واللوجستي.
وأكد معالي الزيودي أن اإلمارات حريصة 
على توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة 
وسنواصل  معهم،  التعاون  جسور  وتعزيز 
العمل من خال برنامج الشراكات االقتصادية 
الشاملة من أجل دعم رؤية الدولة في بناء 
الشراكات الدولية مع األسواق االستراتيجية 
العالمية المستهدفة، بما يتماشى مع رؤية 
»نحن اإلمارات ٢٠٣١« الرامية إلى مضاعفة 
االقتصاد الوطني من ١.٤٩ تريليون درهم إلى 
٣ تريليونات درهم وزيادة الصادرات الوطنية 
غير النفطية إلى 8٠٠ مليار درهم، ورفع قيمة 
الخارجية اإلماراتية إلى ٤ تريليون  التجارة 

درهم بحلول عام ٢٠٣١«.
توفار  مانويل  معالي  قال  جانبه،  ومن 
ريفيرا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي: 
“إن كوستاريكا لديها أجندة طموحة لتوسيع 

وتنويع منصتها التجارية وشبكة شركاء االستثمار. 
وتمهد اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين 
كوستاريكا واإلمارات لبداية حقبة جديدة من 
العاقات االقتصادية والتجارية الثنائية ودفعها 
لمزيد من النمو واالزدهار، بما يخدم التطلعات 
والرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين”، مشيرًا 
إلى أن كوستاريكا بعد توقيع هذه  معاليه 
االتفاقية ستصبح شريكًا رئيسيًا لدولة اإلمارات 
في أمريكا الاتينية، كما تمثل لنا أول اتفاقية 
تجارة حرة في منطقة الشرق األوسط، األمر 
الذي يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية 
جديدة تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في البلدين.
يذكر أن برنامج الشراكات االقتصادية الشاملة 
أطلقته حكومة دولة اإلمارات في سبتمبر ٢٠٢١، 
بهدف توسيع الشراكة التجارية واالستثمارية 
مع عدد من األسواق االستراتيجية العالمية 
ورفع حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص نمو 
الصادرات الوطنية، ووقعت الدولة من خاله ٤ 
اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا 
وتركيا، وجاِر توقيع المزيد من االتفاقيات مع 
دول أخرى خال المرحلة المقبلة. كما حققت 
التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، نمواً غير 
مسبوق بعدما تخطت ألول مرة في تاريخها 
حاجز تريليوني درهم مسجلًة ٢ تريليون و٢٣٣ 
مليار درهم في عام ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٧ % 

مقارنًة مع ٢٠٢١.وام

شارك وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان 
في أعمال المنتدى الخامس لصاحبات األعمال 
الخليجيات والمعرض المصاحب له تحت شعار 
»المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة« بمشاركة 
واسعة من صاحبات ورائدات االعمال والخبراء 
والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد 
واتحاد  الخليجي  التعاون  غرف دول مجلس 
الغرف السعودية وغرفة جدة بالمملكة العربية 

السعودية.
وترأس وفد مجلس سيدات اعمال عجمان 
الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس 
وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، 
وضم الوفد منى صقر المطروشي، ووفاء حسن 
الشامسي، والدكتورة نوره المرزوقيـ  عضوات 
مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان، وعبير عيد 
الفرج مدير مكتب مجلس سيدات اعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أهمية المنتدى 
الذي استضافته غرفة جدة، ودوره في تعزيز 
مساهمة صاحبات االعمال في غرف التجارة 
والصناعة، وتسليط الضوء على منجزات صاحبات 

الناتج  زيادة  في  ومدى مساهمتهن  االعمال 
المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة 
إلى أن المنتدى يوفر منصة رئيسية لتبادل األفكار 
والمقترحات الداعمة لزيادة الممكنات الداعمة 
لصاحبات االعمال الخليجيات، إلى جانب ربط 
االبتكار مع مشاريع صاحبات االعمال وتعزيز 

ريادة االعمال.
وشارك مجلس سيدات أعمال عجمان بورقة 
عمل تحت عنوان »شخصيات نسائية في عالم 
المال واالعمال« قدمتها الدكتورة آمنة خليفة، 
بحيث تناولت محاور الورقة مجموعة من التجارب 
القيمة واالستثنائية لرائدات االعمال، واهمية 
التحفيز والتشجيع للمبتدئات والراغبات في 
خوض مجال المشاريع الخاصة، ودور المبادرات 
مشاريع  ونمو  تطوير  في  وتنوعها  المبتكرة 
إلى  أفكارهن  وتحويل  المشاريع  صاحبات 

مشاريع ناجحة.
التوصيات  من  عدد  إلى  المنتدى  وخلص 
ومنها »أهمية إطاق مبادرات نوعية تهدف إلى 
تعزيز دور ومكانة سيدات األعمال الخليجيات، 
ودعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى 

انشاء لجنة دائمة خاصة بملتقيات صاحبات 
مراكز  إلنشاء  والترويج  الخليجيات،  االعمال 
متخصصة لدمج التقنيات الرقمية والتكنولوجية 
الحديثة في اعمال صاحبات االعمال وإدخال 
هذه الخدمة ضمن باقة خدماتهن، والترويج 
لتأسيس صناديق موجهة لاستثمار في مشاريع 
سيدات االعمال،وانشاء شبكة خليجية لصاحبات 

االعمال في دول مجلس التعاون الخليجي«.
والتقى وفد مجلس سيدات اعمال عجمان مع 
سعادة ناصر هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة 
لدى جدة، كما بحث الوفد مع سعادة أماني 
بو خمسين، األمين العام المكلف التحاد غرف 
مجلس التعاون الخليجي، سبل التعاون المشترك.

وبحث وفد مجلس سيدات أعمال عجمان 
مع سعادة محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس 
إدارة غرفة جدة، سبل تعزيز التعاون وفرص 
المبادرات  من  لاستفادة  الزيارات  تبادل 
والخدمات في مجال ريادة االعمال وخاصة 
الموجهة لصاحبات المشاريع، وفرص المشاركة 
في الفعاليات والمعارض التي ينظمها كا من 

الطرفين.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
األراضــي واألمــاك بدبــي أمــس أكثــر مــن 
٢.8 مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة 
تســجيل ٥٠٤ مبايعــة بقيمــة ١.٣٤ مليــار 
درهــم منهــا ٣٣ مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٣8٢.٤٤ مليون درهم و٤٧١ مبايعة للشقق 

والفلــل بقيمــة ٩٥٤.٠٥ مليــون درهــم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
٥٧ مليــون درهــم في منطقــة وادي الصفا 
٣ تليهــا مبايعــة بقيمــة ٤٥ مليــون درهــم 
فــي منطقــة المــركاض تليها مبايعــة بقيمة 
ــاء  ــة البرش ــي منطق ــم ف ــون دره ٤٠ ملي

ــوب الثالثة. جن
وتصــدرت منطقــة جبــل علــي األولــى 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
سجلت ٣ مبايعات بقيمة ١٣ مليون درهم 
وتلتهــا منطقــة مدينــة المطار بتســجيلها ٣ 
مبايعــات بقيمــة ٩ ماييــن درهــم وثالثــة 
فــي مدينــة المطــار بتســجيلها ٣ مبايعــات 

بقيمــة ٩ ماييــن درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة ٥٠ مليــون 
كأهــم  دبــي  مرســى  بمنطقــة  درهــم 
المبايعــات تلتهــا مبايعة بقيمــة ٣١ مليون 
درهــم فــي منطقة ورســان األولــى وأخيرا 
مبايعة بقيمة ٢6 مليون درهم في منطقة 

نخلــة جميــرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة 
المناطــق مــن حيث عدد مبايعات الشــقق 

والفلــل إذ ســجلت 86 مبايعــة بقيمــة ٧٤ 
مليون درهم وتلتها منطقة الخيران األولى 
بتســجيلها ٤٥ مبايعــة بقيمــة ١١٠ ماييــن 
درهــم وثالثــة فــي حدائــق الشــيخ محمــد 
بــن راشــد بتســجيلها ٤٢ مبايعــة بقيمة 6٠ 

مليــون درهم.
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا ١.٢6 
مليــار درهــم منهــا ١٤ رهنــا ألراض بقيمة 
ــل  ــا لفل ــون درهــم و8٤ رهن ١١٢.6٢ ملي

ــار درهــم وكان  ــة ١.١٥ ملي وشــقق بقيم
ــور ســعيد بقيمــة 6٢٤  أهمهــا بمنطقــة ب
مليــون درهــم وأخــرى في منطقــة المركز 
التجــاري األولــى بقيمة ٣٩٧ مليون درهم.

أمــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ٢٣ 
ــون درهــم كان  ــة بقيمــة ٢6٩.١٣ ملي هب
أهمهــا بمنطقة الصفوح األولى بقيمة ١١6 
مليــون درهــم وأخــرى في منطقــة الخليج 

التجــاري بقيمــة ١١٣ مليــون درهم.وام

عززت أسواق األسهم المحلية مكاسبها في 
ختام جلسة أمس ، وربح رأسمالها السوقي ما 
يربو على ٢٤.٢ مليار درهم، مع تحقيق سوق 
دبي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 6 أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي لألسهم المدرجة 
من ٣.٢6١ تريليون درهم في نهاية جلسة 
أمس األول  إلى ٣.٢86 تريليون درهم بنهاية 
جلسة أمس، موزعة بواقع ٢.6٩٢ تريليون 
درهم لألسهم المدرجة في سوق أبوظبي 
لألوراق المالية و٥٩٣.٤ مليار درهم لألسهم 

المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت األسهم المحلية سيولة بنحو 
١.٧٥ مليار درهم موزعة بواقع ١.٢٩ مليار 
درهم في سوق أبوظبي و٤٥٢.8 مليون درهم 
في سوق دبي، وجرى التداول على نحو ٣٩١ 
مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على ٢١ ألف 
صفقة. وتم تنفيذ ١٠ صفقات كبيرة على 
»أدنوك للغاز« لنحو ٤١.٥ مليون سهم بقيمة 

قاربت ٩8.٤ مليون درهم.

سوق أبوظبي
أبوظبي  سوق  فوتسي  مؤشر  ارتفع 
»فادجي« بنسبة ٠.٣6% أو ما يعادل 6.٣٤ 
نقطة ليغلق عند ٩٤٥٧.١6 نقطة، فيما زاد 
بنحو  »فادكس ١٥«  أبوظبي  مؤشر سوق 
٠.٣١% أو ما يوازي ٢٩.١6 نقطة ليقفل عند 

٩٣٢٥.٢8 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم 
العقارية« بنسبة ٣.٣٥% و«أبوظبي  »الدار 

 %٣.٠٤ للغاز«  و«أدنوك   %٣.١٢ التجاري« 
و«أبوظبي اإلسامي« ٢% و«أبوظبي للتوزيع« 
١.6٩% و«الياه سات« ١.١6% و«موانئ أبوظبي« 
١.١٥% و«أبوظبي األول« ٠.٩٣% و«أدنوك 

للحفر« ٠.٥٣%.
واستحوذ »العالمية القابضة« على النصيب 
األكبر من التداوالت في سوق أبوظبي مستقطبًا 
سيولة بنحو ٣٠٧.٩ مليون درهم وأغلق مرتفعًا 
بنسبة ٠.٠٣% عند مستوي ٣٩٥.١ درهم، تاه 
»أدنوك للغاز« بسيولة ١8٣.8 مليون درهم، 
ثم »الفا ظبي« بسيولة ١٠٤.8 مليون درهم.

سوق دبي
المالي  دبي  لسوق  العام  المؤشر  صعد 

بنسبة ١.٧٤% أو ما يعادل ٥8 نقطة، وهي 
أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ أكتوبر الماضي، 
ليغلق مستقراً عند مستوي ٣٣8٤.٤١ نقطة.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم 
»دبي اإلسامي« ٤.٩% و«إعمار العقارية« 
٤.8% و«اإلمارات دبي الوطني« ٢.٧6% و«إعمار 
للتطوير« ١.٣% و«ديوا« ١.٢٢% و«إمباور« 
١.8% و«تيكوم« ٢.١٧% و«دبي لاستثمار« 

٠.٤٣% و«سالك« ١.٠٤%.
وتصدر »اإلمارات دبي الوطني« النشاط 
مستقطبًا سيولة بنحو ١١6.٩ مليون درهم، 
تاه »إعمار العقارية« جاذباً نحو ١٠٥.٥ مليون 
درهم، ثم »دبي اإلسامي« جاذبًا أكثر من 

6٩.٤ مليون درهم.وام

استبدلت دائرة التنمية االقتصادية 
فــي الشــارقة خــال األعــوام الثــاث 
األخيــرة ٥٥٤٤ أســطوانة غــاز وذلــك 
ضمــن جهود الدائــرة الدائمة لضمان 
ســامة جميع الممارسات االقتصادية 
ــلبية  ــر الس ــة الظواه ــة كاف ومواجه
والمخالفــة للقوانيــن وللحــد مــن 
اإلضــرار بالســامة والصحــة العامــة 

والبيئــة فــي أســواق اإلمــارة.
ضمــن  الجهــود  هــذه  وتأتــي 
الحمات الرقابية الدورية والمفاجئة 
ــع  ــى جمي ــا عل ــم تنفيذه ــي يت والت
ــي  ــة ف ــة العامل المنشــآت االقتصادي
اإلمــارة وينفذهــا فريــق مؤهــل مــن 
الضباط التجاريين بالدائرة وبالتعاون 
مــع هيئــة الشــارقة للدفــاع المدنــي 
وشــملت مختلــف مــدن ومناطــق 

إمــارة الشــارقة.
وقــال ســعادة ســلطان عبــداهلل بــن هــده الســويدي رئيــس 
دائرة التنمية االقتصادية بالشــارقة إن جميع الفرق المختصة 
بالدائــرة تعمــل وبشــكل متواصــل للحــرص علــى توفيــر بيئة 
اقتصاديــة مثاليــة ذات ثقافــة عالية من الوعــي والحيادية في 
إجــراءات البيــع والشــراء فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة 
متبعــة بذلــك أرقــى المعاييــر والممارســات العالميــة موضحًا 
أن هــذه النتائــج تؤكــد الــدور الفاعــل الذي تقوم بــه الدائرة 
لضمــان ســامة جميــع الممارســات االقتصاديــة فــي أســواق 

اإلمــارة وتعزيــز المكانــة االقتصاديــة والتجارية للشــارقة.
وأشــار إلــى أن اســتبدال هــذه االعــداد يأتــي مــن أجــل 
حمايــة أســواق اإلمارة مــن الغش التجاري مؤكــدًا أن الدائرة 
ســوف تواصــل القيــام بدورهــا لحمايــة المجتمــع مــن الذيــن 
يحاولــون إيقــاع الضــرر بأفــراده وتحقيــق أرباح ســريعة كما 
تســعى الدائــرة دائمــًا إلى تعزيــز ثقافة المســتهلك من خال 

ــتثمرين  ــتهلكين والمس ــة المس توعي
بحقوقهــم وواجباتهــم للحفــاظ علــى 
المكانة االقتصادية والتجارية لإلمارة.

ــد  ــال ســعادة العقي ــه ق مــن جانب
ســامي خميــس النقبــي المديــر العام 
لهيئــة الشــارقة للدفــاع المدنــي أنــه 
فــي إطــار جهــود الهيئــة فــي حمايــة 
األرواح والممتلــكات وتطبيــق أعلــى 
مــن  والوقايــة  الســامة  معاييــر 
أســطوانات  تمثلــه  ولمــا  الحريــق 
الغــاز المنتهيــة الصاحيــة مــن خطــر 
علــى كل مــن يســتخدمها باعتبارهــا 
ــوم  ــت تق ــأي وق عرضــة لانفجــار ب
بحمــات  بالهيئــة  التفتيــش  فــرق 
علــى  ومفاجئــة  دوريــة  تفتيــش 
منشــآت ومركبــات نقــل أســطوانات 
الغــاز البترولــي المســال للتأكــد مــن 
التزامهــا باشــتراطات الســامة والوقاية في مختلــف المناطق 
بأمــارة الشــارقة لضبــط كل الممارســات الســلبية فــي تــداول 
هــذه األســطوانات بالتنســيق مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة 
وتــم اتخــاذ اإلجــراءات والمخالفات القانونية بحق المنشــآت 
غيــر الملتزمــة باشــتراطات الوقايــة والســامة وتهيــب الهيئة 
ــي  ــلبية ف ــن أي ممارســات س ــاغ ع ــم اإلب ــور الكري بالجمه
تــداول أســطوانات الغــاز والتأكــد مــن صاحيــة األســطوانة 

ــل اســتخدامها. قب
مــن جانبهــا أكــدت اقتصادية الشــارقة على الــدور الحيوي 
ــط أي حــاالت تاعــب أو  ــي ضب للمســتهلكين للمســاعدة ف
غــش تجــاري وذلــك مــن خــال اإلبــاغ عــن هــذه الحــاالت.

كمــا أكــدت علــى ضــرورة التواصــل مــع الدائــرة فــي حال 
وجــود أي مخالفــة عبــر مركــز االتصــال 8٠٠8٠٠٠٠ أو مــن 
خــال زيــارة موقع الدائرة اإللكتروني www.sedd.ae وذلك 
فــي إطــار المشــاركة الفاعلــة فــي الرقابــة على األســواق.وام

سعيد الطاير: »كهرباء دبي« تحرص على تعزيز التعاون 
مع المؤسسات لتحقيق الحياد الكربوني

اإلمارات وكوستاريكا تطلقان محادثات أولية بشأن توقيع 
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

»سيدات أعمال عجمان« يشارك في أعمال المنتدى الخامس 
لصاحبات االعمال الخليجيات في جدة

األسهم المحلية تربح 24 مليار درهم وسوق دبي يصعد بأكبر وتيرة يومية في 6 أشهر2.8 ملـيـار درهــم تصـرفـــات العقـــارات فـي دبـي 

»اقتصادية الشارقة« تستبدل ٥٥44 أسطوانة غاز ضمن اشتراطات الوقاية والسالمة
سلطان عبداهلل بن هده: الفرق المختصة بالدائرة تعمل وبشكل متواصل 

للحرص على توفير بيئة اقتصادية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي
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ــد  ــارك حم ــور مب ــح ســعادة الدكت افتت
ــس إدارة  ــس مجل ــري رئي ــرزوق العام م
شــركة جريــن جيــت لاســتثمارات الفــرع 
العاشــر لمجموعــة صيدليــات اليــف فــي 

ــة العيــن. مدين
وقــام الدكتــور مبــارك العامــري برفقــة 
القائميــن على شــركة صيدلية اليف بجولة 
داخــل الفــرع الجديــد، واالطــاع علــى مــا 
يضمــه مــن أقســام لألدوية والمســتلزمات 

ــزة الطبية. واألجه

وأعرب د. العامري عن سروره بالتوسع 
الكبيــر الــذي تشــهده مجموعــة صيدليــات 
اليــف فــي دولــة االمــارات، حيــث تعتبــر 
مــن الشــركات الرائــدة فــي توفيــر االدوية 
والمســتلزمات الطبيــة للجمهــور فــي كل 
مــكان، ممــا يوفــر علــى العمــاء الوقــت 

والجهد.
وأوضــح أن القائميــن علــى الشــركة 
يملكــون رؤيــة واســتراتيجية واضحــة فــي 
التوســع، وان يكونــوا اقــرب إلــى العمــاء 
خاصــة مــع إدارة المجموعــة لمــا يفــوق 

ــة. ــة داخــل الدول ١٢٠ صيدلي

وذكــر د. العامــري أن دولــة االمــارات 
تولــي القطــاع الطبــي والصحــي االهتمــام 
الكبيــر مــن خــال دعــم المســتثمرين 
ورجــال االعمــال إلطــاق مشــاريعهم فــي 
هــذا القطــاع الحيــوي والهــام، وتلبيــة 
احتياجــات وإلتزامــات ماييــن المواطنيــن 

ــة. ــى أرض الدول ــن عل والمقيمي
ــف  ــات الي ــة صيدلي ــد ان مجموع وأك
تعتبــر أحد المؤسســات الرائــدة في مجال 
الصيدلــة، متمنيــًا لهــم مزيدًا مــن التوفيق 
ــي خطــط التوســع واالنتشــار  والنجــاح ف

داخــل دولــة اإلمــارات.

تنافــس 6 متســابقين ضمــن فعاليــة 
اليــوم الرابــع لمســابقة دبــي الدوليــة 
للقــرآن الكريم فــي دورتها الـ ٢6 بمتابعة 
جماهيريــة فــي قاعــة الفعاليــات بنــدوة 
الثقافــة والعلــوم بمنطقــة الممــزر بدبــي 
مــن أبنــاء الجاليــات المتابعين لمتســابقي 
بلدانهم بحضور المستشــار إبراهيم محمد 
بــو ملحــه مستشــار صاحــب الســمو حاكم 
دبــي للشــؤون الثقافيــة واإلنســانية رئيس 
ــة  ــي الدولي ــزة دب ــة لجائ ــة المنظم اللجن
للقــرآن الكريــم وأعضــاء اللجنــة المنظمة 
وعــدد من المســؤولين ورعاة اليوم الرابع 
وهــم محاكــم دبــي، ومشــاريع قرقــاش، 
ــاء  ــامي، وأولي ــارات اإلس ــرف اإلم ومص
األمــور المرافقيــن للمتســابقين، ووســط 
إشــادات المتابعين بمســتوياتهم المتميزة 

وتســابقهم فــي الحفــظ.
وتســابق أمــام لجنــة تحكيــم المســابقة 
ــن عاصــم كل  ــص ع ــة حف ــة برواي الدولي
ــم  ــد تكري ــح أحم ــابقين: صال ــن المتس م
ــح  ــد ســليمان صال ــش، وخال مــن بنغادي
البركاني من السعودية، وحافظ عبدالكريم 
كابيتــو من أوغندا، وإياد باتل من فرنســا، 
ومحمــد مبينغا من الكونغو الديمقراطية، 
مكــرم جــاي علــي مــن جمهوريــة القمــر 
ــم  ــي مقاباته ــادوا ف ــد أج ــدة، وق المتح
بالتنافس الشــريف وأصواتهــم الندية التي 
تصــدح بآيــات اهلل بدقــة التجويــد وأحكام 
التــاوة فــي هذا الميــدان الشــريف لقوله 
تعالى: »وفي ذلك فليتنافس المتنافسون«.

كمــا قام الدكتور ســعيد عبــداهلل حارب 
ــزة  ــة المنظمــة للجائ ــس اللجن ــب رئي نائ
بإهــداء الــدرع التذكارية للجائزة لســعادة 
المستشــار عيســى الشريف رئيس محكمة 
ــم التقــاط  ــي، وت االســتئناف بمحاكــم دب

الصــور التذكارية.
العامــة  العاقــات  وحــدة  ونظمــت 
ــم  ــرآن الكري ــة للق ــي الدولي ــزة دب بجائ
رحلة للمتســابقين المشاركين في مسابقة 

دبــي الدولية لزيارة مقــر الجائزة بمنطقة 
الممــزر بدبي، حيث قامــوا بزيارة معرض 
الســام عليــك أيهــا النبــي وهــو معــرض 
يحكي ســيرة رســولنا الكريــم محمد صلى 
اهلل عليه وســلم ، كما قاموا بزيارة معرض 
كســاء الكعبــة ومعــرض محمــد بن راشــد 
للمخطوطــات القرآنية والذي يحتوي على 
العديــد من المخطوطات النــادرة والقيمة 
للقــرآن الكريــم، ويعرض تاريخ وأســاليب 
كتابتــه، ويعتبر هذا المعرض فرصة نادرة 
لرؤيــة هــذه المخطوطات والتعــرف على 

تاريــخ القــرآن الكريم.
وأشــاد فضيلة الدكتور أحمد بن حمود 
الرويثــي رئيــس لجنــة التحكيــم بارتفــاع 
وتقارب مســتويات المتســابقين في حفظ 
كتاب اهلل وتاوته وتجويده وثقتهم العالية 
في أنفســهم أثناء تاوتهم وسعيهم للتميز 
وتحقيق أفضل النتائج بتنافســهم الشريف 
فــي هذا الميــدان المبارك وتمنــى لجميع 
المتســابقين التوفيق واستمرار العطاء في 
حفــظ كتــاب اهلل وتدبــر آياتــه، ومشــيرا 
إلــى أن تميــز الــدورة ٢6 لمســابقة دبــي 
الدوليــة للقــرآن الكريــم يرجــع إلى نجاح 
الجهود الكبيرة والمبذولة للجنة المنظمة 
لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئاسة 
المستشار إبراهيم محمد بوملحه وأعضاء 
اللجنة المنظمة، وتميز مســابقات وفروع 
الجائزة الســاعية دائما إلى تحقيق األرقام 
ــز شــباب  ــا وتحفي ــى دولي والمراكــز األول
األمــة اإلســامية علــى الحفــظ والتجويــد، 
ومقدمــا الشــكر لرعايــة صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبــي ـ رعــاه اهلل ـ لهــذه الجائزة.
وتحــدث عبدالعزيــز المرزوقــي نائــب 
رئيــس وحدة اإلعــام بجائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم عن اإلعداد المسبق لوحدة 
اإلعــام قبل انطاق مســابقة دبي الدولية 
للقــرآن الكريــم فــي الدورة الـــ٢6 الحالية 
ــة المنظمــة  ــى توجيهــات اللجن ــاء عل وبن
للجائــزة ودورها بالتوجيــه لتجهيز المركز 
اإلعامي بشــكل متكامــل لتلبية احتياجات 
الصحفييــن واإلعامييــن فــي نشــر األخبار 
اليوميــة مــن مقر الفعالية بســهولة ويســر 
وتوزيــع كشــف أســماء المتســابقين مــع 
الصور واإلعــداد للقاءات اليومية مع رعاة 
ــي  ــلك الدبلوماس ــاء الس ــابقة وأعض المس
والقنصلي والمتسابقين وضيوف المسابقة 
وإرســالها إلــى أكثر مــن ٤٠٠ جهة إعامية 
وإخباريــة، كمــا أصــدرت وحــدة اإلعــام 
كتيبــا مختصــرا يوضح فــروع الجائزة التي 
ــاب اهلل  ــى ١٤ فرعــا تخــدم كت وصلــت إل
ــم، وجــاء اإلصــدار  ــرآن الكري ــد الق الخال
ــة وســيوزع  ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي
خال أيام المســابقة وفــي الحفل الختامي 

ــدورة. لهذه ال
وفــي ختــام فعاليــات اليــوم الرابــع 
للمســابقة الدولية تــم تقديم هدايا نقدية 
وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة لجائزة 
دبــي الدوليــة للقرآن الكريــم ومن محاكم 
دبــي وتــم توزيعهــا بالســحب عليهــا إلــى 

جمهــور حضور المســابقة.وام

ــي ٢٠٢٣  ــع الطاب ــق ملتقــى الربي انطل
تحــت شــعار »نتــدرب لنحمــي«، والــذي 
ينظمه مركز حماية الدولي باإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون 
مــع مؤسســة اإلمــارات للتعليم المدرســي 
وهيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بدبي، 
ــن بشــرطة  وعــدد مــن الشــركاء الداخليي
دبــي، بمشــاركة مــا يزيــد علــى ٢٧٠ طالبا 

وطالبة.
وتتضمــن فعاليات الملتقــى لهذا العام، 
فعاليــات رياضيــة وأخــرى تطوعيــة، منهــا 
توزيــع وجبــات اإلفطــار علــى الصائميــن، 
ــار  ــع اإلفط ــة مدف ــي فعالي ــاركة ف والمش
التراثــي، والــذي اعتادت شــرطة دبي على 
تنفيــذه خــال أيــام شــهر رمضــان المبارك 
بمواقــع مختلفة مــن إمارة دبي، كموروث 
شــعبي تنفــذه شــرطة دبــي منذ ســتينيات 
القرن الماضي، ويحظى بتجاوب جماهيري 

كبيــر، إلــى جانب مشــاركة طلبــة الملتقى 
بفعاليــات مســابقة دبــي الدوليــة للقــرآن 
الكريــم بدورتهــا ٢6، وذلــك لاســتماع 
لحفظــة القرآن الكريم من الفئات العمرية 
ــى تجربتهــم فــي  ــة، والتعــرف عل الطابي
الجمــع بيــن حفظ القــرآن الكريم ومتابعة 

دراستهم.
كمــا تتضمن الفعاليات، زيارات ميدانية 
للطلبة، للعديد من اإلدارات العامة لشرطة 
دبــي، مثــل اإلدارة العامــة لألدلــة الجنائية 
وعلــم الجريمــة، واإلدارة العامــة للــذكاء 
ــات،  االصطناعــي، واإلدارة العامــة للعملي
ومركــز االبتــكار، وغيرهــا مــن الفعاليــات 

األخــرى التــي ســتقام بعــد اإلفطار.
وأكــد العقيــد عبــداهلل حســن مطــر 
ــي،  ــة الدول ــز حماي ــر مرك ــاط، مدي الخي
حرصهم على اســتثمار فترة اإلجازة بشكل 
جيــد وببرامــج مفيــدة تبعــث الطمأنينــة 

فــي نفــوس األســر وأولياء األمــور، ذلك أن 
تفعيــل برامــج الرعايــة الطابيــة فــي فترة 
العطات المدرســية يقع في سلم أولويات 
األجهــزة األمنيــة والمؤسســات التعليميــة، 
خاصــة أن الدراســات تشــير إلــى أن وقــت 
الفراغ يعد عاما رئيســيا النحراف الشباب 
وانجرافــه لإلدمــان، منوهــًا بــأن الملتقــى 
ــن  ــات وم ــة الطــاب والطالب موجــه لكاف

الجنسيات. كل 
ــل  ــازم أول خلي ــر الم ــه ذك ــن جانب م
ميرزا رئيس قســم البرامج الطابية بمركز 
حمايــة الدولــي، بــأن الملتقــى يهــدف إلى 
شــغل وقــت فــراغ الطلبــة خــال العطلــة 
الحاليــة ببرامــج مفيــدة ومتنوعــة، تقيهــم 
مخاطــر وقــت الفــراغ، وفــي ذات الوقــت 
تغذي عقولهم ببرامج معرفية ُتشــكل سدًا 
لــكل مــا مــن شــأنه أن يزعــزع االســتقرار 
النفســي واالجتماعي للطالب وأســرته.وام

 اختتمــت هيئــة الشــارقة للمتاحــف 
ــج  ــوا برنام ــن ”س ــى م ــة األول المرحل
علــم المتاحــف“ ، التــي انطلقت خال 
فبرايــر الماضي، بمشــاركة واســعة من 
جميــع أنحــاء العالــم العربــي وألمانيــا.

ويأتــي برنامــج التبــادل الثقافــي 
الســنوي الحائــز علــى عــدة جوائــز 
ــة  ــن هيئ ــة، كثمــرة للتعــاون بي عالمي
ــن  الشــارقة للمتاحــف ومتاحــف برلي
الوطنيــة ومعهد جوتــه بمنطقة الخليج 
وجامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي برلين 
وبدعــم من وزارة الخارجيــة األلمانية.

عقــدت المرحلــة األولــى فــي إمــارة 
ــارقة  ــف “ الش ــي متاح ــارقة - ف الش
للفنــون، والشــارقة البحري، والشــارقة 
للتراث، والشــارقة للحضارة اإلسامية، 
والشــارقة لآلثــار، وبيــت النابــودة، 
وحصــن خورفــكان” - وشــهدت تنظيم 
جلسات وورش عمل ومشاريع ولقاءات 

ــة وواقعية. افتراضي
ــاور  ــدة مح ــاركون ع ــاول المش وتن

مــن ضمنهــا التوعيــة بالتنــوع الثقافــي، 
ــن  ــن المنظوري ــف م ــف المتح وتعري
ــتراتيجيات  ــي، واالس ــي والعالم المحل
المشــتركة في جمع البيانات وتوثيقها، 
المعــارض  تنظيــم  واســتراتيجيات 
باإلضافــة الــى الوقــوف عنــد تجــارب 
زائــري المتاحــف ومناقشــة تصوراتهــم 

ــات المعروضــة. للمقتني
مــن  الثانيــة  المرحلــة  وتنطلــق 
ــن الشــارقة  ــا بي ــًا م ــج افتراضي البرنام
وبرليــن في الفتــرة من ١٣ مارس حتى 
٢8 أغســطس، ليســتكمل المشــاركون 
النقاشــات التــي بــدأت فــي الشــارقة، 
ــة  ــة الثالث فيمــا تجــري أعمــال المرحل
ــى  ــن ٤ ال ــرة م ــي الفت ــن ف ــي برلي ف
١٤ ســبتمبر، علــى أن تنطلــق المرحلــة 
النهائيــة في ٢٥ ســبتمبر وتســتمر حتى 
٢٠ نوفمبــر قبــل اختتــام البرنامــج فــي 

١١ ديســمبر ٢٠٢٣.
ويســتهدف البرنامج الذي عقد ألول 
مرة بين الشــارقة وبرليــن عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١6 تباعــًا، المنخرطيــن فــي مجــال 
ــن  ــف والعاملي ــم المتاح ــات عل دراس
فيهــا مــن الشــباب العربــي واأللمانــي 
بهــدف تعريفهــم بالثقافــات األخــرى، 
مــع إتاحــة الفرصــة لهــم للدراســة 
ــرات وتجــارب  ــن خب ــم م ــًا والتعل مع
بعضهم البعــض باإلضافة الى تزويدهم 
باألدوات الازمة التي من شأنها تطوير 
قدراتهــم ومهاراتهــم وإطاعهــم علــى 
أفضــل الممارســات العالميــة الضرورية 

فيقطــاع المتاحــف فــي عالــم اليــوم.
يذكــر أن البرنامــج كان قد أطلق في 
عام ٢٠٢١ مشروع معجم »المصطلحات 
المتحفيــة: تاقــي الكلمــات« الــذي 
عنــي بمناقشــة المصطلحــات المتحفية 
المعاصــرة وأثمر عن نشــر مصطلحات 
متحفية وتعريفاتها بناًء على استخدامها 
وقيمهــا ضمــن الممارســات المتحفيــة 
الفردية والمحلية، في العدد األول من 
منشــور المصطلحات متعددة الثقافات 

اإللكتروني.وام

مرضــى  أصدقــاء  جمعيــة  أطلقــت   
الســرطان المؤسســة الخيريــة ذات النفــع 
العام المعنية بمكافحة الســرطان والتوعية 
ــوي  ــادي والمعن ــم الم ــم الدع ــه وتقدي ب
للمرضى اســتراتيجيتها الخماســية الجديدة 
للفتــرة مــا بيــن ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ اســتكمااًل 
ــذ  ــتمرة من ــاريعها المس ــا ومش لمبادراته
تحــت   ١٩٩٩ العــام  الجمعيــة  انطــاق 
ــمو  ــب الس ــة صاح ــه قرين ــة وتوجي رعاي
ــر  ــيخة جواه ــمو الش ــارقة س ــم الش حاك
ــس  ــس المجل ــد القاســمي رئي ــت محم بن

ــرة. ــى لشــؤون األس األعل
جــاء ذلك خال االجتمــاع األول ألعضاء 
ــد  ــذي عق ــام ال ــذا الع ــس اإلدارة ه مجل
ــر  ــن جعف ــعادة سوس ــة س ــرًا برئاس مؤخ
رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب الرئيــس 
معالــي الشــيخة لبنى بنت خالد القاســمي 
حيــث ناقــش االجتماع خطــط التطوير في 
اســتراتيجية الجمعيــة والموازنــة الســنوية 
لهــا مع اســتعراض اإلنجــازات التي حققتها 
الجمعيــة خــال عــام ٢٠٢٢ للعمــل علــى 
مواصلتهــا ووضــع الخطــط التي من شــأنها 
زيادة فعاليات المبادرات والمشــاريع التي 
شــهد العام الماضي توســعًا كبيرًا في رقعة 
ــدد  ــى ع ــا والوصــول إل المســتفيدين منه
أكبــر مــن الشــرائح االجتماعيــة لتوعيتهــم 

بمخاطــر مرض الســرطان.
واستعرض االجتماع إستراتيجية الجمعية 
فــي الفتــرة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ و التــي ســتعمل 
بشــكل أساسي على توسيع منظومة العمل 
المتخصصة في الجمعية وأهدافها الساعية 
إلــى تعزيــز الشــراكات المحليــة والعالمية 
مــع مواصلة المبــادرات المتميزة لمكافحة 
مرض الســرطان وكافــة العوامل المصاحبة 
له وتأثيراته الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية .
كمــا ناقــش مجلــس اإلدارة التقريــر 
اإلســتراتيجي لألقســام المختلفــة للجمعية 
متضمنــًا نقــاط القوة والتحديــات والفرص 
علــى  التركيــز  مــع  األداء  ومؤشــرات 
االســتمرارية واالســتدامة عبــر توســيع 
فــرص الدعــم المــادي وجمــع التبرعــات 
عبــر مبــادرة »حملــة الزكاة« التي تســتعد 
الجمعيــة إلطاقهــا خال رمضــان الحالي .

وتنــاول االجتمــاع أبرز اإلنجــازات التي 

حققتهــا جمعيــة أصدقاء مرضى الســرطان 
عام ٢٠٢٢ والتي تضمنت تنظيمها لمنتدى 
إقليمي ومشــاركتها فــي ٣8 فعالية وحملة 
محليــة وإقليميــة ودوليــة مــا بيــن واقعية 
وافتراضيــة إلــى جانب عقدها ١٠ فعاليات 
توعويــة إضافــة إلــى زيــارات المرضى في 
المستشــفيات وعقــد الرحــات الترفيهيــة 
ــت ١٥  ــي بلغ ــرطان والت ــن بالس للمصابي

ــارة ورحلة. زي
ومــن مــا عــزز الثقة فــي قــدرة جمعية 
ــى توســيع  ــاء مرضــى الســرطان عل أصدق
نطــاق مهامهــا نجاحهــا فــي اســتقطاب 
ــة  ــي مكافح ــن ف ــن الفاعلي ــر م ــدد كبي ع
الســرطان في المجــاالت الطبيــة والصحية 
والعلميــة علــى مســتوى المنطقــة والعالم 
عبــر تنظيمهــا للمؤتمــر الخليجــي الخامس 
لمكافحــة الســرطان فــي نوفمبــر الماضــي 
بمركــز الجواهــر للمناســبات والمؤتمــرات 
والــذي اســتقطب كذلــك أبرز المؤسســات 
الفاعلة في مكافحة مرض الســرطان بدول 
ــي ٣٣  ــي بإجمال ــاون الخليج ــس التع مجل
جلســة ومحاضــرة علميــة جمعــت ٥٠ 
متحدثــًا مــن نخبــة الخبــراء فــي علــم 
ــرض  ــة بالم ــات المتعلق األورام والتخصص
ــة  ــة إضاف ــن ٢٠ دول ــر م ــن أكث ــاؤوا م ج
إلــى تنظيــم الجمعيــة اجتمــاع شــركاء 
ــي مكافحــة ســرطان  ــي ف ــف العرب التحال
الثــدي بهــدف تجديــد التعــاون والشــراكة 
مع الدول العربية ومناقشــة آليات التعاون 

المتعلقــة باألنشــطة المشــتركة.
وعلى المستوى المحلي بذلت الجمعية 
المزيــد مــن الجهود الرامية إلــى التخفيف 
مــن أعبــاء المصابين ورفع الروح المعنوية 
لهــم خــال مراحل العاج مــن المرض عبر 
مبادراتهــا المســتمرة التي شــهدت توســيع 
رقعــة المشــاركين فيهــا مــن المتطوعيــن 
والــزوار حيــث تجــاوز عددهــم اإلجمالــي 
١٠ آالف مشــارك جــاء أبرزهــم ضمــن 
فعاليــات مســيرة فرســان القافلــة الورديــة 

ومســيرة لنحيــا الرياضيــة التــي اســتطاعت 
إجراء فحوصات طبية ســريرية وفحوصات 
الماموجــرام للكشــف المبكــر عن ســرطان 
الثدي بشــكل مجاني على مســتوى إمارات 
الدولــة الســبع إلــى جانــب الزيــارات التي 
قامــت بهــا وفــود الجمعيــة للمرضــى فــي 
المستشــفيات المختلفــة مــن خــال برامج 
»لــون عالمــي« و«عربــة المــرح« وغيرهم 
ــة وورش  ــاٍت ترفيهي ــا رح ــن بعضه تضم
عمــل عــززت مــن ثقــة المصابيــن وإحيــاء 

األمــل في نفوســهم.
وقالت سعادة سوسن جعفرى: “نمضي 
قدمــًا فــي مواصلة اإلنجــازات التي حققتها 
الجمعية خال الســنوات الثاثة والعشرين 
الماضيــة واضعيــن هدفًا أساســيًا هو توفير 
الرعايــة الشــاملة للمرضــى خــال مســيرة 
الشــفاء والتعافــي مــن الســرطان والتوعية 
ــا  ــة آمنــة حيــث قدمن ــاة صحي ــاع حي باتب
خــال العــام الماضــي فقــط دعمــًا ماديــًا 
ألكثــر مــن ٢٥٠ مصابــًا بالســرطان تنوعــت 
أعدادهــم مــا بيــن ٢٠٠ مــن اإلنــاث وعدد 
ــع  ــًا م ــور و١6 طف ــن الذك ــًا م ٣٤ مصاب

تقديــم دعــٍم مالــي للمصابيــن”.
مــن  واثقــون  »نحــن  وأضافــت: 
قدرتنــا علــى اســتكمال المهمــة النبيلــة 
التــي نــذرت الجمعيــة نفســها لتحقيقهــا 
خاصــة مــع ما شــهدناه من تغيــر إيجابي 
ملمــوس فــي مســيرة مكافحة الســرطان 
عبــر المبــادرات النوعية التي اســتقطبت 
مشاركات محلية وإقليمية فاعلة كمنتدى 
الشــارقة اإلقليمــي الثالــث حول ســرطان 
عنــق الرحم إلى جانــب فعالياتها البارزة 
ــة  ــان القافل ــيرة فرس ــل مس ــرى مث األخ
الورديــة ومســابقة »أنــا أبتكــر« الرائــدة 
في تطوير تطبيقات ذكية لزيادة التوعية 
بالســرطان وجميع هــذه الجهود وغيرها 
تصــب فــي المصلحة العامة التي نســعى 
ــا والوصــول  ــرة عملن ــيع دائ ــا لتوس إليه

لمختلف شــرائح المجتــم«.وام

تنافس كبير على المراكز األولى لمسابقة دبي الدولية للقران الكريم

أصدقاء مرضى السرطان« تطلق إستراتيجيتها للفترة من 2023 الى 2027

متابعة جماهيرية في قاعة الفعاليات بندوة 
الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي من 
أبناء الجاليات المتابعين لمتسابقي بلدانهم

توسيع منظومة العمل المتخصصة في الجمعية وأهدافها 
الساعية إلى تعزيز الشراكات المحلية والعالمية

مبارك العامري يفتتح الفرع العاشر لمجموعة صيدليات اليف في مدينة العين

أبوظبي - الوطن

بمشاركة ٢٧0 طالباً وطالبة
»حماية شرطة دبي« يطلق ملتقى الربيع الطالبي 2023

هيئة الشارقة للمتاحف تختتم المرحلة األولى من »سوا برنامج علم المتاحف«
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فــاز فريــق نــادي أبــو ظبــي الرياضــي 
ــب  ــى منتخ ــيدات عل ــدم للس ــرة الق لك
ــاراة  ــي المب ــرة ف باكســتان لســيدات الك
الوديــة التي أقيمت بين الفريقين بإســتاد 
ــي بنتيجــة  ــو ظب ــد للكريكــت فــي أب زاي
١/٢ وســجل لفريــق ابوظبــي بطــل دوري 
ــائية  ــدم النس ــرة الق ــى لك ــة األول الدرج
ــق  ــة الفري ــد وهداف ــود خال ــة العن الاعب
ودوري االمــارات للســيدات يوجينيا تيتي 
التــي الحاصلــة علــى جائــزة أفضــل العبة 

أجنبية في مســابقة دوري الدرجة األولى 
الكرويــة، والقادمــة مــن الــدوري الغانــي 
لكــرة الســيدات، وللضيــوف فاطمة خان، 
وتأتــي المبــاراة فــي نطــاق اســتعدادات 
فريــق نــادي ابوظبــي الرياضي للمشــاركة 
فــي بطولــة زايــد الرمضانــي لكــرة القــدم 
.. وتلقــت مديــرة الفريــق االنســة ديمــا 
االبراهيــم الدعوة للفريق الذهبي لخوض 
لقــاءات وديــة كرويــة مماثلــة لمزيــد 
مــن التعــاون واالحتــكاك، خاصــة الكــرة 
الباكســتانية النسائية تستعد النطاقة اول 

دوري للســيدات.

واشــادت ســارة حســنين، مدربــة نادي 
أبــو ظبــي الرياضــي للســيدات بمســتوى 
المبــاراة التجريبية التي جمعت الفريقين 
ــنوي  ــادي الس ــق الن ــج فري ــن برنام ضم
ــادي  ــس إدارة الن ــود مجل ــتثمارا لجه اس
ومتابعــة مديــر عــام النادي عضــو مجلس 
اإلدارة ســعادة محســن محفــوظ. وثمــن 
ــادي  المنتخــب الضيــف حفــاوة وكــرم ن
ابوظبــي الرياضــي آمليــن تكــرار مثل هذا 
المباريــات التجريبيــة المفيــدة، واشــادوا 
بقــدرات فريــق نــادي ابوظبــي، وتطــور 

كــرة القــدم النســائية اإلماراتيــة.

 تكثف أندية دوري أدنوك للمحترفين 
اســتعداداتها لعــودة المســابقة بالجولــة 
ــاء  ــل، بعــد انته ــوم الجمعــة المقب ٢١ ي
ــي  ــة، الت ــي الحالي ــف الدول ــرة التوق فت
تشــهد إقامة معســكر للمنتخــب الوطني 
فــي أبوظبــي ضمــن اســتعداداته األوليــة 
ــات  ــيا ٢٠٢٣، وتصفي ــات كأس آس لنهائي

كأس العالــم ٢٠٢6.
وتحافــظ األنديــة علــى جاهزيتهــا من 
خــال التدريبــات اليومية عقــب اإلفطار 
فــي شــهر رمضــان المبارك، فيمــا، خاص 
فريــق العيــن مبــاراة وديــة أمــام فريــق 
يونايتــد علــى اســتاد خليفــة، فــاز فيهــا 

بهــدف دون مقابل.
وتشــهد الجولة القادمة من المســابقة 
ــام إقامــة  والتــي تقــام علــى مــدار ٣ أي
٣ قمــم تجمــع األولــى بيــن الوحــدة 
والشارقة، والثانية بين الوصل والجزيرة، 
والثالثــة بيــن شــباب األهلــي المتصــدر، 

والعيــن الوصيــف.
مــع  تواصلهــا  األنديــة  وعــززت 
ــر  ــف عب ــرة التوق ــا خــال فت جماهيره
منصــات التواصــل االجتماعــي مــن خال 
ــات  ــاء تدريب ــة أثن نشــر رســائل تحفيزي
ــات. ــى المباري ــودة إل ــل الع ــرق قب الف

ــن  ــدد م ــة ع ــتفقد معظــم األندي وس
ــة بســبب  ــرة المقبل ــا خــال الفت العبيه
اإلصابــة، حيــث أعلــن النصــر إصابــة 
العبــه حســين مهــدي بســبب قطــع 
فــي الربــاط الصليبــي، فيمــا يغيــب 

أيضــا كايــو كانيــدو عــن العيــن لتعرضــه 
لخلــع فــي الكتف والترقــوة، فيما يغيب 
بــدر ناصــر عــن شــباب األهلــي بســبب 
الربــاط الصليبــي أيضــا، ويغيــب محمــد 
ســيف العــب عجمان بعــد تعرضه لقطع 

فــي وتــر اكليــس، حيــث تطلــب األمــر 
ــا ســيتضح بشــكل  ــا، فيم تدخــا جراحي
رســمي تفاصيــل إصابــة عــدد مــن العبي 
المنتخــب الوطنــي بعــد خروجهــم مــن 

ــة.وام ــي لإلصاب معســكر أبوظب

حقــق فريق نادي عجمان لكرة القدم 
ــت  ــئين تح ــابقة دوري الناش ــب مس لق
١6 ســنة “ب” بعــد فــوزه علــى فريــق 
الرمــس بهــدف دون رد، فــي المبــاراة 
التــي جــرت مســاء أمــس االثنيــن علــى 
ملعــب الرمــس، ضمــن مباريــات الجولة 

الـــ٢٧ واألخيــرة من المســابقة.

ســجل هــدف الفــوز لفريــق عجمــان 
الاعــب ريــان وديع فــي الدقيقة األولى 

مــن عمر المبــاراة.
حضــر مراســم التتويــج يحيــى خلف 
ــابقات  ــة المس ــو لجن ــي عض المطروش
بتســليم  وقــام  الكــرة،  اتحــاد  فــي 
ــة  ــات الذهبي ــل الميدالي ــق البط الفري

ودرع الــدوري.
وحصــد فريــق عجمــان لقــب البطولة 
بعــد وصولــه للنقطــة 6٧ والتــي جمعهــا 
مــن الفــوز في ٢١ مبــاراة، والتعادل في 
أربع مواجهات، بينما خسر مرتين فقط، 
وبفــارق نقطتيــن حّل فريــق الرمس في 

المركــز الثانــي برصيد 6٥ نقطة.وام

تــوج فريق اإلمارات بلقب بطولة دوري 
الناشــئين لكــرة القــدم تحــت ١6 ســنة )أ( 
للموسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، رغم خسارته 
أمام العين ٠-١ في المباراة التي جمعتهما 
أمــس علــى اســتاد نــادي اإلمــارات بــرأس 

الخيمــة، بالجولة األخيرة للمســابقة.
وحســم فريق الناشــئين بنــادي اإلمارات 
لقــب الــدوري بعد انفراده بصــدارة ترتيب 

المســابقة برصيــد ٧٠ نقطــة، وبفــارق ١8 
نقطــة عــن أقــرب منافســيه فريــق شــباب 

األهلــي صاحــب ال ٥٢ نقطــة.
وقــام جمعــة حمــدان العبدولــي عضــو 
لجنــة المســابقات فــي اتحاد الكرة بتســليم 
أعضــاء الجهــاز الفنــي واإلداري والعبــي 
نــادي اإلمارات درع المســابقة والميداليات 

الذهبية.

ونجــح فريــق اإلمــارات خــال النســخة 
الحاليــة مــن المســابقة، فــي الفــوز بـــ ٢٣ 
ــر ٣  ــدة وخس ــرة واح ــادل م ــاراة، وتع مب
مباريــات، فيمــا يمتلــك أقــوى خــط دفــاع 
ــاه ٢١  ــث اســتقبل مرم ــي المســابقة حي ف
هدفــا، وثانــي أقــوى خــط هجــوم بـــ ٧٥ 
هــدف بعــد شــباب األهلــي “الوصيف” وله 
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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
ديوان الرئاسة، افُتتحت مساء أمس األول 
االثنين، النسخة العاشرة من بطولة “كأس 
منصور بن زايد لكرة القدم ٢٠٢٣”، على 
“ملعب قصر اإلمارات” بالعاصمة أبوظبي.

حضر االفتتاح سعادة راشد سعيد العامري، 
وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، 
وسعادة  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  رئيس 
سلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير 
ديوان الرئاسة التنفيذي، وسعادة عبداهلل ناصر 
الجنيبي، نائب رئيس اتحاد اإلمارات لكرة 
القدم، رئيس رابطة المحترفين اإلماراتية، 
وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكد سعادة راشد العامري أهمية البطولة 
إذ تعّد ملتقى رياضًيا شبابًيا ومساحة للتاقي 
االجتماعي بين موظفي الديوان والمؤّسسات 
االجتماعية  الروابط  ُيعّزز  مّما  المشاركة، 
عبر التنافس الرياضي الممّيز الذي ُتقّدمه 

البطولة منذ تأسيسها.
وأثنى سعادته على الدور المهم لشركاء 
اتصاالت”،  “مجموعة  البطولة؛  نجاح 
و”فندق قصر اإلمارات ماندارين أورينتال”، 
“اتحاد  وكذلك  جت”،  رويال  و”طيران 
اإلمارات لكرة القدم”، و”رابطة المحترفين 
اإلماراتية” ، وأضاف أن اللجنة المنظمة 
حرصت على استحداث منطقة “فان زون” 
المخّصصة للمشّجعين بالتعاون مع رابطة 
المحترفين، لتمكين المشاركين والجماهير 
والعائات من االستمتاع بأجواء البطولة 

التي تتطّور كّل سنة.
وأعرب سعادة سلطان الحميري عن شكره 
وتقديره لجميع الفرق المشاركة، وقال إننا 
نتطلع إلى تعزيز أهمية الرياضة في جميع 
المؤّسسات ألجل تبّني أسلوب حياة صحي، 
فالبطولة منصة رياضية تنافسية تمنح الفرصة 
للجميع للمشاركة والتنافس األخوي وسط 
أجواء مميزة، وُتعّزز روح العائلة الواحدة 
بين جميع المشاركين، وتمّنى التوفيق لجميع 

الفرق المشاركة.
وفي السياق نفسه، افتتح “فريق مكتب 
بالفوز  البطولة  العام” مشواره في  األمين 
بهدفْين  غولف”  سيتي  نادي  “فريق  على 
دون مقابل، وذلك في انطاقة الجولة األولى 
سجلهما  الثانية،  المجموعة  منافسات  من 
الثنائي يوسف أكيوض ومحمد بن حسين.

وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، 
حقق “فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسامة 
“فريق  على  بفوزه  قوية  بداية  الغذائية” 

مقابل  برباعية  القانونية”  الشؤون  مكتب 
هدف، سّجل أحمد سالم هدفْين منها وهدف 
فيما  جمعة،  وعمر  أحمد  سيف  من  لكّل 
العبه  الوحيد  الثاني  الفريق  هدف  أحرز 

محمد أحمد.

بحضور راشد العامري وسلطان الحميري

افتتاح النسخة العاشرة من »كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023«
راشد العامري: البطولة أبوظبي - الوطن

ملتقى رياضيًا شبابيًا 
ومساحة للتالقي بين 

موظفي الديوان 
والمؤّسسات المشاركة

فريق مكتب األمين 
العام يدشن مشواره 
في البطولة بالفوز على 

نادي سيتي غولف 
بهدفْين دون مقابل

سلطان الحميري: نتطلع 
إلى تعزيز أهمية 
الرياضة في جميع 

المؤّسسات ألجل تبّني 
أسلوب حياة صحي

»هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية« 
ينطلق بقوة ويفوز 

على »مكتب الشؤون 
القانونية« برباعية

أندية المحترفين لكرة القدم تكثف نشاطها قبل استئناف المسابقة الجمعة المقبلنادي أبوظبي الرياضي يهزم منتخب سيدات باكستان للكرة وديًا

عجمان بطل دوري ناشئي كرة القدم تحت 16 عامًا »ب«
فريق اإلمارات يتوج بطال لدوري الناشئين تحت 16 عامًا »أ«

أبوظبي - الوطن
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ــورة  ــية الدكت ــة الروس ــة التغذي ــت أخصائي قال
ناتاليا كروغلوفا إن اســتخدام شــبكة اليود لمعالجة 
ــر مجــد، وان  ــر صحيــح وغي ــي غي التمــزق العضل
مــن المســتحيل تعويــض نقــص اليــود فــي جســم 
اإلنســان عــن طريــق وضــع شــبكة مــن اليــود على 
الجلــد. واصفــة الطريقــة بأنهــا »خرافــة« ال أكثــر. 

موضحــة أن هــذه الطريقــة لتعويــض نقــص اليــود 
فــي جســم اإلنســان ال تعمل لعــدة أســباب أحدها 
أن اليــود »الصيدلــي« تختلــف تركيبتــه الكيميائية 
عــن تركيبــة اليــود الموجــود فــي المــواد الغذائيــة 
والضــروري لإلنســان، وذلــك وفق ما نشــرت وكالة 

أنبــاء »تــاس« الروســية.وكاالت

شبكــة الـيود لمعـالجــة التمـــزق العضلــي »مجـــرد خـرافــة«

قالت دراسة جديدة موسعة إن كل فنجان من القهوة يتم تناوله يوميًا 
يقلل من خطر اإلصابة بالسكري ومقاومة األنسولين بنسبة ٤%، وإن الفائدة 
تكون أكبر للذين يشربون القهوة المصفاة أو اإلسبرسو، ولدى غير المدخنين، 

أو من أقلعوا عن التدخين.
تأثير  روتردام  إيراسموس  جامعة  في  أجريت  التي  الدراسة  وفسرت 
وتزيد  البازما،  في  لالتهابات  المعززة  العناصر  تركيز  تقلل  بأنها  القهوة 

من مضادات االلتهابات.
ونشرت الدراسة في مجلة التغذية السريرية، واعتمدت على بيانات أكثر 
من نصف مليون شخص من سجات البنك الحيوي البريطاني، وبيانات »دراسة 

روتردام« وهي دراسة شملت سكان المدينة الهولندية.
وتوصلت النتائج إلى أن تناول القهوة يحد من خطر اإلصابة بالسكري عن 

طريق الحد من االلتهاب تحت اإلكلينيكي.
ووجدت الدراسة أن ارتباط القهوة مع عامات انخفاض االلتهاب يحدث 
لدى المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين، واعتبر الباحثون أن التدخين عامل 
محير في تحليلهم، لكن نظرًا ألنه يزيد االلتهابات داخل الجسم ال يستفيد 

المدخنون من فائدة القهوة الوقائية.وكاالت

القهــوة ال تحمــي المــدخـنين مـن السكــري

مريم النعيمي
كاتبة إماراتية

mariamalmagar@gmail.com

عطاء ال ينضب
جريا على عادته السنوية مع حلول شهر رمضان المبارك أطلق صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« مشروع “وقف المليار وجبة” 
لتوفير الطعام لمئات المايين من البشر في كافة أنحاء العالم بشكل 
الملهوفين  الوقف إلغاثة  القادمة عبر هذا  السنين  لعشرات  مستدام 
وإطعام الجائعين في كافة المدن والمناطق التي تنتظر مد يد العون 

لها لحياة كريمة وصحية.
ببصيرته ورؤيته الثاقبة ينفذ سموه مبادرات إنسانية وخيرية دون 
النظر إلى العرق أو الجنس أو الديانة ليعم الخير جميع مدن ومناطق 
العالم المختلفة خاصة وان ديننا اإلسامي يحثنا على عمل الخير وتقديم 
العون وشعب اإلمارات الكريم يبادر في تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات 
التي تحقق خير المجتمع واإلنسانية، ودولة اإلمارات تمثل نموذجًا 
للعطاء اإلنساني الذي ال يعرف الحدود أو الحواجز عند مواجهة أي تحد 
إنساني، وأصبحت عنوانا للخير والعطاء على مستوى العالم، انطاقا 
من دعم القيادة الرشيدة للعمل اإلنساني والنهوض به، والذي يشكل 
امتدادا لمسيرة الخير والعطاء اإلنساني التي أرسى دعائمها المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« من خال مواقفه 

النبيلة تجاه القضايا اإلنسانية على مستوى العالم .
وجميعنا يذكر في فترة الجائحة ومع حلول شهر رمضان قبل نحو 
اقتصادية وإنسانية واجتماعية،  عامين وما ترتب عليها من تداعيات 
قامت أم العطاء سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، 
رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك اإلمارات للطعام بمبادرة  إنسانية 
هدفها مد يد العون للتخفيف من معاناة الفئات والشرائح المجتمعية  
تحت  وجبة«،  مايين   ١٠« حملة  وأطلقت  االستثنائية  األوضاع  في 
مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتعد أكبر 
حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام لدعم األفراد 
المحتاجين واألسر المتعففة حيث بلغت قيمة المساهمات أكثر من 
١٥.٣ مايين وجبة، شارك في تقديمها أكثر من ١8٠ ألف مساهم، ما 
بين أفراد ومؤسسات، لتعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي الذي 

أصبح نهج حياة نعيشه  ظل القيم السامية لمجتمعنا.
وجدير بالذكر أن حملة المليار وجبة تنطوي تحت مظلة مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تضم عشرات المبادرات ضمن 
والرعاية  واالغاثية  اإلنسانية  المساعدات  هي  أساسية  محاور  خمسة 
التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل  الصحية ومكافحة المرض ونشر 
والريادة وتمكين المجتمعات لدعم العمل اإلنساني واإلسهام في تحقيق 

التنمية المنشودة لمستقبل أفضل في العالم.
أصبحت اإلمارات منارة عالمية للعطاء والتاحم المجتمعي في كافة 
الظروف، فا عجب أن تحقق الدولة مستويات عالمية في أن تكون 
أكبر مانح للمساعدات عالميًا، وحرصها الدائم في كافة الظروف على 
تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين في العالم، تنفيذًا لتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
نائب رئيس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو  اهلل” وصاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإخوانهما أصحاب 
السمو أعضاء المجلس األعلى لاتحاد حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات 

الكريم الذي يسير على نهج القيادة على مر األزمان.

ــة أجراهــا فريــق بحثــي  كشــفت دراســة حديث
مشــترك مــن الســويد وبولنــدا أن المكفوفيــن 
يمكنهــم الشــعور بنبضــات قلوبهــم بشــكل أفضــل 
مــن المبصريــن، ممــا يشــير إلــى أن فقــد البصــر 
ــارات  ــعور باإلش ــى الش ــدرة الشــخص عل ــزز ق يع

ــة. ــه الداخلي ــن أعضائ ــادرة م الص
وبحســب الدراسة التي نشــرتها الدورية العلمية 
Journal of Experimental Psychology ، طلــب 
الفريــق العلمــي مــن معهــد كارولنســكا البحثي في 
ــة مــن ٣6  ــان البولندي الســويد وجامعــة جاجيلوني
شــخصًا مــن المكفوفيــن ومثلهــم مــن المبصريــن 
إحصــاء نبضــات قلوبهــم دون لمــس أي جــزء مــن 
أجســادهم، وفي الوقت نفســه، قام الفريق البحثي 
بقيــاس نبضــات القلــب الخــاص بالمشــاركين فــي 
التجربــة بواســطة أجهزة قياس النبــض المتخصصة، 
ثــم عقــدوا مقارنــة بيــن العــدد الفعلــي للنبضــات 

والعــدد الــذي أحصــاه المشــاركين فــي التجربة.
وتبيــن بعــد تحليــل النتائــج أن المكفوفين كانوا 
أكثــر قدرة على إحصاء عدد نبضات قلوبهم مقارنة 
بالمبصريــن، حيــث بلــغ متوســط دقــة المكفوفيــن 

ــن  ــدى المبصري ــل ٠.6٣ ل ــاس ٠.٧8 مقاب ــي القي ف
علــى أســاس أن الرقــم ١ يمثــل االحصــاء الدقيــق 

ــات القلب. لنبض
وقالــت دومينيــكا رادزون الباحثــة بقســم طــب 
األعصــاب فــي معهــد كارولســنكا، فــي تصريحــات 
للموقع اإللكتروني »ميديكال إكسبريس« المتخصص 
فــي األبحــاث الطبيــة إن »المكفوفيــن كانــوا أفضل 
فــي إحصــاء نبضــات قلوبهم مــن المبصرين، ســواء 

خــال هــذه التجربــة أو تجــارب أخرى ســابقة«.
وأضافــت أن هــذه النتائــج »تتيــح لنــا معلومات 
مهمــة بشــأن مرونة المخ، وكيف أن فقدان حاســة 
مــا يــؤدي إلــى تعزيــز كفــاءة باقــي الحــواس، بمــا 
فــي ذلــك القدرة على الشــعور باألعضــاء الداخلية، 

كمــا أثبتــت هــذه التجربة«.
ويقول الباحثون إن القدرة على الشعور بنبضات 
القلب قد تكون مهمة في إدراك المشاعر االنفعالية 
لــدى الشــخص، بعــد أن اثبتت دراســات ســابقة أن 
ــد  ــة تزي ــاء الداخلي ــى الشــعور باألعض ــدرة عل الق
مــن قــدرة المــرء علــى فهــم انفعاالتــه وانفعــاالت 

األخرين.وكاالت

ــابتر  ــك: تش ــون وي ــارة »ج ــم اإلث ــدر فيل تص
ــور  ــمالية ف ــكا الش ــي أمري ــر ف ــباك التذاك ٤« ش
انطاق عروضه، محققًا ٧٣.٥ مليون دوالر، وفق 
تقديرات شــركة »إكزبيتر ريليشــنز« المتخصصة.

ووصــف المحلل ديفيــد أ. غروس هذه النتائج 
بـ«االنطاقة الرائعة«، مؤكدًا أن فيلم من سلسلة 

جــون ويــك تفوق على الجزء الســابق.
ــت  ــة، إذ كتب ــادات عالمي ــم إش ــى الفيل والق
ــو  ــة »ل ــي مقال ــت« ف ــنطن بوس ــة »واش صحيف
أن أفــام الحركــة كلهــا جيــدة جــدًا علــى نحــو 
هــذا العمــل«، إال أن البعــض انتقــد عــدد الذيــن 
يقتلــون فــي  أحــداث العمــل والــذي بلــغ ١٠٠.

ويعــود الفضــل فــي نجــاح توليفــة الفيلــم إلى 
ــون  ــاول »ج ــكي. ويتن ــاد ستاهلس ــرج تش المخ
ــة  ــز، قص ــو ريف ــة كيان ــابتر ٤«  بطول ــك: تش وي

قاتــل محتــرف يحــارب مجموعــة إجراميــة دولية 
تضــم أعضــاء جســد أدوارهــم دونــي يــن، وبيــل 

سكارســغارد، ولورنــس فيشــبورن.
وتراجــع إلــى المرتبــة الثانيــة فيلــم »شــازام! 
ــباك  ــدر ش ــذي  تص ــادز« ال ــوري أوف ذي غ في
ــة  ــي عطل ــًا ف ــر األســبوع الماضــي، محقق التذاك
ــط. ــون دوالر فق ــة هــذا األســبوع ٩.٧ ملي نهاي

ووصفت مجلة »فراييتي« النتيجة بـ«من أسوأ 
النتائــج التــي تحققهــا أفــام األبطــال الخارقيــن 
الهوليوودية الكبرى«. والعمل من بطولة زاكاري، 

وأشــر أنجيل، وآدام برودي.
وحــل ثالثــًا في الترتيب فيلم الرعب »ســكريم 
6« بـــ8.٤ مليــون دوالر. ويــؤدي أدوار البطولــة 
فيــه  ميليســا باريــرا، وجينــا أورتيغــا، وســكيت 

أولريش.وكاالت

المكفوفون يشعرون بنبضات القلب أفضل من المبصرين

فيلم اإلثارة »جون ويك: تشابتر 4« يتصدر شباك التذاكر

عند الحديث عن تأثيرات الصيام الصحية، تتردد عبارة 
أنه يحقق مزايا إيجابية ألجهزة الجسم المختلفة، باستثناء 
الجهاز الكلوي، وهي المعلومة التي صوبتها دراسة جديدة 
»ترانسبانتيشن  دورية  من  األخير  العدد  في  نشرت 
بروسيدنغز«؛ حيث لم ترصد أي تأثيرات سلبية للصيام 

على الكلى.
وكان االعتقاد السائد أن الصيام يؤدي إلى زيادة مستويات 
عنصر »الكرياتينين« في الدم، بسبب الجفاف، وهذا 
الدراسة  ولكن  الكلى،  يعني وجود خلل في وظائف 
الجديدة التي أجراها باحثون من مستشفى جامعة نابلس 

الفلسطينية، برَّأت الصيام من ذلك.
وتضمنت الدراسة متابعة ٥8 شخصًا يتمتعون بصحة 
جيدة، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين، وشربت 
المجموعة األولى من ٢ إلى ٣ لترات من السوائل من 
غروب الشمس إلى فجر اليوم التالي، وكانت المجموعة 
الثانية الضابطة تتصرف بشكل طبيعي، وتم قياس وظائف 

الكلى قبل وأثناء وبعد شهر من رمضان.
المتطوعين خال  متابعة  الباحثون من خال  وجد 
الفترات الثاث )قبل وأثناء وبعد رمضان(، أن »الصيام 
لم يكن مرتبطًا بزيادة دائمة في الكرياتينين أو اليوريا 
في الدم، ولكن كانت في المقابل مستويات هذه العناصر 
في الدم أقل بكثير في المجموعة المائية، مما يشير إلى 
تأثير إيجابي للترطيب خال ساعات عدم الصيام؛ حيث 
يعوض ذلك الجفاف الذي يحدث خال النهار، والمسؤول 

عن زيادة تركيزات اليوريا والكرياتينين«.
وخلص الباحثون من ذلك إلى أن »صيام رمضان ال يؤثر 
على الجهاز الكلوي لألشخاص األصحاء، ومع ذلك تجب 
زيادة السوائل في الليل، خال ساعات عدم الصيام«.وكاالت

 صـــيـام رمضــــــــان ال يـؤثـر
على كلـى األصحــاء

كشف تقرير أن عدداً من نجوم »هوليوود« في عجلة من أمرهم لبيع منازلهم 
الفخمة قبل األول من أبريل ، عندما يبدأ سريان »ضريبة المنازل« الجديدة في 

مدينة لوس أنجليس، حسب ما ذكرته صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية.
وسوف تتطلب هذه الضريبة، المعروفة باسم »المعيار يو إل إيه«، أو ضريبة 
»التشرد وحلول اإلسكان«، من بائعي الممتلكات التي تزيد قيمتها على ٥ مايين 
دوالر أميركي )نحو ٤ مايين جنيه إسترليني(، دفع ضريبة تحويل قدرها ٤ في المائة.

كما سوف يتطلب األمر أيضًا من المبيعات التي تزيد على ١٠ مايين دوالر دفع 
ضريبة بنسبة ٥.٥ في المائة، مع توجيه جميع األموال التي يتم جمعها نحو اإلسكان 
العام. وتهدف المدينة إلى جمع ما يصل إلى مليار دوالر من هذه المبيعات في 

محاولة لمعالجة أزمة التشرد المتفاقمة.
ولقد ُمررت ضريبة »المعيار يو إل إيه« بنسبة ٥٧ في المائة من األصوات 
في نوفمبر ٢٠٢٢، بعد أن قام دعاة اإلسكان ونقابات العمال بحملة لتمريرها 
في االقتراع، ولكنها واجهت ردود فعل عنيفة من قبل وكاء العقارات، الذين 
حذروا من أنها قد تسبب »نوبة جنون« من البيع بين أكثر مالكي المساكن ثراء.

وقد طرح مشاهير مثل جيم كارى، وبريتني سبيرز، وكايلي جينر، ممتلكاتهم 
المترامية األطراف للبيع في السوق خال الشهور األخيرة.

وكان منزل جيم كاري، الذي يمتد على مساحة ١٢.٧٠٠ قدم مربع، قد ُطرح 
في السوق في فبراير مقابل ٢٩ مليون دوالر، في حين ذكرت تقارير أن بريتني 
سبيرز طرحت منزلها البالغة مساحته ١١.6٥٠ قدمًا مربعًا في كاالباساس للبيع 
في السوق مقابل ١٢ مليون دوالر أميركي بعد 6 أشهر فقط من شرائه رفقة 

زوجها سام أصغري.وكاالت

انتهــى حفــل توزيــع جوائــز »آي هــارت راديــو«، مســاء االثنيــن الماضي، 
بحصــول تايلــور ســويفت وهــاري ســتايلز علــى أغلــب الجوائــز، مــع إعطــاء 
ــي  ــمية الثان ــة »Anti-Hero”، وتس ــام« ألغني ــة الع ــزة »أغني ــى جائ األول

بـ”فنــان العام”.
وبحســب جــدول »آي هــارت راديــو« فقــد حصلــت ســويفت علــى جائــزة 
Innovator لتأثيرهــا عالميــًا علــى ثقافــة البــوب، الســيما فــي مجــال حقــوق 
المــرأة واالنســان »واســتغال الموســيقى ومنصاتهــا إللهام الشــباب الســتخدام 

قوتهــم التصويتيــة«.
ــويفت  ــز« شــجعت س ــي بريدجي ــن »فيب ــزة م ــى جائ ــا عل ــد حصوله وبع
ــدر  ــاول ق ــت: »أح ــل«. وقال ــهم اإلذن بالفش ــح أنفس ــى »من ــن عل الحاضري
اإلمــكان عــدم الفشــل، ألنــه محــرج لكننــي أعطــي نفســي اإلذن لذلــك ويجب 
أن تفعلــوا ذلــك أيضــًا. لذلــك تهدئــوا أنفســكم« ثــم قالــت مازحــة: »اجعلــوا 
الخيــارات الصحيحــة التــي تائمكــم وربما يعتبرك شــخص ما مبتكــرًا يومًا ما«.

وخــال الحفــل ، حصلت »بينك« أيضًا على جائزة Icon Award »لتأثيرها 
علــى ثقافــة البــوب   وطــول عمرهــا، واســتمراريتها كقــوة جــوالت وإذاعيــة 

لهــا قاعــدة معجبيــن مخلصيــن حــول العالم«.
وكانــت »كيلــي كاركســون« و«بينــك« و«كيــث أوربــان« و«بــات بيناتــار« 
و«نيــل جيرالــدو« و«مونــي لونــغ« و«كــودي جونســون« و »كولــد بــاي« من 

بيــن المغنيــن الذيــن أدوا فــي المســرح مســاء أمــس.وكاالت

يوصــف الكركــم بأنــه نــوع مــن التوابــل العاجيــة، فهنــاك أدلــة علــى 
أنــه يقــوي الذاكــرة، ويقلــل االلتهابــات، وقــد تــم اســتخدامه ســواء فــي 

الطهــي أو الطــب التقليــدي لقــرون.
وقــد وجــدت دراســة أجريــت فــي جامعــة كاليفورنيــا أن للكركــم تأثير 
فــي تقليــل االلتهابات بعــد جراحة إصاح تمدد األوعيــة الدموية األبهري.

لكــن وفــق موقــع »فــري ويــل هيلــث«، »الكركــم أكثــر فاعليــة عنــد 
اســتخدامه ألغــراض وقائيــة أو لقمع المســتويات المنخفضة مــن االلتهاب 
المرتبــط باألمــراض المزمنــة. أمــا إذا كان شــخص مــا يعانــي مــن التهــاب 
النقــرس المؤلــم، مثــًا، فــإن اللجــوء إلــى مكمــل الكركميــن لــن يكــون 

العــاج األكثــر فعاليــة«.
وُينصــح بإضافــة بعــض الفلفــل األســود للكركــم، وكذلــك طهيــه بزيــت 

الزيتــون لتحســين امتصــاص الجســم لــه.
وتتضمــن فوائــد الكركــم تقليــل التهــاب المفاصــل، والمســاعدة علــى 
ــة الســكري، ودعــم صحــة القلــب، وتحســين  ــوزن وإدارة حال خفــض ال

ــة مــن الســرطان. ــاب، والوقاي مظهــر البشــرة، وتقليــل االكتئ
وتعتبر الجرعات المســتخدمة في الطهي وإعداد شــاي الكركم بالحليب 
آمنــة تمامــًا، لكــن عنــد تناول مكمــات الكركــم تنبغي مراجعــة الطبيب، 
خاصــة أن عــدم امتصــاص الكركــم جيــدًا من الجســم قد يزيد من مشــاكل 

حصى المــرارة وحصى الكلى.وكاالت

نجوم »هوليوود« يستعجلون بيع منازلهم 
قبل الضرائب الجديدة

تايلور سويفت وهاري ستايلز أكبر الرابحين 
في جوائز »آي هارت«

الكركم يقوي الذاكرة ويقلل االلتهـابـات

مسجد الشيخ زايد في عجمان

طوَّر فريق مشترك من علماء 
»الروبوتات« واألحياء من مدرسة 
لوزان الفيدرالية بسويسرا وجامعة 
غراتس في النمسا، »روبوتًا« وصف 
آلية«،  عسل  بـ»خلية  أشبه  بأنه 
بإمكانه منع نحل العسل من الموت 

بسبب »غيبوبة البرد«.
وحدد العلماء ألول مرة ما أصبح 
يعرف باسم »انهيار المستعمرات« 
كانت  حيث   .٢٠٠6 عام  في 
مستعمرات كاملة من النحل، تموت 
فجأة ألسباب غير معروفة، ومنذ ذلك 
الوقت، سعى الباحثون إلى الكشف 
االنهيارات  مثل هذه  أسباب  عن 

وإيجاد طريقة لمنعها.
وكانت بعض األدلة تشير إلى 
أنه من المحتمل أن يكون »انهيار 

المستعمرات« ناتجًا عن مجموعة 
متنوعة من العوامل، مثل السموم 
البيئية، ومسببات األمراض الطبيعية 
التي نمت بقوة، مثل العث الطفيلي، 
يحمل  الذي  المثال،  سبيل  على 

فيروسات ضارة.
ووجد الباحثون أيضًا أن درجات 
الحرارة من بين العوامل، التي يمكن 
أن تؤدي إلى إضعاف المستعمرة، 
ويزيد من صعوبة البقاء على قيد 
الحياة. حيث لوحظ في درجات 
فصل  خال  جداً  الباردة  الحرارة 
الشتاء، حاالت »غيبوبة قشعريرة«، 
تؤدي إلى توقف المستعمرة عن 
الطنين في الخلية، وهي الوسيلة 
الوحيدة لتوليد الحرارة، مما يؤدي 

إلى موت المستعمرة.وكاالت

مددت المغنية البريطانية أديل 
إقامتها في الس فيغاس بعدما أعلنت 
إقامة حفات جديدة في منتجع سيزر 

باالس، حسب »رويترز«.
عامًا(،   ٣٤( أديل  واختتمت 
األغاني  أكثر  قوائم  تصدرت  التي 
أغنيات  بعدة  العالم  في  استماعًا 
ناجحة، عروضها التي حملت عنوان 
»عطات نهاية األسبوع مع أديل« 
. وبعد فترة وجيزة، نشرت على 
حسابها على »إنستغرام« صورة لها 
وهي تقف على خشبة مسرح مع 
تعليق يقول: »أراكم قريبًا«. وقال 
موقعها اإللكتروني إنها ستقيم ٣٤ 
حفًا جديداً من عروض »عطات 
نهاية األسبوع مع أديل« في الفترة 

من ١6 يونيو إلى الرابع من نوفمبر .
على  الحائزة  المغنية  وأطلقت 
الحفات  سلسلة  غرامي  جوائز 
الموسيقية في نوفمبر الماضي، بعد 
١٠ أشهر من تأجيل عروض في اللحظة 
األخيرة مما أثار استياء جمهورها.

انتقادات عنيفة على  وواجهت 
عندما   ،٢٠٢٢ يناير  في  اإلنترنت 
ظهرت باكية في مقطع فيديو لتعلن 
عدم تمكنها من الصعود إلى المسرح 
إلصابة نصف طاقمها بكوفيد - ١٩.

وكان من المقرر أن تبدأ الحفات 
الموسيقية في اليوم التالي وكان بعض 
المعجبين في طريقهم إلى نيفادا، 
أو هناك بالفعل، عندما تلقوا تلك 

األنباء.وكاالت

»روبوت« لحماية نحل العسل من »غيبوبة البرد«

المغنية أديل تمدد حفالت الس فيغاس بمواعيد جديدة


