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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان – رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل« وبموافقــة المجلــس األعلــى لالتحــاد 
قرارًا بتعيين ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزير ديوان الرئاســة، نائبًا لصاحب الســمو 
رئيــس الدولــة، إلى جانب صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

دبــي »رعاه اهلل«.
كما أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل« بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي مرسومًا 
ــن  ــد ب ــيخ خال ــمو الش ــن س ــًا بتعيي أميري
ــد  ــًا للعه ــان ولي ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب

فــي إمــارة أبوظبي.
كما أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل« بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي مرسومًا 
ــن  ــن ســمو الشــيخ هــزاع ب ــًا بتعيي أميري
زايــد آل نهيــان نائبــًا لحاكــم أبوظبي، كما 
أصــدر صاحــب الســمو الشــــيخ محمد بن 

ــن  ــًا بتعيي ــان مرســومًا أميري ــد آل نهي زاي
ســمو الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان 

نائبــًا لحاكــم أبوظبي.
كما أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل«، بصفتــه حاكمــًا إلمــارة أبوظبــي، 
مرســومًا أميريــًا بإعــادة تشــكيل المجلــس 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي برئاســة ســمو 
ــد آل  ــن زاي ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ خال الش

نهيــان ولــي العهــد.
ونــّص المرســوم علــى عضويــة كل مــن 

معالــي الدكتــور أحمــد مبــارك المزروعــي 
رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي، مجلس 
الشــؤون االســتراتيجية، ومعالــي خلــدون 
ــؤون  ــاز الش ــس جه ــارك رئي ــة المب خليف
التنفيذية، مجلس الشــؤون االســتراتيجية، 
ومعالــي جاســم محمــد بوعتابــة الزعابــي 
ــس الشــؤون  ــة، مجل ــرة المالي ــس دائ رئي
االستراتيجية، ومعالي الدكتور مغيير خميس 
الخييلــي رئيــس دائــرة تنميــة المجتمــع، 
ومعالــي المهنــدس عويضــة مرشــد المــرر 
رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة 

المبــارك رئيــس دائــرة الثقافة والســياحة، 
ــار فــارس خلــف  ــواء ركــن طي ــي الل معال
المزروعــي القائــد العــام لشــرطة أبوظبي، 
ومعالــي ســارة عوض مســلم رئيــس دائرة 
التعليــم والمعرفــة، ومعالــي محمــد علــي 
الشــرفاء الحمــادي رئيــس دائــرة البلديات 
والنقــل، ومعالــي أحمــد جاســم الزعابــي 
رئيــس دائــرة التنمية االقتصاديــة، ومعالي 
منصــور ابراهيــم المنصــوري رئيــس دائرة 
الصحة ومعالي أحمد تميم هشــام الكتاب 
رئيــس دائــرة اإلســناد الحكومــي. ص»5«

رئيس الدولة يصدر قرارًا و٤ مراسيم 

منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة وخالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد أبوظبي
رئيس الدولة يصدر مرسومين بتعيين هزاع بن 

زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي

بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر 
مرسومًا أميريًا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد

بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل ورعاه«، فارس الوطن وعنوان مجده 
وتــاج عزتــه الــذي نــدرك أننــا بفضــل 
ــوة  ــه وق ــداد رؤيت ــموه وس ــة س حكم
عزيمتــه األكثر ســعادة واســتقرارًا وثقة 
بمســيرتنا المظفــرة التــي تتجســد فيهــا 
روح اتحادنا الشامخ بهمة رجال الوطن 
الذيــن يحملــون األمانــة العظيمة ويكن 
لهم شــعبنا األصيل أســمى معاني الوفاء 
والــوالء إيمانًا بعهد يتجدد يوميًا ونحن 
نعيــش أســمى صــور االنتمــاء للوطــن 
األكــرم بعطائه واألنبــل بقيمه واألجمل 
بريادتــه واألقــوى بعزيمتــه على صناعة 
التاريــخ  واســتدامة ترســيخ مكانتــه في 
أعلــى القمــم.. وفي يــوم تاريخي مجيد 
شــكلت القــرارات والمراســيم التــي 
أصدرهــا ســموه بتعييــن ســمو الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر ديوان الرئاســة، 
نائبًا لصاحب الســمو رئيس الدولة، إلى 

جانــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبي »رعاه اهلل«، وتعيين ســمو الشــيخ 
هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائبــًا لحاكم 
أبوظبــي، وســمو الشــيخ طحنــون بــن 
زايــد آل نهيــان نائبــًا لحاكــم أبوظبــي، 
باإلضافــة إلــى تعييــن ســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
وليــًا للعهــد في إمــارة أبوظبي ورئيســًا 
للمجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.. 
لتؤكــد المكانــة المســتحقة لرجال دولة 
ــى  ــرفة عل ــدوة المش ــًا الق ــوا دائم كان
ــارات  ــبيل اإلم ــي س ــذل ف ــل والب العم
ــد الوطــن  ــة فاســتحقوا ثقــة قائ الحبيب
المشــرفة فــي مســتهل مرحلــة جديــدة 
مــن العطاء الوطني الــذي نؤمن جميعًا 
بأنهــا ســتعزز موقع اإلمــارات وتضاعف 
زخــم مســيرتها نحــو المســتقبل الــذي 
العصــر  أن  وتثبــت  مبكــرًا  تصنعــه 
ــن  ــم م ــه للعال ــا تقدم ــكل م ــي ب الحال

ــا  ــا تنشــره مــن أمــل وم إنجــازات وم
ــه مــن مســؤولية اســتثنائية هــو  تحمل
»زمــن اإلمــارات« بهمــة قادتهــا الذيــن 
يحملونهــا بقلوبهــم وعقولهم وســخروا 
ألجلهــا كل ســنين عمرهــم لتكــون على 
ــة  ــم وأيقون ــوم درة العال ــي الي ــا ه م
الريــادة والمعجــزة الفريــدة فــي زمــن 

ال معجــزات فيــه.
هنيئًا لوطننا مجده المتعاظم بعزيمة 
قيادته الرشيدة وصناع رفعته.. ومبارك 
لنا نعمة إرث زايد الخير ونهجه الخالد 
الــذي تســير عليه اإلمــارات، ونحن كلنا 
علــى ثقــة تامــة وراســخة دائمــًا وأبــدًا 
أنــه بفضــل قيادة صاحب الســمو رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، وحكمــة 
ــة  ــا المبارك ــإن مســيرة وطنن ســموه ف
تتجــه نحــو مراحــل أرحــب مــن التقدم 
الحضــاري وقــد باتــت المنــارة الملهمة 
برفعتهــا كرمــز للريــادة التــي تتعاظــم 
بجهــود وإنجــازات وعزيمــة »عيــال 

زايد«.

ــرارات  ــن الق ــالن ع ــم اإلع ــا إن ت م
ــا  ــي أصدره ــة الت ــيم التاريخي والمراس
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان »حفظــه اهلل ورعــاه«، والتي 
كان لها صدى واســعًا على امتداد ربوع 
الوطن حتى ســارع الجميــع للتعبير عن 
ــات  ــا ورفعــوا أســمى آي اعتزازهــم به
التهانــي والتبريــكات للقيــادة الرشــيدة 
بمناســبة التعيينــات الجديــدة .. وفــي 
مــوازاة ذلــك وتعبيرًا عــن الوطنية التي 
تنبــض بها قلوب شــعبنا كان الفتًا تبادل 
التهانــي بيــن مكونــات مجتمعنا األصيل 
ألن سمو الشيوخ الذي شملتهم القرارات 
هــم أب وأخ لجميــع أبنــاء الوطن الذي 
عهــدوا فيهــم دائمــًا النمــوذج للقــدوة 
ــة  ــن المواطن ــر ع ــي التعبي ــة ف الصالح
الحقــة التــي تميز هويتنا وتتجســد فيها 
ــا  ــي مجتمعن ــذرة ف ــم المتج ــل القي نب
وأنهــم مــن ســاللة المجــد التــي عززت 
فينــا المعنــى الحقيقــي لنعمــة االنتمــاء 
ــر اســمه  ــه ويحف لوطــن يســمو بقيادت

بمــداد مــن ذهــب لــدوره الــذي أصبح 
بــكل اســتحقاق األكثــر فاعليــة وتأثيــرًا 
فــي التأســيس لمســتقبل البشــرية.. 
ــد  ــارات محم ــد«.. و«إم ــارات زاي »إم
بــن زايــد«.. إمــارات الكرامــة والعــزة 
والرســالة التــي ترســم بــكل ثقــة وجــه 

العالــم الجديــد.
زخــم المجــد الوطنــي بطموحاتــه 
التــي ال تعــرف الحــدود يســتمد قوتــه 
مــن  الجديــد  الجيــل  عزيمــة  مــن 
ــاءة  ــوا كف ــن أثبت ــادة الشــباب الذي الق
ــل  ــل العم ــة محاف ــي كاف ــتثنائية ف اس
الوطنــي وتحملهــم المســؤولية فيهــا 
وكانــوا علــى قــدر ثقــة وطنهــم فيهــم، 
ــن  ــا الســمع والطاعــة مؤكدي ولهــم من
ومجدديــن بيعتنــا لهــم أن نكــون دائمًا 
عنــد حســن ظنهــم فــي خدمــة قائدنــا 
أوفيــاء ومخلصين لوطننا وقــوة انتمائنا 

ــة. ــذه األرض المبارك له

بكم يسمو الوطن

سعيد بن سيف آل نهيان



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
بتعيينه نائبًا لصاحب السمو رئيس الدولة

سائلين اهلل العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه الخير للوطن

سعيد بن سيف آل نهيان



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« 

بتعيينه نائبًا لحاكم أبوظبي

سائلين اهلل العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه الخير للوطن

سعيد بن سيف آل نهيان



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« 

بتعيينه نائبًا لحاكم أبوظبي

سائلين اهلل العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه الخير للوطن

سعيد بن سيف آل نهيان
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أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان – رئيــس الدولة “حفظه اهلل” 
وبموافقــة المجلــس األعلــى لالتحــاد قــرارًا 
بتعييــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 

نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ديــوان الرئاســة، نائباً لصاحب الســمو رئيس 
الدولــة، إلــى جانــب صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
“رعــاه اهلل”.

كما أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” 

بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي مرســوماً أميريًا 
بتعييــن ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن 
زايــد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

كما أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه 
اهلل” بصفتــه حاكمــاً إلمــارة أبوظبي مرســومًا 
أميريــاً بتعييــن ســمو الشــيخ هــزاع بــن زايد 
آل نهيــان نائبــاً لحاكــم أبوظبــي، كمــا أصــدر 

صاحــب الســمو الشــــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان مرســوماً أميريــاً بتعيين ســمو الشــيخ 
ــم  ــاً لحاك ــان نائب ــد آل نهي ــن زاي ــون ب طحن

أبوظبي.وام

بموافقة المجلس األعلى لالتحاد..
رئيس الدولة يصدر قرارًا بتعيين منصور بن زايد 

نائبًا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد
محمد بن زايد يصـدر مرسـومًا أميريَا بتعييـن خالد   

بن محمد بن زايد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي

رئيس الدولة يصدر مرسومين بتعيين هزاع بن زايد 
وطحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي

أصــدر صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــة  ــس الدول ــان، رئي آل نهي
“حفظــه اهلل”، بصفته حاكمًا 
ــومًا  ــي، مرس ــارة أبوظب إلم
تشــكيل  بإعــادة  أميريــًا 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
ســمو  برئاســة  أبوظبــي 
ــد  ــن محم ــد ب ــيخ خال الش
ــي  ــان ول ــد آل نهي ــن زاي ب

العهــد.
علــى  المرســوم  ونــّص 
معالــي  مــن  كل  عضويــة 
مبــارك  أحمــد  الدكتــور 
ــب  ــس مكت ــي رئي المزروع
أبوظبــي التنفيــذي، مجلــس 
االســتراتيجية،  الشــؤون 
خليفــة  خلــدون  ومعالــي 
جهــاز  رئيــس  المبــارك 
الشــؤون التنفيذيــة، مجلس 
 ، االســتراتيجية  الشــؤون 
محمــد  جاســم  ومعالــي 
رئيــس  الزعابــي  بوعتابــة 
مجلــس  الماليــة،  دائــرة 
االســتراتيجية،  الشــؤون 
مغييــر  الدكتــور  ومعالــي 
رئيــس  الخييلــي  خميــس 
المجتمــع،  تنميــة  دائــرة 
ومعالــي المهنــدس عويضــة 
مرشــد المــرر رئيــس دائــرة 
محمــد  ومعالــي  الطاقــة، 
خليفة المبارك رئيس دائرة 
الثقافــة والســياحة، معالــي 
ــارس  ــار ف ــن طي ــواء رك الل
خلــف المزروعــي القائــد 
أبوظبــي،  لشــرطة  العــام 
عــوض  ســارة  ومعالــي 
مســلم رئيس دائــرة التعليم 
والمعرفــة، ومعالــي محمــد 
الحمــادي  الشــرفاء  علــي 
البلديــات  دائــرة  رئيــس 
أحمــد  ومعالــي  والنقــل، 
رئيــس  الزعابــي  جاســم 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة، 
ــم  ــور ابراهي ــي منص ومعال
المنصــوري رئيــس دائــرة 
الصحــة ومعالي أحمد تميم 
هشــام الكتــاب رئيس دائرة 

الحكومــي.وام اإلســناد 

بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة 
تشكيل المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد
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أكــدت وزارة الخارجيــة والتعاون الدولي 
علــى أهميــة التخطيــط المســبق قبل الســفر 
ألداء مناســك العمــرة خــالل شــهر رمضــان 
المبــارك، داعية مواطني دولــة اإلمارات إلى 
ضرورة التســجيل في تطبيق »ُنُســك« لحجز 
موعــد والحصــول علــى تصريــح ألداء العمرة 
واالطــالع علــى صفحة إرشــادات الســفر في 
موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات 
الدخــول والتأكــد مــن صالحيــة جواز الســفر 
التــي تغطــي فتــرة الســفر علــى أن ال تقــل 

عن ســتة أشــهر.
 وحثــت الــوزارة مواطني الدولة الراغبين 
فــي الســفر علــى التســجيل فــي خدمــة 
»تواجــدي«، وتســجيل جميع أفراد األســرة، 
وذلك من خالل الموقع اإللكتروني الرســمي 
للــوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيــق 
الذكــي للــوزارة »UAEMOFAIC« حيــث 
تمّكــن الخدمة الــوزارة وبعثاتهــا في الخارج 
مــن التواصــل معهــم فــي حــاالت الطــوارئ 
ــي  ــاء ســفرهم وتواجدهــم ف ــات أثن واألزم

الخــارج لتقديــم المســاعدة.
وتوفــر وزارة الخارجيــة والتعاون الدولي 
ــى  خدمــة خــط الطــوارئ ٠٠97١٨٠٠٢٤ عل
ــة  ــي دول ــة بمواطن ــاعة والخاص ــدار الس م
اإلمــارات فــي الخــارج وذلــك للتواصــل فــي 
ــة  ــة إصــدار وثيق ــة، وخدم الحــاالت الطارئ
عــودة إلكترونيــة فــي حالة فقدان أو ســرقة 
ــي  ــاء جــواز الســفر اإلمارات ــف أو انته أو تل
أو فــي حــال رزق المواطــن بمولــود خــارج 
ــى  ــودة إل ــن الع ــن م ــك ليتمك ــة وذل الدول

أراضــي الدولــة، والتــي يمكــن الحصــول 
عليهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي للــوزارة أو 

تطبيقهــا الذكــي.
ونصحــت الــوزارة مواطنــي الدولــة خالل 

الســفر بضــرورة عــدم حمــل وإبــراز مبالــغ 
نقديــة كبيــرة في األماكن العامــة واالحتفاظ 
ــمية  ــق الرس ــن الوثائ ــة م ــخة إلكتروني بنس
الخاصــة بهــم وذلــك ضمانــًا لســالمتهم. وام

أكــد ســعود النــوري، عضــو وفــد اإلمــارات 
عمــل  مجموعــة  اجتمــاع  فــي  المشــارك 
اإلطار«FWG«لعام ٢٠٢٣ ضمن المسار المالي 
لمجموعة العشرين«G٢٠« على أهمية مسارعة 
جميــع الــدول في اتخاذ زمام المبــادرة والبدء 
باالســتثمار فــي العمل المناخي بشــكل فوري 

لتجنــب العواقــب طويلــة األمد.
وركز ســعود النوري- المشارك في الدفعة 
الثالثــة من برنامج خبراء اإلمارات- في كلمته 
ــيناي  ــي تش ــد ف ــذي عق ــاع  ال خــالل االجتم
بالهند،وضمــن جلســة »آثــار التغيــر المناخي 
علــى االقتصاد العام ومســارات الحلول«، على 
أهمية االســتثمار فــي العمل المناخــي واآلثار 
المترتبــة عــن عــدم اتخــاذ أي إجــراء فــي هذا 

المجــال على االقتصــاد العالمي.
وأكــد ســعود النــوري- الــذي يشــغل حاليًا 
منصــب رئيــس قســم العالقــات الدبلوماســية 
فــي مكتب المبعــوث الخاص لدولــة اإلمارات 
للتغيــر المناخي- على ضرورة أن تأخذ الدول 
بعيــن االعتبــار اآلثــار طويلة المــدى للتقاعس 
عــن العمــل المناخــي، مقارنــة باتخــاذ القــرار 
والمبادرة إلى العمل لمســتقبل آمن ومزدهر 

لألجيــال القادمة.
وفــي حديث أمــام وفود من دول مجموعة 
العشــرين والمنظمــات الدوليــة، قــال ســعود: 
ــدم  ــإن ع ــل، ف ــدى الطوي ــى الم ــر إل »بالنظ
ــل  ــي العم ــتثمار ف ــراءات واالس ــاذ اإلج اتخ

المناخــي اآلن ســيكون لــه آثــار ســلبية أكبــر. 
ال يقتصــر االســتثمار في العمــل المناخي على 
كونــه الخيــار الصحيــح، ولكنــه أيضــًا االختيــار 
الذكــي«.  كمــا شــدد علــى أهميــة المباشــرة 
الفوريــة باالســتثمار فــي العمــل المناخــي في 
ســبيل تحقيــق أهــداف اتفاقية باريــس، والتي 
توافقــت فيهــا الــدول الموقعــة علــى مواصلة 
ــاع درجــة الحــرارة  ــود للحــد مــن ارتف الجه

عالمًيــا بمقــدار ١.5 درجــة مئويــة.
وأردف ســعود: »إن إحــدى نتائــج ظاهــرة 
ــه فــي حــال  االحتبــاس الحــراري، تتمثــل بأن
ارتفــع مســتوى ســطح البحــر بأكثــر مــن متــر 
واحــد، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى أكثر مــن ٢٠٠ 
مليون شــخص عالمًيا. وبشــكل عام فإن ســبل 
العيش الناس، واقتصادات الدول، والمنظومات 
البيئيــة كلهــا تحــت تأثير تغيــر المنــاخ، ولهذا 
فإن العمل المشــترك على مســتوى الدول أمر 

ضــروري لمواجهــة التحديــات المقبلــة. يؤثــر 
المنــاخ علــى كامل البشــرية وال يمكــن العمل 
علــى مواجهــة ظاهــرة تغيــر المنــاخ بشــكل 
منعــزل، وإذا أردنــا نعيــد األمور إلى مســارها 
ــود ونعمــل  ــا أن نوحــد الجه ــح فعلين الصحي

بشــكل مشــترك لمواجهــة هــذه الظاهرة«.
وجاءت مشاركة دولة اإلمارات في اجتماع 
مجموعــة عمــل اإلطــار قبيــل اســتضافة الهنــد 
لمجموعــة العشــرين المقرر إقامتها في شــهر 
ســبتمبر هذا العام، ومع تواصل االســتعدادات 
لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقية األمــم المتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغير المناخ »كــوب٢٨« الذي 
ــة اإلمــارات فــي دبــي خــالل  تســتضيفه دول
شــهر نوفمبــر المقبــل، وفيمــا تؤكــد الدولــة 
التزامهــا بتعزيــز التعــاون االقتصــادي عالميــًا، 
تلقــت اإلمارات دعوة للمشــاركة في فعاليات 

القمــة المنعقــدة في عــام ٢٠٢٣. وام

ترأســت معالــي مريــم بنــت محمــد المهيــري 
وزيرة التغير المناخي والبيئة أول اجتماع لمجلس 
اإلمــارات للعمــل البيئــي والبلــدي للعــام الجــاري 
بهدف مناقشة عدد من الملفات الحيوية والملفات 
البيئية واالستراتيجيات البيئية الوطنية والمشاريع 
ودفــع جهــود المجلــس للمســاهمة فــي تحقيــق 
االســتدامة علــى الصعيــد الوطنــي فــي مختلــف 

الحيوية. القطاعات 
حضــر االجتمــاع ســعادة عبداهلل ســلطان الفن 
الشامســي - وزارة االقتصــاد، وســعادة الدكتــور 
حســين الرنــد - وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع، 
ســعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامســي- وزارة 
التربيــة والتعليــم، وســعادة علي خليفــة القمزي 
دائــرة البلديــات والنقــل بأبوظبــي/ بلديــة مدينة 
العيــن، وســعادة الدكتــور المهنــدس خليفــة بــن 
مصبــح الطنيجــي - دائرة شــؤون الزراعة والثروة 
الحيوانيــة بالشــارقة، وســعادة الدكتــور ســليمان 
عبداهلل الزعابي دائرة شــؤون البلديات بالشــارقة، 
وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي دائرة البلدية 
والتخطيط عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي 
دائــرة بلدية أم القيوين، وســعادة منذر بن شــكر 

الزعابــي دائــرة بلديــة رأس الخيمة.
وقالت معالــي مريم المهيري خالل االجتماع: 
»إن رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة فــي ســباٍق دائــٍم مع 
الزمــن، وتنافــٍس مســتمٍر لتبــوء الريــادة العالمية 
.. وتأتي اســتراتيجية »نحن اإلمــارات ٢٠٣١« في 
ــد العمــل الحكومــي  هــذا الصــدد بهــدف توحي
كمنظومــة متكاملــة علــى المســتويين االتحــادي 
والمحلــي، بهــدف تعزيــز ريــادة الدولــة ضمــن 

كافــة المؤشــرات الوطنية«.
وأضافــت معاليهــا: »يعمــل مجلــس االمارات 
للعمــل البيئي والبلــدي بخطى واثقة نحو تحقيق 
المزيــد مــن اإلنجــازات والجهود مــن أجل صناعة 
مستقبل مستدام لدولة اإلمارات.. وتكمن أهميته 
فــي التعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية 
فــي كل إمــارات الدولــة مــن أجل توحيــد الجهود 
وتحقيــق أفضــل النتائــج خــالل الفتــرة المقبلــة، 
التــي تشــهد اســتضافة اإلمــارات ألعمــال مؤتمــر 
األطــراف »كوب٢٨«، وفي إطار عام االســتدامة.. 
سيبقى المجلس نموذجا للعمل الوطني المشترك 
وإحــداث تأثيــر إيجابي في مســيرة اإلمارات نحو 

االستدامة«.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات 
ممثلــة فــي متابعــة توصيــات االجتمــاع الســابق 
لمجلــس اإلمارات للعمل البيئي والبلدي، واإلطار 
الوطني لالستدامة البيئية، واألجندة الوطنية لإلدارة 
المتكاملة للنفايات، واالستراتيجية الوطنية للتصحر 
٢٠٢٢-٢٠٣٠، ومشــروع التعــداد الصناعــي التابع 

لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
وتطرق االجتماع إلى شرح مفصل عن مشروع 
مراعــي الشــارقة، والخطــة الوطنيــة لتبنــي إطــار 
ــة لمكافحــة  ــة الوطني ــم األخضــر، والحمل التعلي
البعــوض فــي مختلــف أنحــاء الدولــة، وقصــص 
نجاح شــركات من القطاع الخاص في االســتدامة.

وأوصــى المجلــس بعــدة توصيــات فــي نطاق 
الملفات التي تمت مناقشــتها، وكان أبرزها تبني 
اإلطــار الوطنــي لالســتدامة ضمن خطــط الجهات 
المحلية، ومتابعة األجندة الوطنية لإلدارة المتكاملة 
للنفايــات بشــكل ســنوي، وتشــكيل فريــق عمــل 
وطنــي بتنفيــذ خطة عمــل االســتراتيجية الوطنية 
لمكافحــة التصحر وإشــراف المجلس على متابعة 
تنفيــذ البرامــج والمشــاريع االســتراتيجية ومــدى 

تحقيقهــا فــي هذا الصــدد. وام

وزارة الخارجية تحث المواطنين على اتباع إرشادات 
السفر قبل التوجه ألداء مناسك العمرة

وفد اإلمارات في اجتماع مجموعة عمل اإلطار ضمن المسار 
المالي لمجموعة العشرين يحث على االستثمار بالعمل المناخي

مجلس اإلمارات للعمل البيئي والبلدي يناقش التوجهات البيئية 
الوطنية ويستعرض أهم القضايا والمشاريع المستدامة

جانب من االجتماع

مريم المهيري خالل ترؤسها االجتماع

أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع، قرارًا 
بشــأن تنظيــم الســندات والصكــوك الخضــراء 
والمرتبطــة باالســتدامة، علــى أن يعمــل بــه 

اعتبــاراً مــن تاريخ صــدوره.
وأوضــح القرار، الذي أصدره معالي محمد 
ــة  ــى الشــرفاء، رئيــس مجلــس إدارة هيئ عل
األوراق المالية والسلع، أن السندات والصكوك 
الخضــراء هي التي تســتخدم حصيلــة أكتتابها 
ــد أو إعــادة  ــل مشــروع جدي بالكامــل لتموي
تمويــل مشــروع قائم بشــكل كامــل أو جزئي 
فــي مشــاريع خضــراء صديقــة للبيئــة، بينمــا 
السندات والصكوك المرتبطة باالستدامة هي 
التــي يكــون لهــا خصائــص هيكليــة أو ماليــة 
مرتبطة بمؤشرات األداء الرئيسية المستقبلية 
للمصــدر وأهــداف االســتدامة المتفــق عليهــا 

والموضحــة فــي وثائــق اإلصدار.
وأكد القرار على التزام المصدر حال كانت 
السندات أو الصكوك خضراء بتخصيص حصيلة 
االكتتاب بالكامل في مشــاريع خضراء صديقة 
للبيئــة والتــي تحقــق األهــداف التــي تشــمل 
مشــاريع التكيــف مع تغير المناخ، ومشــاريع 
التحــول إلــى اقتصــاد دائــري، ومشــاريع منــع 
التلــوث أو الحــد منه، ومشــاريع الحفاظ على 
التنــوع البيئي البري والمائي ومشــاريع كفاءة 
ــا  الطاقــة، ومشــاريع اإلدارة المســتدامة بيئي
للمــوارد الطبيعية الحية واســتخدام األراضي.

وأشــار القرار إلى ضرورة التواصل بوضوح 
مــع المســتثمرين وتقديــم المعلومــات التــي 
تشــمل أهــداف االســتدامة البيئية للمشــاريع 
الخضــراء القابلة للتمويل والطريقة المعتمدة 
لتحديد هذه المشــاريع ومعايير قبول الســند 
أو الصــك األخضــر دو الصلــة، بمــا فــي ذلــك 
معايير االســتبعاد أو أي معايير أخري مطبقة 
لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع.

ولفــت القــرار إلــى ضــرورة التحقــق مــن 
استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لمبادئ 
رابطــة أســواق المال الدوليــة »ICMA« من 
خــالل إقرار صادر عن مجلس إدارة المصدر، 
أو من خالل االستعانة بأحد الجهات الحيادية 
المســتقلة عن المصدر ذات خبرة باالستدامة 

البيئيــة والتــي يتعيــن عليهــا اســتخدام آليات 
التحقــق لــدي رابطــة أســواق المــال الدوليــة 
كــرأي الطــرف الثاني، أو التحقق أو التصديق 
ــوك  ــف الســندات أو الصك ــم وتصني أو تقيي

الخضراء.
وفيما يتعلق بإدارة حصيلة االكتتاب، أشار 
القــرار إلى إضافة صافي حصيلة االكتتاب إلى 
حســاب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات 
المشــاريع الخضــراء الصديقــة للبيئــة عــن أي 
مشــاريع أخــرى مغايــرة، علــى أن يتــم ذلــك 
بطريقــة مناســبة من خــالل إجــراءات داخلية 
رســمية مرتبطة بعمليــات االســتثمار الخاصة 
بتلك المشاريع، وتوفير دليل إجراءات داخلي 
للتحقق من آليات استخدام حصيلة االكتتاب، 
ــي المشــاريع  ــوال ف ــص األم ــة تخصي وطريق

الخضــراء الصديقة للبيئة.
ونوه القرار بضرورة اإلفصاح للمستثمرين 
عــن باقــي حصيلــة االكتتــاب التــي لــم يتــم 
استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة 
دوريــًا لبيــان المبالــغ التــي خصصــت لتمويل 
مشاريع خضراء، والمبالغ المتبقية من حصيلة 
االكتتــاب والتي لم يتم اســتثمارها، واإلفصاح 
أيضــا عــن اســتخدام وإدارة حصيلــة االكتتاب 
في الســندات أو الصكوك الخضراء بما يســهل 

تتبع استثمار األموال في المشاريع المستدامة 
الخضراء، وبالتالي تحسني القدرة على تقييم 

األثر البيئي لهذه االســتثمارات.
وذكــر القــرار انــه يجــب تضميــن التقريــر 
الســنوي قائمــة بالمشــاريع التــي تــم تمويلها 
بواسطة عائدات السندات أو الصكوك الخضراء، 
ووصف موجز للمشاريع الممولة من عائدات 
السندات والصكوك الخضراء والمبالغ المخصصة 
لها وأثرها المتوقع، وتقديم المعلومات بشكل 
عام كالنســبة المئوية المخصصة لفئات معينة 
مــن المشــاريع، في حال تعــارض اإلفصاح مع 
مبــدأ ســرية األعمــال أو اعتبــارات التنافســية 
أو بســبب األعــداد الضخمــة مــن المشــاريع 

ــم تمويلها. التي ت
ولفــت القرار إلى ضــرورة أن تكون وثيقة 
إطــار عمــل الســندات أو الصكــوك الخضــراء 
في شــكل يســهل علــى المســتثمرين الوصول 
إليــه، وتوضيــح مواءمة الســندات أو الصكوك 
الخضراء مع المتطلبات الرئيسية ضمن نشرة 
اكتتــاب الســند أو الصــك األخضــر، واإلفصــاح 
عــن المنهجيــة المســتخدمة واالفتراضــات 
الرئيســية التــي تــم اســتخدامها للوصــول إلى 
هذا التقدير الكمي، واســتخدام مؤشرات أداء 

نوعيــة، ومقاييــس أداء كمية. وام

أوضحــت النيابــة العامة للدولــة، من خالل 
مادة فيلمية نشــرتها أمس على حســاباتها في 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، عقوبــة الدعــوة 

والترويــج لجمع التبرعــات دون ترخيص.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقًا للمادة 
٤6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٤ لسنة 
٢٠٢١ فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائم 
اإللكترونيــة، يعاقب بالحبس والغرامة التي ال 
تقــل عــن ٢٠٠ ألف درهــم وال تزيد على 5٠٠ 
ألــف درهم، أوبإحدى هاتيــن العقوبتين، كل 
من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه 

أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتية 
أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات للدعــوة 
ــص  ــات دون ترخي ــع التبرع ــج لجم أو التروي
معتمــد مــن الســلطة المختصــة أو بالمخالفــة 

لشــروط هذا الترخيص.
يأتي نشــر هذه المعلومات في إطار حملة 
النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة 
القانونيــة بيــن أفــراد المجتمــع ونشــر جميــع 
التشــريعات المســتحدثة والمحدثــة بالدولــة، 
ورفع مســتوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك 
بهدف نشــر ثقافة القانون كأسلوب حياة. وام

»األوراق المالية« تصدر قرارًا لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة باالستدامة

النيابة العامة للدولة: الحبس والغرامة عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص

سعود النوري: أهمية مسارعة جميع الدول في اتخاذ زمام 
المبادرة والبدء باالستثمار في العمل المناخي بشكل فوري

أهمية االستثمار في العمل المناخي واآلثار المترتبة عن 
عدم اتخاذ أي إجراء في هذا المجال على االقتصاد العالمي

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« اتصــااًل هاتفيــًا مــن أخيــه صاحــب 

الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني 
أميــر دولــة قطــر الشــقيقة، هنــأه خالله 
بالتعيينــات القياديــة الجديــدة فــي دولة 

اإلمارات وإمارة أبوظبي، ودعا اهلل تعالى 
أن تكــون هــذه التعيينــات دفعــة قويــة 
لمســيرة التطــور والتقــدم فــي البــالد.. 

ــارات وشــعبها دوام  ــة اإلم ــًا لدول متمني
ــدم واالزدهار. التق

ــمو  ــب الس ــرب صاح ــه أع ــن جانب م

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان عــن 
شــكره لصاحــب الســمو الشــيخ تميم بن 
ــداه مــن مشــاعر  حمــد لتهنئتــه ومــا أب

أخويــة صادقــة، متمنيــا لدولــة قطــر 
ــدم  ــن التق ــدًا م ــعبها مزي ــقيقة وش الش

ــاء. وام والنم

رئيس الدولة يتلقى هاتفيًا تهنئة أمير دولة قطر 
بالتعيينات القيادية الجديدة في اإلمارات وأبوظبي
سموه يعرب عن شكره لتميم بن حمد لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية

تميم بن حمد يدعو اهلل أن تكون التعيينات دفعة قوية للتطور والتقدم في البالد

محمد بن زايد يتمنى لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدًا من التقدم والنماء

أمير دولة قطر يمنى لدولة اإلمارات وشعبها دوام التقدم واالزدهار
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حضــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
ــة  ــوم نائــب رئيــس الدول راشــد آل مكت
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس 
تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة.. جانبــًا مــن 
تكريــم الفائزيــن بجائــزة »نافــس« فــي 
دورتها األولى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ التي نظمها 
مجلــس تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة فــي 

مجمــع قصــر الوطــن فــي أبوظبي.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان..أن تمكيــن الكــوادر 
الوطنيــة يأتــي فــي مقدمــة أولوياتنا التي 
تتضافــر فيهــا جهــود جميــع المؤسســات 
والجهات الحكومية والشركاء من القطاع 
ــة عمــل  ــر بيئ الخــاص بمــا يضمــن توفي
مســتقرة للكفــاءات والكــوادر اإلماراتية.

وأعــرب ســموه عــن ثقته بقــدرة أبناء 
الوطــن وإســهاماتهم فــي دفــع العمليــة 
ــادة  ــى األمــام بمــا يعــزز ري ــة ال التنموي
الدولــة اقتصاديًا وتنافســيتها في مختلف 

المجاالت.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم أن ملــف التوطيــن 
تحــت متابعــة ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيان..مشــيرًا إلــى أن مجلــس 
تنافسية الكوادر اإلماراتية »نافس« أسهم 
خــالل المرحلة الماضية في إطالق حزمة 
متكاملــة من البرامــج والفرص المخصصة 
لتعزيــز وجــود أبناء اإلمــارات في القطاع 
ــي  ــرص الت ــن الف ــتفادة م الخــاص واالس

. يقدمها
وأضــاف ســموه: »لدينــا مســتهدفات 
وطنيــة طموحــة لالســتمرار فــي تطويــر 
ملــف التوطيــن بوصفــه أساســيًا لمســيرة 
اإلمــارات التنموية..سياســتنا تقــوم علــى 
تعزيز الشــراكة بين مؤسســات القطاعين 
الحكومي والخاص، واالستثمار في طاقات 

الشــباب وصقــل خبراتهم«.
حضــر حفل التكريــم عدد من أصحاب 
المســؤولين  وكبــار  الــوزراء  المعالــي 
ــال  ــال األعم ــة ورج ــخصيات العام والش
ــن  ــماء الفائزي ــالن أس ــه إع وجــرى خالل
بالجائــزة وتكريمهم عــن إنجازاتهم خالل 

العــام ٢٠٢٢.
شــمل التكريم الفائزيــن بفئتي األفراد 

ــم  ــة التكري ــى فئ ــة إل والشــركات، إضاف
الخــاص للشــركات التــي حققــت نتائــج 

اســتثنائية فــي دعــم ملــف التوطيــن.
مــن جانبــه أكــد معالــي الدكتــور 
عبدالرحمــن بــن عبدالمنان العــور، وزير 
المــوارد البشــرية والتوطيــن..أن القيــادة 
ــة  الرشــيدة تولــي ملــف التوطيــن أهمي
كبيــرة، وتحــرص على توفير جميع ســبل 
ــخ  ــا يرس ــة بم ــوادر اإلماراتي ــم للك الدع
مشــاركتها الفاعلــة في مختلف مســارات 
العمليــة التنمويــة التــي تشــهدها الدولــة 
في جميع القطاعات، وقال: »إن سياسات 
التوطيــن تحظــى بدعــم القيادة الرشــيدة 
حيــث شــهدت المرحلــة الماضيــة إطالق 
مجموعــة متكاملة من المبادرات الهادفة 
إلــى توفير المنــاخ الداعم لملف التوطين 
وتعزيز دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا 
يمتلــك العديــد مــن اإلمكانــات والفــرص 

الكبيرة«.
ــس«  ــزة ناف ــور أن »جائ ــاف الع وأض
تهــدف إلــى تشــجيع المنافســة اإليجابيــة 
بيــن منشــآت القطــاع الخــاص فــي مجال 
ــم المنشــآت  ــن خــالل تكري ــن م التوطي

ــة،  ــي حققــت المســتهدفات المطلوب الت
إلــى جانــب االحتفــاء بالكــوادر اإلماراتية 
المتميــزة مــن العامليــن في هــذا القطاع 
بما يســهم في الجهــود المبذولة لالرتقاء 
بمنظومــة التنمية البشــرية الوطنية ورفع 
ــة  ــات االقتصادي ــي القطاع ــاركتها ف مش
الحاليــة  المرحلــة  فــي  االســتراتيجية 

والمســتقبلية.
من جانبه قال ســعادة غنام المزروعي 
األميــن العــام لمجلــس تنافســية الكــوادر 
ــى  ــدورة األول ــالق ال ــة.. إن إط اإلماراتي
لجائــزة »نافــس« ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، يهــدف 
ــاص  ــاع الخ ــركات القط ــم ش ــى تكري إل
والمواطنيــن العامليــن والمتدربيــن فيهــا 
ممــن اســتوفوا شــروط ومســتهدفات 
التوطيــن وحققــوا نتائــج أداء متميــزة .

ــل  ــزة تمث ــي أن الجائ ــد المزروع وأك
حافــزًا لتحقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة، 
وذلك عبر تشجيع منشآت القطاع الخاص 
لرفــع نســبة مشــاركة المواطنيــن ضمــن 
ــة  ــة نوعي ــق نقل ــة وتحقي ــوى العامل الق
ــارات  ــة اإلم ــي المســار التنمــوي لدول ف
وتطوير منظومة االقتصاد الوطني، إضافة 

إلــى تكريــم الكــوادر اإلماراتيــة وتقديــر 
إنجازاتهــم كل فــي مجالــه المهنــي.

ــة »أفضــل شــركة خاصــة  وضمــن فئ
في تحقيق مستهدفات التوطين«..ُأعلنت  
جائــزة الشــركات الكبــرى، والتــي تضــم 
ألــف موظف فأكثر داخل الدولة، وفازت 
بهــا شــركة ماجــد الفطيــم .. فيمــا تضــم 
ــن 5٠٠  ــطة م ــركات المتوس ــزة الش جائ
إلــى 999 موظفــا، وقــد فازت بها شــركة 
ــازت  ــف..  وف ــات التوظي المســار لخدم
بفئــة الشــركات الصغيــرة التــي تضم أقل 
مــن 5٠٠ موظــف داخــل الدولة،  شــركة 

»كــي بــي إم جــي«.
الرئيســي،  التكريــم  جانــب  وإلــى 
جــرى تكريــم ٢١ شــركة أخــرى تميــزت 
فــي ملــف التوطيــن، حيــث تبنــت دعــم 
توظيف وتدريب الكوادر اإلماراتية ضمن 
طاقــم عملهــا، وشــملت ماجــد الفطيــم 
ــم  ــركة الفطي ــس«، وش ــينما » فوك للس
المروريــة،  لألنظمــة  وســاعد  م،  م  ذ 
وهايبرماركت اللولو، وجيندال سو جلف، 
وهاليبرتــون وورلدوايد ليمتد، وكيوليس 
ام اتــش أي الدارة القطــارات وتشــغيلها، 

وماكســيمون الدارة المشاريع، وإنجازات 
لنظــم البيانات، وكريــف جلف دي دبليو 
ســي، و أو إم بــي لخدمــات التزويــد 
ــدار للمشــاريع، ومدرســة  ــن، وال بعاملي
ــارات  ــة، واإلم ــة الريان ــاض، ومدرس الري
ــس،  ــتجابة، وتيليبرفورمن ــات اإلس لخدم
ومركــز تقييــم للمعلومــات التجاريــة، 
ومركــز تقديــر، واعتمــاد القابضــة، وأي 
جــي جــي اإلمــارات للتدريــب المتقــدم، 
والشويهات أو أند إم ليميتد بارتنرشيب.

ــاع  ــي القط ــون ف ــة »المواطن ــا فئ أم
الخــاص«، وهــي جوائــز األفــراد، فتضــم 
جوائــز فرعيــة يتنافــس عليهــا المواطنون 
العاملــون فــي القطــاع الخــاص، وفــاز بها 
كل مــن غانــم غلــوم علي كرم من شــركة 
دبي للتأمين عن فئة الوظائف اإلشرافية/

القياديــة، وفاطمــة منصر مبــارك الكربي 
من شــركة نيو سنتشــري ايدوكيشــين عن 
فئــة الوظائــف اإلداريــة، وأمــل عبــداهلل 
ــفى  ــن مستش ــري م ــال المهي ــد الم محم
ميدكلينــك بــارك فيــو، عن فئــة الوظائف 
ــورة ســالم محمــد النشــمي  ــة، ون الطبي
المنصــوري مــن مركز ســمايا التخصصي، 
ــة  ــن فئ ــك ع ــرر، وذل ــز األول مك المرك
الوظائــف الطبيــة، وعبدالرحمــن محمــد 
خلفــان خربــاش المــري، مــن شــركة بــي 
دبليــو ســي عــن فئــة الوظائــف الماليــة، 
وحــوراء موســى عبــد الرســول موســى، 
مــن شــركة النقبــي ومشــاركوه، عــن فئة 
وظائــف المحامــاة، ومنى إبراهيم جمعة 
عبــداهلل المنصوري، من فنــدق فيرمونت 
بــاب البحــر، عن فئــة الوظائــف المهنية، 
وشــذى علــي إبراهيم عبيد الشــحي، من 
شــركة ماجــد الفطيــم / كارفــور، عن فئة 
وظائــف التجزئــة، وعبــداهلل خالــد علــي 
عبــداهلل الرئيســي مــن شــركة جانــز، عــن 

ــة المتدربين. فئ

كمــا أعلــن تكريــم ١5 مــن المواطنين 
ــرًا  ــاص نظ ــاع الخ ــي القط ــن ف العاملي
ــًا  ــم مســتوى عالي الجتهادهــم وتحقيقه

مــن المهنيــة فــي عملهــم .
يذكــر أن »نافــس« جائــزة ســنوية 
أطلقــت تحــت رعايــة ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة 
ــس تنافســية  ــس إدارة مجل رئيــس مجل
ــس  ــراف مجل ــة وبإش ــوادر اإلماراتي الك
تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة، وتتكامــل 
مــع برنامــج نافــس الــذي أطلــق ضمــن 
ــام  ــي ع ــين ف ــادرات الخمس ــة مب حزم
ــارات ٢٠7١  ــة اإلم ــق رؤي ٢٠٢١، لتحقي
مــن خالل تســليط الضــوء علــى النماذج 
المتميــزة مــن المواطنيــن العامليــن في 
ــزة  القطــاع الخــاص.. فيمــا تســهم جائ
نافــس فــي تشــجيع الكــوادر اإلماراتيــة 
للعمل واإلنتاجية لتحقيق تنافسية سوق 
العمــل والمســاهمة فــي جذب الشــباب 
للعمــل في القطــاع الخاص كخيــار أولي 

بعــد التخــرج.
كمــا جرى التعاون مع برنامج الشــيخ 
خليفــة للتميز الحكومــي لضمان مواءمة 
فئــات األفــراد مــن الجائــزة ومعاييرهــا 
واآلليــة المســتخدمة للتقييــم للتوجهات 
الحكومية وأفضل الممارســات والمعايير 
العالميــة، بمــا يضمــن حوكمــة عمليــة 
التقييــم وتعزيــز مفاهيم التميــز الفردي 
حيــث تــم تقييم األفــراد بنــاًء على ثالثة 
محــاور رئيســية وهــي »األداء والتعلــم 
المســتمر، التأقلم والمواطنــة اإليجابية، 
النتائج واإلنجازات«.. أما تقييم الشركات 
فقد جرى تنفيذه من قبل وزارة الموارد 
البشــرية والتوطين من خالل نظام إدارة 
األداء الــذي يعتمــد علــى نســبة تحقيــق 

مستهدفات التوطين. وام

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يحضران جانباً من تكريم الفائزين بجائزة »نافس« 
رئيس الدولة: تمكين الكوادر الوطنية في مقدمة أولوياتنا وتتضافر فيه جهود جميع المؤسسات

سموه يعرب عن ثقته بقدرة أبناء الوطن في دفع العملية التنموية بما يعزز ريادة الدولة اقتصادياً وتنافسيتها 
نائب رئيس الدولة: »نافس« أسهم في إطالق حزمة متكاملة من البرامج لتعزيز وجود أبناء اإلمارات بالقطاع الخاص 

محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة تذكارية مع المكرمين بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد وعدد من الوزراء والمسؤولين

محمد بن زايد يصافح سارة األميري

¢ ماجد الفطيم تفوز في فئة الشركات الكبيرة والمسار لخدمات التوظيف في 
فئة الشركات المتوسطة و«كي بي إم جي« في فئة الشركات الصغيرة 

¢ تكريم 21 شركة أخرى لتميزها في ملف التوطين والمواطنون 
المكرمون عن فئة األفراد حققوا نتائج متميزة في القطاع الخاص
¢ جوائز األفراد تغطي 10 مجاالت وجوائز الشركات تغطي 3 فئات
¢ التكريم يهدف لتشجيع الشركات والمواطنين على رفع نسب 

التوطين في القطاع الخاص في الدولة
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محمد بن زايد لدينا مستهدفات وطنية طموحة لالستمرار في 
تطوير ملف التوطين بوصفه أساسيًا لمسيرة اإلمارات التنموية

محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة تذكارية مع المكرمين بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد وعدد من الوزراء والمسؤولين
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ــيخ  ــمو الش ــب الس ــتقبل صاح اس
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي “رعاه اهلل”، مســاء أمس 
ــي،  ــل بدب ــي قصــر زعبي ــاء ف األربع
ــة  ــي دول ــل ف ــاء القبائ ــاء وأبن وجه
ــي  ــوا التهان ــن قدم ــارات والذي اإلم

ــارك. بمناســبة شــهر رمضــان المب
وتبادل ســموه والمهنئون، بحضور 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن 
ــي  ــد دب ــي عه ــوم ول راشــد آل مكت
ــذي، وســمو  ــس التنفي ــس المجل رئي
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي نائــب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر المالية، 
وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بن 
راشــد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
لإلعــالم، وعــدد مــن الشــيوخ وكبــار 
الشــخصيات، التهانــي والتبريــكات 
ــائلين  ــل، س ــهر الفضي ــبة الش بمناس
ــة  ــّم دول ــى أن يع ــارك وتعال اهلل تب
اإلمــارات، قيادة وشــعبًا، بــكل الخير 
ــة  ــهر الرحم ــد ش ــة، وأن يعي والبرك
الغاليــة  دولتنــا  علــى  والمغفــرة 
وشــعبها الكريــم بالُيمــن والطمأنينــة 
والســعادة، وأن يديــم عليهــا نعمــة 

األمــن واالســتقرار.
ــار  ــام اإلفط ــع طع ــاول الجمي وتن
علــى مأدبــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية 
العامــرة، داعيــن المولــى عــّز وجــّل 
أن ينعــم على دولة اإلمــارات بمزيد 
مــن التقدم واالزدهار، وعلى قيادتها 
الرشيدة بموفور الصحة والعافية.وام

محمد بن راشد يستقبل وجهاء وأبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد خالل استقباله وجهاء وأبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور حمدان ومكتوم بن محمد
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شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخليــة المحاضــرة األولــى التــي 
نظمها مجلس محمد بن زايد في موســمه 
الرمضاني لهذا العام، بعنوان»التكنولوجيا 
واالتجاهات الناشــئة.. كيف نتبنى منظورًا 

مســتقبليًا فــي التفكير«.
كمــا شــهد المحاضــرة.. ســمو الشــيخ 
عبــداهلل بن زايد آل نهيــان وزير الخارجية 
والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ زايد بن 
محمــد بــن زايد آل نهيان  ومعالي الشــيخ 
نهيــان بــن مبارك آل نهيان وزير التســامح 
والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين، 
فيمــا قدمــت المحاضرة إيمي ويب خبيرة 
الدراســات المســتقبلية والبروفيسورة في 

كليــة ســتيرن لألعمال بجامعــة نيويورك.
واســتعرضت البروفيســورة إيمي كيفية 
تأثيــر التقنيــات واالبتــكارات علــى عالمنــا 
ومداركنــا وتعاملنــا علــى المــدى الطويل، 
مقدمــة تصــورًا مســتقبليًا لمــا يمكــن أن 
يكــون عليــه العالــم بعــد تكيفــه التــام مع 
تلك التقنيات التي ستحدث تغييرًا جذريًا، 
فيمــا شــددت علــى أهميــة االســتعداد لما 

هــو قــادم ومحاولــة االســتفادة منه.
المســتقبل  استشــراف  أن  وأكــدت 
وفــق المعطيــات الحاليــة والمقترنــة كليــًا 
بالتقنيــات، سيســهم فــي تحديــد مقــدرة 
الــدول علــى التقــدم وزيــادة تأثيرهــا 

وحضورهــا مســتقباًل.

واستشــهدت المحاضــرة بتجربــة اآلبــاء 
ــن  ــارات الذي ــة اإلم ــي دول المؤسســين ف
امتلكــوا تصــورًا واضحــًا لشــكل المســتقبل 

ــة  ــر فرص ــاح أكب ــا أت ــو م ــه وه وتحديات
لتحقيــق مــا نشــهده مــن تقــدم وازدهــار 

فــي مختلــف مــدن اإلمــارات.

ــارات  ــاح اإلم ــى أن نج ــارت إل وأش
فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة اليــوم 
ســيقودها لتعزيــز حضورهــا الدائــم 

ــور  ــر والحض ــدول ذات التأثي ــن ال ضم
ــل. ــي الفاع الدول

وقالــت آيمــي إن علــى القــادة وصنــاع 

ــوازن  ــوا الت ــم أن يحقق ــي العال ــرار ف الق
والتحلــي  امتــالك رؤيــة واضحــة  بيــن 
ــتجابة  ــال االس ــدم إغف ــع ع ــة، م بالواقعي
للعوامل واالتجاهات الناشئة، والحرص على 
اإلبقــاء علــى الشــغف الكافــي الستشــراف 
المســتقبل ومعرفة طبيعة األجيال المقبلة 
وكيــف يمكــن تلبيــة احتياجاتهــم وتحقيق 

المســتقبل المنشــود لهــم.
ــات  ــرز التحدي ــد أب ــت أن أح وأوضح
المرتبطــة بالتقنيــات التــي باتــت تعتمــد 
تلــك  هــي  الســحابية  البيانــات  علــى 
المخــاوف المرتبطــة بمدى توافــر معايير 
ــخصية. ــات الش ــة البيان ــة خصوصي حماي

ــاة  ــى قن ــوم عل ــرة الي ــث المحاض وتب
اإلمــارات والقنــوات التلفزيونيــة المحلية 
بجانــب »قنــاة يوتيوب مجلــس محمد بن 
زايــد » حوالــي الســاعة 6:٠٠ مســاًء. وام

سيف بن زايد يشهد المحاضرة »التكنولوجيا واالتجاهات الناشئة.. كيف نتبنى منظوراً مستقبلياً في التفكير« بحضور زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك 

سيف بن زايد وإيمي ويب

سيف بن زايد وزايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك خالل المحاضرة 

عبداهلل بن زايد خالل حضور المحاضرة

سيف بن زايد في حديث مع إيمي ويب

جانب من الحضور 

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد محاضرة »التكنولوجيا واالتجاهات الناشئة«

المحاضرة قدمتها إيمي ويب خبيرة الدراسات المستقبلية 
والبروفيسورة في كلية ستيرن لألعمال بجامعة نيويورك

المحاضرة استعرضت كيفية تأثير التقنيات واالبتكارات 
على عالمنا ومداركنا وتعاملنا على المدى الطويل

نجاح اإلمارات في اتخاذ 
القرارات الصحيحة اليوم 
يقودها لتعزيز حضورها 
ضمن الدول ذات التأثير 

الدولي الفاعل
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عبداهلل بن زايد في حديث مع إيمي ويب

سيف بن زايد يشهد المحاضرة »التكنولوجيا واالتجاهات الناشئة.. كيف نتبنى منظوراً مستقبلياً في التفكير« بحضور زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك

زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك خالل المحاضرة

على القادة وصناع القرار في العالم أن يحققوا التوازن بين امتالك رؤية واضحة والتحلي بالواقعية
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إيمي ويب خالل لقائها في المحاضرة
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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة دبي، مبادرة “َطبِّق في دبي”، 
الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح فرص ألسواق جديدة 
وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل 
التطبيقات الذكية، بما يسهم في تعزيز مكانة 
دبي منصًة رائدًة للفرص االقتصادية وقائدًة 
لسوق التطبيقات الذكية بحلول عام ٢٠٢5.

وأكد سموه أن رؤية وتوجيهات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، مّكنت دبي من قيادة القطاع 
الرقمي وخلقت فرص استثنائية الستشراف 
أفضل مستقبل متمكن من مختلف العلوم 
المستقبلية إيماناً بأهمية االستثمار في المجال 
الرقمي منذ وقت مبكر من خالل “مدينة دبي 
لإلنترنت” واالستراتيجيات المختلفة التي عّززت 

مكانة دبي في هذا القطاع.
وقال سموه: “الحراك القوي تجاه تطوير 
التطبيقات اإللكترونية وتبّني األنظمة الرقمية 
واالنتقال إلى ابتكار شركات رقمية وتكنولوجية 
على الهواتف الذكية والمنصات المختلفة، خلق 
سباقاً عالميًا لتطوير فرص اقتصادية مختلفة 
ونماذج عمل مستقبلية تعّزز االقتصاد الرقمي.. 
ودبي هدفها تحقيق الريادة الوطنية في هذا 
السباق العالمي.. من خالل توفير منصة لتطوير 
مهارات ١٠٠٠ إماراتي من أصحاب المواهب 
واألفكار التكنولوجية لبدء تطبيقاتهم الذكية 
وإثراء البنية التحتية القوية لقطاع التطبيقات 

في دبي”.
وأكد سموه “ أن دبي تسعى من خالل هذه 
المبادرة إلى إتاحة الفرصة لألجيال المقبلة 
من المبتكرين والمطّورين الشباب، وتهيئة 
وترسيخ بيئة حاضنة للشركات التقنية الناشئة 
ودعمها المستمر للموهوبين في المجال الرقمي، 
في ظل النمو الكبير لألسواق الناشئة وإقبال 
المجتمعات على استخدام التطبيقات الرقمية، 
وزيادة استخدامها من قبل األفراد في منطقة 
الشرق األوسط بنسبة ٨5% سنوياً، ما يؤكد إدراك 
األفراد ألهمية التكنولوجيا في تطوير أساليب 
العمل وتعزيز جودة الحياة وما يعزز مكانة 
دبي مقراً عالمياً ألفضل التطبيقات اإللكترونية، 

وطموحها في هذا المجال”.
دبي”  في  “َطبِّق  مبادرة  إطالق  حضر 
معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء 
االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل 
عن ُبعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي لالقتصاد 
الرقمي، وسعادة هالل سعيد المري، المدير 
العام لدائرة االقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة 
حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي 
الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة 
أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة 
غرفة دبي لالقتصاد الرقمي، وسعادة مالك 
آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير 
والرئيس التنفيذي لمجموعة “تيكوم”، وعارف 
أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي 
العالمي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة 

دبي لالقتصاد الرقمي.
وتسعى مبادرة “َطبِّق في دبي”، التي تأتي 

ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل 
واالقتصاد الرقمي، إلى تدريب الكوادر الوطنية 
والمتميزة وتأهيلهم بالشراكة مع أبرز الشركات 
التكنولوجية والقطاع الخاص في مدينة دبي، 
بما يعزز دورهم في تحديد المجاالت ذات 
األولوية، ويسهم في دعم تكامل جهود وضع 
خطط استشرافية برؤية مستقبلية القتصاد 
التطبيقات واالستفادة من التقنيات التكنولوجية 
لتسهيل حياة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة 

في دبي.

كما تركز المبادرة، التي ستشرف عليها 
غرفة دبي لالقتصاد الرقمي بدعم عدد من 
المؤسسات والدوائر الحكومية وبالشراكة مع 
شركات التكنولوجيا العالمية، على تشجيع 
ابتكار التطبيقات العالمية وفتح آفاق الفرص 
المتنوعة للشباب للريادة في األسواق العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل ١٠٠٠ 
إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة وابتكار 
تطبيقات نوعية، كما تهدف إلى مضاعفة عدد 
مطوري التطبيقات إلى ٣ أضعاف بحلول عام 

٢٠٢5 ودعم ١٠٠ مشروع وطني جديد من 
خالل طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية 

خالل العامين القادمين.
واجتمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم بـ ٤٠ من مطوري التطبيقات 
اإلمارات،  دولة  من  العالمية  التكنولوجية 
في  والنمو  التميز  مواصلة  على  وحفزهم 
هذا المجال، حيث ابتكروا نماذج جديدة في 
قطاعات الطلب والتعليم والرعاية الصحية وريادة 
األعمال ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة 

األفكار مع الخبراء والموهوبين والمطورين، 
وما تمثله هذه المشاركات من دعم أساسي 
لالرتقاء بأساليب العمل التكنولوجية وتبّني 
التطبيقات المتقدمة بشكل أكبر، من خالل 
مناقشة أفكار مطّوري التطبيقات وتطلعاتهم 
في المجال الرقمي لترسيخ مكانة دبي منصًة 
تتبنى أفكار المستقبل وأوجه التطور المستدام.

فقد التقى سموه بمرشد محمد مؤسس 
“درايف يو”، التطبيق اإللكتروني الذي تم إنشاؤه 
لتسهيل توصيل طلبات المقاهي والمطاعم 

إلى سياراتهم الخاصة وتوفير الوقت وتقديمها 
بخدمات دفع وتسليم ذكية، و عفراء المهيري، 
مؤسس تطبيق “اليولة” اإللكتروني وهي لعبة 
من ألعاب المسارات المستوحاة من الرزفة 
اإلماراتية حيث يقوم الشخص باللعب كواحد 
من األبطال الخمسة ويقوم بتجميع النقود 
المعدنية أثناء اليولة والحصول أعلى الدرجات 

في اللعبة.
والتقى سموه أيضا نيلز كارلسون، مؤسس 
“فونتز” وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمستخدمين 
التعبير عن أنفسهم باستخدام خطوط مختلفة 
عبر استخدام لوحة المفاتيح، وعبداهلل السيد 
وعبدالرحمن السيد، مؤسسّي “نبض”، التطبيق 
اإللكتروني الذي يربط ١5٠٠ مصدر إخباري 
إقليمي وعالمي في تطبيق واحد شاماًل المواضيع 
السياسية والرعاية الصحية والتقنية والرياضية 
وغيرها، وفوضيل بنتوركيا، مؤسس “أوكادوك”، 
وهي أول منصة لحجز موعد مع طبيب في دولة 
اإلمارات للتسهيل على المريض وتطوير طرق 
حجز المواعيد بأسلوب يعتمد على التكنولوجيا.

وتشهد األسواق التكنولوجية نمواً متسارعاً، 
إذ بلغت عوائد مبيعات الهواتف الذكية العالمية 
حوالي ٤٤٨ مليار دوالر، وأصدر المطورون 
مليوني تطبيق ولعبة جديدة خالل العام ٢٠٢١، 
فيما تم رصد إنفاق أكثر من ١6٠ مليار دوالر 
من قبل المستخدمين، ووصل عدد تحميل 
التطبيقات اإللكترونية إلى ٢٣٠ مليار تحميل، 
ما يعكس حجم الفرص الكبيرة التي يوفرها 
هذا القطاع لبناء مشاريع قائمة على المعرفة 

والبيانات في المجاالت التكنولوجية.
كما تجاوز تحميل التطبيقات المعنية بالقطاع 
المالي واألعمال في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا ١57 مليون مرة في عام ٢٠٢١ بزيادة 
قدرها ١٨٢% منذ عام ٢٠١٨ في حين زاد إنفاق 
المستخدمين في أفضل ٢5 تطبيق إلكتروني 
للتواصل االجتماعي بمقدار 6.5 ضعف نسبة 
االستخدام في عام ٢٠١٨ ما يمهد الطريق 
ويتيح العمل على تطبيقات تكنولوجية في 
دبي واالستفادة من بنيتها التحتية الرقمية 
القوية والتشريعات التي تسهل بدء المشاريع 
التكنولوجية والمحفزات الحكومية التي سرعت 

من نموها االقتصادي.
“َطبِّق  ضمن  الرقمية  المشاريع  ولبدء 
في دبي”، يمكن التسجيل من خالل الرابط 

www.createapps.ae اإللكتروني
ُيذكر أن اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل 
واالقتصاد الرقمي، برئاسة سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف إلى 
رسم مستقبل الذكاء االصطناعي ووضع خطط 
لالستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات 
الهادفة لتعزيز االقتصاد الرقمي إلمارة دبي 
وتتولى مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات 
االقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل 
الميتافيرس والذكاء االصطناعي والبلوك تشين 
والواقع االفتراضي والواقع الُمعّزز وإنترنت 
األشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في 
إمارة دبي واإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات 
المتعلقة باالقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل 

في اإلمارة.وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس 
أنه  »كوب٢٨«،  األطراف  لمؤتمر  المعيَّن 
بفضل الرؤية االستشرافية للقيادة وتوجيهاتها 
المتجددة،  الطاقة  لالستثمار في مستقبل 
بدأت دولة اإلمارات ببناء مزيج متنوع من 
مصادر الطاقة يشمل طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية، وقامت ببناء أكبر ثالث محطات 
للطاقة الشمسية في موقع واحد وأقلها تكلفة 

في العالم.
وأوضح معاليه حاجة العالم إلى مضاعفة 
قدرته اإلنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة 
ثالث مرات خالل األعوام السبعة القادمة، 
وست مرات بحلول عام ٢٠٤٠، لتصل إلى 

5٠ ألف تيراواط في الساعة.
جاء ذلك في كلمة معاليه الرئيسية أمام 
»مؤتمر حوار برلين حول االنتقال في قطاع 
الطاقة« المنعقد حاليًا في جمهورية ألمانيا 
االتحادية، حيث دعا المجتمع الدولي إلى 
التوافق على هدف تحقيق انتقال منطقي 
وعملي وتدريجي في القطاع، لضمان أمن 
الطاقة العالمي بالتزامن مع بناء منظومة 
الطاقة المستقبلية، وتوسيع نطاق الشراكات 
واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة القدرة 
اإلنتاجية لجميع مصادر الطاقة المتجددة.

سنويًا  دوليًا  منتدى  الحدث  ويعّد هذا 
لمناقشة تحقيق انتقال عالمي للطاقة بصورة 
آمنة ومسؤولة بيئياً وبتكلفة معقولة، ويحضره 
هذا العام مجموعة كبيرة من قادة الدول 
والحكومات واألعمال، وممثلون عن منظمات 
المجتمع المدني، وعلماء ووفود رسمية من 

أكثر من 6٠ دولة.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
في كلمته أن مصادر الطاقة المتجددة تقوم 
بتغيير قطاع الطاقة جذريًا، حيث وفرت ما 
يقرب من 9٠% من إجمالي القدرة الجديدة 

لتوليد الطاقة في العام الماضي.
وأشار إلى خطط شركة »مصدر« لزيادة 
محفظتها من الطاقة المتجددة أربع مرات 
خالل السنوات السبع المقبلة من ٢5 ألف 
ميغاواط من الطاقة المتجددة حاليًا إلى أكثر 
من ١٠٠ غيغاواط، موضحًا أن ألمانيا تسير 
في مسار مشابه حيث رفعت مساهمة الطاقة 
المتجددة إلى ٤٠% من قدرة توليد الطاقة 

الكهربائية لديها في خالل ٣٠ عامًا.
وتأكيداً على الرؤية المشتركة لكل من 

دولة اإلمارات وجمهورية ألمانيا االتحادية 
الهادفة إلى إنجاز انتقال ذكي وعادل في قطاع 
الطاقة بما يضمن تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية المستدامة، سلط معاليه الضوء 
على الدور المحوري أللمانيا في تأسيس الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة »آيرينا«، حيث 
افتتحت مركز االبتكار والتكنولوجيا التابع 
للوكالة في بون في الوقت الذي شهد افتتاح 
المقر الرئيسي لوكالة »آيرينا« في مدينة 

»مصدر« في دولة اإلمارات.
اإلمارات  دولة  »تمتلك  معاليه:  وقال 
وجمهورية ألمانيا االتحادية عالقات استراتيجية 
وثيقة تمتد ألكثر من خمسين عامًا وتشمل 
المستدامة  الصناعية  الطاقة والتنمية  أمن 
والعمل المناخي. وبما أن ألمانيا هي مقَر 
األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ، والدولة المستضيفة لثالثة 
تؤدي دورًا  فإنها  األطراف،  من مؤتمرات 

أساسيًا في مواجهة التحدي المناخي«.
نطاق  على  التعاون  أهمية  إلى  ولفت 
شركاءنا  »أدعو  قائاًل:  الدولي..  المجتمع 
األلمان، وجميَع شركائنا العالميين، للعمل 

معنا على تنفيذ مشروعات مجدية اقتصاديًا 
للطاقة المتجددة في كل منطقة في أنحاء 

العالم«.
ونّوه معاليه في كلمته بالتقرير التجميعي 
للتقييم السادس الصادر مؤخراً عن الفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مؤكدًا 
ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة 
للحد من تداعيات تغير المناخ، وقال إن: 
»العالم بحاجة إلى مزيد من الجهود لتفادي 
تجاوز االرتفاع في درجات حرارة كوكب 
األرض ١.5 درجة مئوية عن مستويات ما 
قبل الثورة الصناعية، ولدينا فرصة محدودة 
إلجراء تصحيح جذري لمسار العمل، لذا، 
يجب أن نعزز جهودنا المشتركة وأن نركز 
على إنجاز انتقال منطقي وعملي وتدريجي 

في قطاع الطاقة«.
إلى خفض  الحاجة  على  معاليه  وشدد 
االنبعاثات العالمية بنسبة ٤٣%، وأن السبيل 
الوحيد لذلك هو اتباع نهج يستفيد من جميع 
الحلول المتاحة، داعيًا قادة العمل المناخي 
إلى السعي بشكل فعال لالستفادة من جميع 
مصادر الطاقة المتجددة، وقال: »نحن بحاجة 

إلى استكشاف جميع الخيارات المتاحة، إذ ال 
يمكننا االكتفاء بحل واحد فقط مثل مصادر 
الطاقة المتجددة، أو الهيدروجين، أو الطاقة 
استخدام  أو  الكربون،  التقاط  أو  النووية، 
النفط والغاز األقل كثافة في االنبعاثات.. 
معًا،  الحلول  هذه  جميع  إلى  نحتاج  بل 
باإلضافة إلى التقنيات الجديدة التي سيتم 
اختراعها وتسويقها وتطبيقها«، كما أكد على 
الدور المهم للهيدروجين في القطاعات التي 
يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل صناعة الصلب 
واألسمنت واأللمنيوم، مشيداً بالجهود الثنائية 
بين دولة اإلمارات وألمانيا لزيادة الطاقة 

اإلنتاجية من الهيدروجين.
وأشار إلى ضرورة استخدام التقنيات التي 
أثبتت كفاءتها بالتزامن مع تطوير مشروعات 
عن  مثااًل  وأعطى  الهيدروجين،  وتقنيات 
التقاط الكربون بصفته »تقنية أساسية لخفض 
االنبعاثات«، وقال إن: »الطاقة التشغيلية 
اللتقاط الكربون في جميع أنحاء العالم تبلغ 
حاليًا ٤٤ مليون طن فقط سنويًا، وهذا ال 
يكفي، وسيكون من الضروري زيادة قدرة 
التقاط الكربون ٣٠ مرة«، وأوضح أن العائق 

األساسي أمام هذا الهدف هو »ارتفاع تكلفة 
هذه التقنية«، الفتًا إلى أن الحل هو إصدار 
»تشريعات حكومية ذكية لجذب استثمارات 
القطاع الخاص، باإلضافة إلى استكشاف تقنيات 
التقاط الكربون الناشئة مثل استخدام الهواء 

المباشر والتعدين والتناضح«.
 ودعا معاليه قطاع الطاقة إلى التعاون 
البنَّاء مع جميع القطاعات الصناعية في خفض 
االنبعاثات التي »تشمل كل القطاعات الصناعية، 
وتتطلب حاًل يشمل كافة هذه القطاعات«، 
مضيفًا للحضور: »ربما سمعتم بالدعوة التي 
وجهُتها إلى قطاع النفط والغاز في وقت سابق 
من هذا الشهر لمضاعفة الجهود، والتوافق 
حول هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 
٢٠5٠، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري 
من غاز الميثان بحلول عام ٢٠٣٠. إننا بحاجة 
إلى صياغة عالقة جديدة بين قطاع الطاقة 
وجميع القطاعات األخرى، بحيث يتشارك 
قطاع الطاقة مع القطاعات كثيفة االنبعاثات 
وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية 
والمجتمع المدني إليجاد الحلول العملية 

التي نحتاج إليها«.
كما جدد ضرورة العمل على تطوير شامل 
ألداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية 
متعددة األطراف لضمان عدم ترك االقتصادات 
النامية خلف الَركب في أثناء سعي العالم إلى 
التوسع في حلول الطاقة النظيفة، وقال إن: 
»هذه المؤسسات ُأنِشئت منذ ما يقرب من 
ثمانين عامًا لتحفيز عمليات إعادة اإلعمار بعد 
الحرب )العالمية الثانية(، ونحن بحاجة إلى 
تحديث مهامها، وتطوير نموذجها التشغيلي 
ليواكب القرن الحادي والعشرين، كما علينا 
أيضًا توسيع نطاق التمويل الميسر، وتوفير 
المزيد منه بتكلفة مناسبة، لتقليل المخاطر 

وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته. 
وإذا اتخذنا الخطوات الصحيحة اليوم، سيمكننا 
خلق مسار منخفض االنبعاثات لتحقيق نمو 

اقتصادي كبير«.
ويعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر 
خالل الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع 
عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي 
المجتمع المدني، كما يشارك في فعالية حول 
مع  واالستدامة  الطاقة  قطاع  في  االنتقال 
فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية 

ألمانيا االتحادية.
ومن المخطط أن يعقد معاليه لقاءات 
ثنائية مع كل من المستشار األلماني أوالف 
شولتس، ونائب المستشار الدكتور روبرت 
وحماية  االقتصادية  الشؤون  وزير  هابيك 
المناخ األلماني، ومعالي أنالينا بيربوك وزيرة 
الخارجية األلمانية، ومعالي جنيفر مورغان 
المبعوثة األلمانية الخاصة للعمل المناخي، 
وجو كايزر، رئيس المجلس اإلشرافي لشركة 
سيمنز العالمية للطاقة، والدكتورة سابين 
كالوكه، كبير مسؤولي التقنيات بشركة إيرباص.

وتعد هذه الزيارة إلى برلين األحدث ضمن 
جولة االستماع والتواصل العالمية التي يقوم 
بها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بصفته 
الرئيس المعين لمؤتمر األطراف »كوب٢٨«، 
والتي تهدف إلى لقاء واالستماع إلى آراء 
والشباب،  المدني،  والمجتمع  الحكومات 
والقطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية 

والمنظمات غير الحكومية.
 وأجرى معاليه حتى اآلن سلسلة من 
الزيارات شملت الهند والمملكة المتحدة 
وألمانيا وفرنسا والدنمارك والواليات المتحدة، 
وسيقوم أيضًا بمجموعة من الزيارات إلى 

المزيد من الدول المتقدمة والنامية. وام

ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل واالقتصاد الرقمي

حمدان بن محمد يطلق مبادرة »َطبِّق في دبي«

في كلمته أمام مؤتمر حوار برلين حول االنتقال بقطاع الطاقة
الرئيس المعّين لـ«كوب28« يشيد بالشراكة اإلماراتية األلمانية الهادفة لتحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة

سلطان الجابر: اإلمارات بدأت ببناء مزيج متنوع من 
مصادر الطاقة يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية

»كوب28« سيركز على خفض االنبعاثات وليس إبطاء 
معدالت النمو والتقدم وضمان أمن الطاقة العالمي

سلطان الجابر خالل إلقاء كلمته في المؤتمر 

حمدان بن محمد خالل إطالقه المبادرة »َطبِّق في دبي«

ولي عهد دبي: سباق عالمي لتطوير فرص اقتصادية مختلفة ونماذج عمل مستقبلية

المبادرة تعزّز مكانة دبي مقراً عالمياً ألفضل التطبيقات اإللكترونية وتدعم طموحها في المجال

سموه: توفير منصة الستقطاب ألف إماراتي من أصحاب المواهب لبدء تطبيقاتهم الذكية
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 أعلنــت جائزة زايد لالســتدامة، الجائزة 
العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة اإلمارات 
لتكريــم حلــول االســتدامة المبتكــرة، عــن 
اســتحداث فئة جديدة لـ »العمل المناخي« 
وذلــك دعمــًا لرســالة الجائــزة الهادفــة إلــى 
تحفيــز إيجــاد حلــول مبتكــرة تســهم فــي 
ــة  ــاخ وحماي ــر المن ــات تغي مواجهــة تداعي

المــوارد الطبيعيــة لكوكب األرض.
وقــال معالــي الدكتــور ســلطان بــن 
أحمــد الجابــر، وزير الصناعــة والتكنولوجيا 
المتقدمة، مدير عام جائزة زايد لالستدامة، 
 :)COPالرئيس المعّين لمؤتمر األطراف )٢٨
يتماشــى إطــالق فئــة »العمــل المناخــي« 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــادة ف ــة القي ــع رؤي م
بدعــم تطويــر حلــول مبتكــرة قــادرة علــى 
حمايــة الكوكــب واإلنســان مــن تداعيــات 
تغيــر المنــاخ؛ ونتطلع إلــى أن يعزز إطالق 
هذه الفئة الجديدة األثر اإليجابي للجائزة، 
خاصــًة وأنــه يتزامــن مــع اســتعداد دولــة 
األطــراف  مؤتمــر  الســتضافة  اإلمــارات 
ــتدامة  ــام االس ــع ع ــك م )COP٢٨(، وكذل
الــذي تم اإلعــالن عنه لتحقيق مســتهدفات 
االستراتيجية الوطنية لتسريع مسيرة التنمية 

المســتدامة فــي الدولــة.
وأضــاف معاليــه: تركــز دولــة اإلمــارات 
علــى أن يكــون )COP٢٨( مؤتمــرًا شــاماًل 
يحتــوي الجميــع ويكــون لــه دور فاعــل في 
تحفيز العمل المناخي وتطوير حلول عملية 
تســهم في تحقيق تنمية مســتدامة شــاملة، 
وتســريع اعتمــاد سياســات عالميــة تدعــم 
مبــادرات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والحد 
مــن تداعياتــه، إضافــة إلــى توفيــر التمويــل 
للمشــاريع ذات الصلــة بالمنــاخ، وتعويــض 

الخســائر واألضــرار المناخية.
ونــوه إلــى أن فئــة »العمــل المناخــي« 
المضافــة حديثــًا إلى جائزة زايد لالســتدامة 
تأتــي لتكــرس هــذه الجهــود، فهــي تركــز 
ــي  ــول الت ــر الحل ــر ونش ــم تطوي ــى دع عل
يحتاجهــا العالــم اليــوم مــن أجــل تحقيــق 
ــان  ــاخ وضم ــس للمن ــاق باري ــداف اتف أه
تفــادي تجــاوز االرتفــاع فــي درجــة حرارة 
األرض مســتوى ١.5 درجــة مئويــة؛ وقــال : 
فــي هــذا العقــد الحاســم بالنســبة للعمــل 
المناخي، تمثل الفئة الجديدة إضافة نوعية 
ومهمــة لجهــود الجائزة، ونتطلــع إلى تلقي 
مشــاركات مــن جميــع أنحــاء العالــم، وإلى 
تحفيــز وتكريــم الحلــول المبتكــرة الالزمــة 
ــج  ــى نتائ ــة إل ــدات المناخي ــل التعه لتحوي
عمليــة، وتحقيــق تقــدم ملمــوس وشــامل 

ومســتدام لكوكبنــا ومجتمعاتنــا.
وتأسســت جائــزة زايــد لالســتدامة فــي 

عــام ٢٠٠٨ تخليــدًا إلرث الوالــد المؤســس 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب اهلل ثــراه .. وتكــّرم الجائــزة 
المؤسســات والمــدارس الثانويــة التي تقدم 
حلــواًل مســتدامة تمتلــك مقومــات التأثيــر 
ــات الصحــة،  ــكار واإللهــام ضمــن فئ واالبت
ــدارس  ــاه، والم ــة، والمي ــذاء، والطاق والغ
الثانويــة العالمية، وفئــة »العمل المناخي« 

المضافــة حديثــًا.
ومــع إطالقهــا في وقت يركــز فيه العالم 
بشــكل متزايد على التصدي لتداعيات تغير 
المناخ، ستساعد فئة »العمل المناخي« في 
توســيع نطاق الحلــول المبتكرة التي أثبتت 
فعالياتهــا فــي معالجــة المشــكالت البيئيــة 
وتمكيــن المجتمعات من مواجهة آثار تغير 
ــاخ التــي تعــد مــن التحديــات األكثــر  المن
إلحاحــًا فــي العالــم .. وتشــمل هــذه الفئــة 
المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة 
والمنظمــات غيــر الربحيــة التــي تقــدم 
حلــواًل تســهم فــي تعزيــز قــدرات التكيــف 
مــع تداعيــات تغيــر المنــاخ، وتدعــم نشــر 

ــول البيئية. الحل
وتمتلــك جائــزة زايــد لالســتدامة ســجاًل 
حافــاًل يمتد لخمســة عشــر عامًا مــن التأثير 
االيجابــي فــي حيــاة المجتمعــات وتمكيــن 
تطوير حلول مســتدامة في مجاالت الصحة 
ــي ضــوء  ــاه .. وف ــة والمي ــذاء والطاق والغ
تزايــد زخــم الجهــود العالميــة للحــد مــن 
ــة  ــاخ، ستســاهم الفئ ــر المن ــات تغي تداعي
الجديــدة فــي دعم مســاعي الجائزة لتحفيز 

تطويــر حلــول مبتكرة لمواجهة المشــكالت 
المناخيــة، وتمكيــن المجتمعــات من تعزيز 
المرونة المناخية. وقد رســخت جائزة زايد 
لالســتدامة مكانتهــا لتصبــح منصــة عالميــة 
لتعزيــز التنمية المســتدامة ومقصــدًا لرواد 

االســتدامة مــن جميع أنحــاء األرض.
ــد  ــق يمت ــإرث عري ــزة ب ــي الجائ وتحتف
علــى مــدار ١5 عامــًا مــن إحــداث التأثيــر 
اإليجابــي فــي العالــم مــع أكثــر مــن ٣7٨ 
ــتفيدون  ــم يس ــول العال ــون شــخص ح ملي
مــن حلــول ١٠6 فائزيــن كرمتهــم الجائــزة 

منــذ إطالقهــا.
ــكل  ــزة 6٠٠ ألــف دوالر ل وتمنــح الجائ
فائــز فــي فئــات الصحــة والغــذاء والطاقــة 
والميــاه والعمل المناخي، فــي حين تتوزع 
جائــزة فئة المــدارس الثانوية العالمية على 
المدارس الست الفائزة عن المناطق الست 
ــم بحيــث تحصــل كل مدرســة  حــول العال
فائــزة علــى مبلــغ ١٠٠ ألــف دوالر لتتمكن 
مــن بــدء مشــروع جديــد أو توســيع نطــاق 

مشــروع قائم.
ومــن المتوقــع أن تلقــى فئــة »العمــل 
المناخي« إقبااًل واسعًا من المهتمين بمجال 
االستدامة من جميع أنحاء العالم .. وتتطلع 
جائــزة زايــد لالســتدامة إلى تلقــي الطلبات 
مــن المنظمــات غيــر الربحيــة والشــركات 
الصغيرة والمتوســطة حتى موعد أقصاه ٢٣ 
مايو ٢٠٢٣ .. وســيتم اإلعــالن عن الفائزين 
ضمــن الحفل الســنوي لتوزيع الجوائز الذي 

ســيقام في أبوظبي.وام

جائزة زايد لالستدامة تستحدث فئة »العمل المناخي«

 وقعــت دائــرة التنميــة الســياحية في 
ــة  ــع مؤسس ــم م ــرة تفاه ــان مذك عجم
ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة 
لتعزيزالتعــاون الفكــري والثقافي بينهما، 
ــاور  ــة التش ــا ألهمي ــك إدراكًا منهم وذل
ــا يخــدم القطــاع  والعمــل المشــترك بم

الثقافــي فــي إمــارة عجمــان.
وّقــع المذكــرة ســعادة محمــود خليــل 
الهاشــمي المديــر العــام لدائــرة التنميــة 
الســياحية فــي عجمــان وســعادة إبراهيم 
الهاشــمي المديــر التنفيــذي لمؤسســة 

ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة.
وشملت مذكرة التفاهم أسس التعاون 
وتطويــر العالقــات الثنائيــة بيــن ســياحة 
عجمــان ومؤسســة العويــس الثقافيــة 
تحقيقــًا ألهدافهمــا المشــتركة وذلك من 
خــالل التشــاور وتبــادل اآلراء والخبــرات 
والدراســات وورش العمــل والنــدوات 
العلميــة  والمعلومــات  والمطبوعــات 
والثقافيــة، إضافــًة إلــى تنفيذمشــاريع 
مشــتركة وإقامــة فعاليات تخــدم القضايا 
الفكريــة واالجتماعيــة والتراثية والعلمية 

والثقافيــة فــي عجمــان.
وقــال ســعادة محمود خليل الهاشــمي 
إن دائــرة التنميــة الســياحية تحرص على 
تعزيــز شــراكاتها المحليــة بهــدف تعزيــز 
القطــاع الثقافــي واإلبداعــي فــي اإلمــارة 
بما يخدم توجهات واســتراتيجيات ورؤى 
إمــارة عجمــان الطموحــة والتــي تهــدف 
إلــى تحويلهــا إلــى مركــز ثقافــي عالمــي 

ــداع وملتقــى للمواهــب ،  ــة لإلب وحاضن
الفتًا إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسســة 
ســلطان بــن علي العويــس الثقافية تصب 
فــي إطار إثراء المشــهد الثقافــي المحلي 
وترســيخ المعرفــة الشــاملة بيــن مختلف 

شــرائح المجتمع.
مــن جانبــه اكــد المديــر التنفيــذي 
ــس  ــي العوي ــن عل ــلطان ب ــة س لمؤسس
الدوائــر  مــع  التعــاون  أن  الثقافيــة 
ــب  ــي صل ــة هــو ف والمؤسســات الوطني

اهتمــام المؤسســة التــي تفتــح آفــاق 
عبــر  الجهــات  كافــة  مــع  التواصــل 
ــم  ــرات وتنظي ــات والخب ــادل المعلوم تب
فعاليــات وأنشــطة مشــتركة وغيرهــا من 
المشــاريع التــي تصــب فــي خانــة تعزيــز 
ــياحي  ــي واإلجتماعيوالس ــاط الثقاف النش
فــي اإلمــارة.. مضيفــًا ان توقيــع مذكــرة 
ــة الســياحية  ــرة التنمي ــع دائ التفاهــم م
فــي عجمــان يأتــي تأكيــدًا لهــذا التوجــه 

المشــترك.وام

واصلــت لجنــة شــؤون التقنيــة والطاقة 
والثــروة المعدنيــة فــي المجلــس الوطنــي 
االتحــادي خــالل اجتمــاع عقدتــه عن بعد، 
أمس، برئاسة سعادة محمد عيسى الكشف 
رئيــس اللجنــة، مناقشــة موضــوع سياســة 

الحكومــة فــي شــأن الــذكاء االصطناعي.

شــارك فــي االجتمــاع، أعضــاء اللجنــة، 
ســعادة كل من، مريم ماجد بن ثنية مقرر 
اللجنة، ود. حواء ســعيد الضحاك، وســارة 
محمــد فلكنــاز، وســعيد راشــد العابــدي، 

ود. نضــال محمــد الطنيجي.
واطلعــت اللجنــة خــالل االجتمــاع على 

ــة  ــات المعني ــن الجه ــواردة م ــردود ال ال
ــق  ــة وف ــه اللجن ــذي تناقش ــوع ال بالموض
محــاور توفيــر البنية التحتية والتشــريعات 
الالزمة لتفعيل تقنيات الذكاء االصطناعي، 
وجاهزيــة البنية التحتيــة لتطبيقات الذكاء 

وام االصطناعي. 

كــرم ســعادة محمــد صالــح الســويجي 
الزعابــي مديــر دائــرة الثقافــة بالمنطقــة 
ــيخ  ــارقة الش ــة الش ــي حكوم ــرقية ف الش
الدكتــور محمــد مســلم بــن حــم العامــري 
علــى الجهود المبذولة في مجاالت العمل 
اإلنســاني والثقافــي، وجــاء التكريــم خالل 
زيــارة محمــد الزعابي لمجلــس محمد بن 

حــم فــي مدينــة العيــن.
وقــال الزعابــي تمضــي دائــرة الثقافــة 
بإمارة الشــارقة في مجمل جهودها برؤية 
صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن 
محمــد القاســمي، عضو المجلــس األعلى، 
حاكــم الشــارقة، التــي تؤمــن بــأن تكريــم 
الرواد واالحتفاء بالعقول المواطنة، واحد 
مــن ركائــز النهــوض بثقافتنــا ومجتمعنــا، 
وتحقيــق أثــر مســتدام لجهودهــا فــي 
المعرفــي  فالنتــاج  الجديــدة،  األجيــال 
والثقافــي االماراتــي يحتــاج إلــى قامــات 
ــه مــن  ــا ل ــن حــم، لم ــور ب بحجــم الدكت
اســهامات ثقافيــة واجتماعيــة وانســانية”.

ومــن جانبه قال الشــيخ الدكتور محمد 
بــن حم أن حكومــة اإلمارات تعنى بالنهج 
المتميــز، وتحفــز علــى تقديــر المبدعيــن 
والمبتكريــن، وتتبنــى أرقــى المعاييــر في 
اســتدامة مســيرة الريــادة والتميــز ونحــن 
علــى هــذا النهــج نســير واضعيــن نصــب 

أعيننــا الصــدارة فــي المجــاالت كافة .
وتابــع بــن حــم: تعمــل دولــة اإلمارات 
علــى ترســيخ ثقافة اإلبداع فــي المجاالت 
والمتميزيــن  المبدعيــن  ودعــم  كافــة، 

الذيــن يقدمــون أفــكارا خالقــة وإبداعيــة، 
ــة بدعمهــم  وتقديــم كافــة الســبل الكفيل
بالمفاهيــم  االرتقــاء  فــي  للمســاهمة 
ــاء  ــة فــي بن واألفــكار، والمشــاركة الفعال
المجتمــع ضمــن مســيرة التنمية الشــاملة 

فــي اإلمــارات .

وأعــرب بــن حم عــن الشــكر والعرفان 
لدائــرة الثقافــة في حكومة الشــارقة على 
هــذا التكريــم مشــيرًا إلــى أن هــذا الدعم 
الــذي نبــع عــن بصيــرة قياديــة، سيســهم 
في نشــر ثقافــة التميز ويعزز مــن الريادة 

اإلماراتيــة فــي مختلــف القطاعات.

 أطلــق مركــز أبوظبــي للتوعيــة القانونية 
والمجتمعيــة بدائــرة القضــاء »مســؤولية«، 
حملة توعوية موســعة تستمر ٣ أشهر تحت 
شــعار »حريتــك تقف عند حــدود القانون«، 
بهــدف زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة 
النقد البناء وأســاليبه ومنهجياته، والتعريف 
بالعقوبــات القانونيــة المنصــوص عليهــا في 
المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ٣٤ لســنة 
٢٠٢١ في شــأن مكافحة الشائعات والجرائم 

اإللكترونية.
يأتي إطالق الحملة تماشــيًا مع توجيهات 
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر ديوان 
الرئاســة، رئيــس دائرة القضاء فــي أبوظبي، 
بتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للسلوكيات 
والظواهــر الســلبية، بما يدعــم الحفاظ على 

أمن واســتقرار المجتمع.
وتســتهدف الحملــة توصيــل التوعيــة 
ــات  ــى الفئ ــرة، إل ــة مبتك ــة بطريق القانوني
المستهدفة من طالب الجامعات، والموظفين 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وأولياء 
األمــور، مــن خــالل تنويــع وســائل التثقيــف 
واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة في تقديم 
ــر مختلــف المنصــات  ــة عب المــادة التوعوي
اإلعالميــة كالبرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة 
والتقارير الصحفية، مع التركيز على استخدام 
ــارها  ــي النتش ــل االجتماع ــات التواص منص
ــف شــرائح  ــن مختل ــى نطــاق واســع بي عل
المجتمــع، وذلــك مــن خــالل إنتــاج المــواد 

المرئيــة والمســموعة واإللكترونية، كاألفالم 
التوعوية والمســامع اإلذاعيــة والفيديوهات 
اإللكترونيــة، إلــى جانــب نشــر عــدد كبيــر 

مــن النشــرات التوعويــة.
كمــا تتضمــن الحملــة نشــر مجموعة من 
القصص والوقائع التي عرضت أمام المحاكم، 
بغــرض اســتخالص العبــر منهــا، فضــاًل عــن 
المحاضرات المباشــرة التي سينظمها المركز 
لطــالب الجامعــات والمــدارس والموظفيــن 
وأوليــاء األمــور، وكذلــك المحاضــرات التــي 
تعقــد فــي المجالــس، بهــدف رفع مســتوى 
الوعــي حــول أطــر الرقابــة الذاتيــة والحرص 
في انتقاء الكلمات واللغة والتعبير المناسب 
والالئق عبر التطبيقات الرقمية أو المحادثات 

العامة.

وتعمل الحملة على توعية المستهدفين 
بضوابط تقديم الشــكوى لدى المؤسســات 
بالثقافــة  التحلــي  وأهميــة  الحكوميــة، 
اإليجابيــة من خالل التعبير الســليم والنقد 
البنــاء عبر القنوات المخصصة له، ومخاطر 
ــم االفتراضــي،  ــي العال ــاءات ف نشــر اإلس
ــر  ــاركات عب ــلبي للمش ــر الس ــم األث وحج
وسائل التواصل االجتماعي غير المدروسة، 
والطــرق الصحيحــة فــي تقديــم الشــكوى 
وعــدم اللجوء لوســائل التواصل االجتماعي 
كأداة لممارســة الضغــط علــى الجهــات أو 
ــة  ــداف، باإلضاف ــق األه ــخاص لتحقي األش
إلــى تعريفهــم بقانــون مكافحة الشــائعات 
والجرائــم االلكترونيــة، تعزيز صورة دائرة 

القضــاء ونشــر التوعيــة القانونيــة.وام

 نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
ببرنامج  خاصة  مجتمعية  توعوية  فعالية 
الغذاء الصحي الذي أطلقته بالتزامن مع 
شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي بالغذاء 
بمهارات  المجتمع  أفراد  وتزويد  الصحي 
إعداد وجبات صحية سهلة وسريعة وذلك 
على مدى أسبوعين خالل شهر مارس الجاري.

التي  التوعوية  المبادرة  هذه  تضمنت 
نظمتها إدارة تعزيز الصحة بالوزارة تنظيم 
مجموعة من الفعاليات واألنشطة المجتمعية 
في عدد  أون«  برعاية من شركة »كليك 
من مراكز التسوق مثل »اتحاد مول« بدبي 
وقرية التراث بالشارقة و«كارفور سيتي سنتر 
عجمان« وأسواق رأس الخيمة و«مول أم 
القيوين« و«اللولو هايبر ماركت« بالفجيرة 
للوزارة  التمثيلية  المكاتب  وبالتعاون مع 

في جميع إمارات الدولة.
قّدمها  عمل  ورش  الفعاليات  تخللت 
طهاة متخصصون و توزيع كتيبات وصفات 
غذائية صحية وتقديم نصائح واستشارات 
للجمهور وهدايا وقسائم شرائية مقدمة 

العديد  جانب  إلى  أون  كليك  شركة  من 
للعديد  االفتراضية  التوعوية  الورش  من 

الحكومية. الجهات  موظفي  من 
إدارة  مديرة  خميس  نوف  وقالت 
ووقاية  الصحة  وزارة  في  الصحة  تعزيز 
المجتمع إن برنامج الطبخ الصحي الذي 
شهر  مع  بالتزامن  يأتي  الوزارة  نظمته 

رمضان المبارك ضمن خططها لتعزيز صحة 
الوعي  مستوى  رفع  خالل  من  المجتمع 
بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة واتباع 
األساليب واألنماط الغذائية الصحيحة التي 
تنعكس إيجابًا على الحالة الصحية والحد 
من انتشار األمراض المزمنة ذات العالقة 

بالتغذية.وام

سياحة عجمان و»العويس الثقافية« تتعاونان لالرتقاء بالمشهد الثقافي في اإلمارة

لجنة بـ»الوطني االتحادي« تواصل مناقشة »سياسة 
الحكومة في شأن الذكاء االصطناعي«

»دائرة الثقافة بالشارقة« تكرم محمد بن حم

مركز »مسؤولية » بدائرة القضاء يطلق حملة »حريتك تقف عند حدود القانون«

وزارة الصحة تعزز الوعي بالغذاء الصحي خالل رمضان

خالل توزيع مذكرة التفاهم

تكريم محمد بن حم لجهوده االستثنائية 
في مجاالت العمل المجتمعي

600 ألف دوالر جائزة الحلول المبتكرة 
لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ

الفئة الجديدة تستقطب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والمنظمات غير الربحية

العين – الوطن:

بالل  محمد  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
دلدار، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
7775834AA، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: جازب خان ظفر زمان 
خان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
NS4122322، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

حسن  أحمد  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
عبدالعزيز حسن الدالي جنسيته: مصر، 
ورقم الجواز: 1000397648، فالرجاء على 
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

علي  عــال  بــاســم:  سفر  جـــواز  فقد 
جنيدي جنسيته: سوريا، ورقم الجواز: 
يجده  على من  فالرجاء   ،011834534

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: حافظ علي عبداهلل 
الجواز:  ورقم  اليمن،  جنسيته:  السيد 
يجده  من  على  فالرجاء   ،06760222

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

فارسين  محمد  باسم:  سفر  جواز  فقد 
شيتيثودي يوسف شيتيثودي جنسيته: الهند، 
ورقم الجواز: L4209155، فالرجاء على 

من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

وثالثة  ومائتان  الف  وثمانية عشر  مائة  بمبلغ 5٠.١١٨٢5٣  للوفاء  إخطار عدلي 
وخمسين وخمسين فلس

المخطر: مرفاد مصطفي موسى بصفته شريك ومدير في الرخصة المسماه فازا 
لتجارة االدوات الصحية »ذ م م« ، العنوان :عجمان رقم الهاتف: 97١5٨٨٨٨٨٨6٨

المخطر اليه: شركة بيتك لمقاوالت البناء ذ م م
العنوان: الشارقة النهضة / الشارقة - خلف شارع الوحدة مكتب رقم 6 طابق رقم 
١ ملك مجموعة النايلي العقارية رقم الهاتف: 97١5٠٤9٤7١٢٨+ المخطر إليه حرر 
شيك للمخطر بمبلغ ١١٨٢5٣.5٠ مائة وثمانية عشر الف ومائتان وثالثة وخمسين 
وخمسين فلس موضوع الشيك المحرر من قبل المخول بالتوقيع عن المدعى عليه 
حيث انه بتاريخ استحقاق الشيك توجه المدعي لصرف الشيك اال انه ارتد شيك 
بتاريخ متجاوز للفترة القانونية بدون تاريخ وبيانه كالتالي : الشيك رقم ٠٠١٨9٠ 
بمبلغ ١١٨٢5٣.5٠ مائة وثمانية عشر الف ومائتان وثالثة وخمسين وخمسين فلس 

بتاريخ استحقاق ٠٨ -٠9 -٢٠٠٨ والمسحوب على مصرف االمارات االسالمي.
وحيث ان المدعى قد تقدم بالوفاء بالمبلغ رغم مضي تاريخ استحقاقه والمطالبة 

الودية مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى.
لذلك فإننا نخطركم بضرورة سداد مبلغ المديوينة المذكور خالل خمسة أيام من 
تاريخ اخطاركم واال سنضطر التخاذ اإلجراءات القانونية واطلب من السيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم بما جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

MOJAU-2023- 0118229 :إعالن إخطار عدلي بالوفاء رقم

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

الكاتب العدل

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن صحيفة الطعن بالنشر رقم 2٤/202٣
بوكالة المحامي / عامر المرزوقي

إلى ١- شركة سنترو هايبر ماركت
٢- فؤاد عباس تميز

٣- عبد الرحمن عباس تميز
ليكن معلومًا لديكم بأن الحكم االستئناف رقم ٢٠٢٢/١٤٤٢ 
عليه  الطعن  تم  قد   ٢٠٢٢/١٢/٢٨ بتاريخ  الصادر  مدني 
بالنقض من طرف الطاعنة / ليلى سيد محمد المرزوقي 
توكيل  بسند  مشفوعة  بدفاعكم  مذكرة  إيداع  وعليكم 
المحامي الموكل عنكم وبالمستندات التي يرى تقديمها 
لدى مكتب إدارة الدعوى في موعد اقصاه خمسة عشر 

يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
مدير مكتب ادارة الدعوى

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا
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اقتصاد

المنذر: مستودع سما أللدوية والمعدات الطبية ذ م م
ويمثلها السيد / محمد اسامة محمد محمود عن السيد / أيمن نبيل عيسي 
حمو بالوكالة رقم ٢٠١٨/7٤١7 بصفته وكيل عن السيد / ابوبكر طالب 

أحمد الحربي بالوكالة رقم ٣٠٨٢7/٢٠١7
ضد المنذر اليه: معد نزار كرم الخشالي

مبلغ وقدره ٢٤٤.7٨٨ درهم  اليه بضرورة سداد  المنذر  المنذرة  تنذر 
)مائتان وأربعه وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون درهم( وذلك 
خالل خمسة أيام من تاريخ اعالنكم بهذا اإلنذار ، وفي حال امتناعكم عن 
السداد فإننا سنقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية قبلكم واللجوء الى الجهات 

المعنية والقضاء للمطالبة بإلزامكم بسداد ذلك المبلغ ، مع حفظ كافة
حقوق المنذرة االخرى .

لذلك نلتمس من سيادتكم الموافقة على إعالن المنذر اليه بالنشر.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم )202٣/١٣0١(
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اسم الشركة: كينجستون للمجوهرات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7١6١٠٠ العنوان: مكتب رقم ١٤٢ ملك الشيخ محمد بن 

خليفة آل مكتوم - ديرة - الراس
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١65١٨5٢
اسم المصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١6 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١6

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  العنوان: مكتب ٨٠7 - ملك 

الشيخ عبداهلل بن عيسى بن سليمان آل خليفة - النهدة األولى
 الهاتف: 5٨769٠٠-٤-97١   الفاكس: 5٨769٠١-٤-97١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اسم الشركة: كينجستون للمجوهرات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7١6١٠٠ العنوان: مكتب رقم ١٤٢ ملك الشيخ محمد بن 

خليفة آل مكتوم - ديرة - الراس
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١65١٨5٢
اسم المصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١6 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٣/٠٣/١6

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  العنوان: مكتب ٨٠7 - ملك 

الشيخ عبداهلل بن عيسى بن سليمان آل خليفة - النهدة األولى
 الهاتف: 5٨769٠٠-٤-97١   الفاكس: 5٨769٠١-٤-97١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اسم الشركة: أل موبينرس لتجارة االحذية ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ١٠٢66٠٠

العنوان: مكتب رقم ٤٣ -٤٤ ملك بلدية دبي – بردبي – الفهيدي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١669599

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

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

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 7٠٤- ملك 

محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 
الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اسم الشركة: أل موبينرس لتجارة االحذية ذ.م.م 
رقم الرخصة:  ١٠٢66٠٠

العنوان: مكتب رقم ٤٣ -٤٤ ملك بلدية دبي – بردبي – الفهيدي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  ١669599

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

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

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 7٠٤- ملك 

محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 
الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنذر: شركة اتحاد الهندسة االنشائية لمقاوالت البناء )ش . ذ. م. م( يونك 
ويمثلها المحامية / نورة محمد مراد عبد الرحمن المازمي

١. المنذر اليها: ماريالند انترناشيونال م.م.ح. )مجهول محل االقامة(
لتجنب استئناف اإلجراءات القانونية والتوصل إلى حل في هذا الشأن، فإننا 
الفور وقدره  المستحق لعميلنا على  المبلغ  إليهم( لسداد  )المنذر  ندعوكم 
وعشرون  وستمائة  مليونا  وثمانون  )أربعة  إماراتي  درهم   ٨٤.6٢٠.667.٢٠
ألفا وستمائة وسبعة وستون درهمًا وعشرون فلسًا( واالمتثال لمسؤولياتكم 
التعاقدية من خالل سداد المبلغ المستحق. يجب إيداع / تحويل كامل المبلغ 

المستحق إلى الحساب المصرفي التالي:

وفي حالة عدم سداد المبلغ خالل ١5 يوما من تاريخ استالم االنذار، سيضطر 
عميلنا إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة للحصول على حقه دون الحاجة 
إلى إخطاركم مرة أخرى، وستتحملون وحدكم المسؤولية عن سداد التكاليف 

الكاتب العدلوغيرها من العواقب.

انذار عدلي بالنشر  رقم )2١٧6 / 202٣ (
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنـذر : عبد الواحد بن شبيب العقارية
المنذر إليهما :١- نون لتأجير مواقف السيارات ذ.م.م - صفتها/المستأجرة

٢- نور آقا محمدي كل جان - صفته مدير المنذر اليها
 )مجهـوال محـل اإلقامـة(

المنـذر اليهـا مسـتأجرة لـدينا موقـف سـيـارات ( رقـم )CP- 01( فـي البنـاء 
المشـاد علـى قطعـة األرض رقـم )١١56- ١٢٣( منطقـة المطينـة دبـي وحيـث 
أنـه قـد إنتهـي عقـدهـا بتـاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وظلـت شـاغلة المـأجور مـن 
دون التجديـد ودفـع المستحقات أعـاله حتـى تـاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ ومـا يسـتجد 
مـن ايجـار . ممـا سـيترتب عليهـا إضـافة لمـا ذكر دفـع قيمـة الــ 5% الضـريبة 
المضـافة مـن قيمـة العقـد إعتبــارا مـن ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتـى ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ 
ومـا يـسـتـجـد مـن ضـرائب . لـذا عليهـا بـدفع المستحقات أعـاله بقيمـة 
تبلغهـا هـذا  تـاريخ  مـن  اسـبوع  مـدة  والتجديـد خـالل  درهـم(   ٢٢.٤7٣(
االخطـار سـنـدًا للبنــد رقـم ١٢ المذكور في العقـد والمتطـــابق مـع القـانون 
وإالسنتابع إتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة ضـدها لدفع المستحقات اإليجاريـة 
وإخـالء المأجور وإلزامهـا بالرسـوم والمصاريف والمستحقات حتى االخالء التام.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ) 202٣/١٣00 (
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنذر : عبد الواحد بن شبيب العقارية
المنذر إليهما : صالون رويال نوير للرجال / مؤسسة فردية / مالكها / محمد 

شاه نعمه اهلل محمد شاهد اهلل - صفتها / المستأجرة
 )مجهـوال محـل اإلقامـة(

المشــاد علـى  البنـاء  لـدينا محـل رقــم )٤( فـي  إليهـا مسـتأجرة  المنـذر 
قطعـة األرض رقـم )١١٤١-٣١٢( منطقـة السـوق الكبيـر حيــث أنـه قـد انتهـي 
التجديـد  المأجور مـن دون  بتـاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وظلـت شـاغلة  عقـدهـا 
ودفـع المستحقات أعــاله حتـى تــــــاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ ومـا يسـتجد مـن 
ايجـار مـمـا سـيترتب عليهـا إضـافة لمـا ذكـر دفـع قيمـة الـ %5 الضـريبة 
المضــافة مـن قيمـة العقـد مـن تـاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتـــى ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ 
ومـا يسـتجد مـن ضـرائب حتـى االخـالء. لـذا عليهـا بـدفع المسـتحقات أعـاله 
بقيمـة )6.٠٤١ درهـم( والتجديـد خـالل مـدة اسـبـوع مـن تـاريخ تبلغهـا 
هـذا االخطـار سـنـدًا للبنـد رقــم )١٢( المـذكور فـي العقـد والمتطـابق مـع 
القــانون وإال ســـنتابع إتخـاذ اإلجراءات القانونيــة ضـــها بـإخالء المــــاجور 
وإلزامهــا بــدفع المستحقات االيجاريــة والرســـوم والمصاريف حتى االخالء

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ) 202٣/١299 (
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنذرة : الجليل العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
مديرها : عبداهلل عبدالجليل مهدي محمد العسماوي - اماراتي الجنسية

ويمثله السيد / عبدالقادر سليمان السعدي
المنذراليها : زيسكو لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م

الموضوع : إنذار عدلي
بتاريخ  انتهى  الذي  االيجار  عقد  تجديد  بضرورة  اليها  المنذر   / المنذرة  تنذر 
مركز فض  من  الصادر  الحكم  على  بناء  االيجار  بدالت  و سداد   ٢٠٢٢/٠٤/٢١
المنازعات في امارة دبي بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/9/٨ في الدعوى رقم 
9٠٢٠ لسنة ٢٠٢٢ وسداد متأخر القيمة االيجارية منذ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ وذلك 
خالل مدة التتجاوز )٣٠( ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا االنذار في الصحف 
المحلية وإال ستضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها 
بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر واخالء المستودع 
رقم : ١٨ والمشاد في البناء الواقع على قطعة أرض رقم : 557-597 ، وذالك 
لعدم االلتزام بسداد االيجار وتسليمها لها خالية من الشواغل وسداد استهالك 
فواتير الكهرباء والمياه ومتأخر االيجار حتى تاريخ التسليم مع تحميل المنذر 

الكاتب العدلاليها بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلى بالنشر رقم ) ١29٤ /202٣(
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنـذر : عبد الواحد بن شبيب العقارية
المنذر إليهما : ١- خطاط برق السحاب - مؤسسة فردية - صفته / المستأجر

٢- وقاص احمد فياض احمد - صفته / مالك/ و محرر الشيكات
 )مجهـوال مـحـل اإلقامـة(

المنـذر إليهمـا األولـى مسـتأجرة لـدينا محـل رقـم )١٤( فـي البنـاء المشـاد علـى 
قطعـة األرض رقـم )75٢-١٢7( منطقـة هـور العنـز والثـانـي محـرر الشيكات حيـث 
انـه قـد ارتـد لـهمـا الشــــــك رقـم ١٠٠ بتـاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ بقيمـة 7٣٠٠ درهـم 
مسـحوب علـى بنـك رأس الخيمـة الـوطني فـرع شـارع مكتـوم . كمـا أنـه قـد 
انتهـي عقـدهما بتـاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وظـال شـاغالن المـأجور مـن دون التجديـد 
ودفـع المستحقات أعـاله حتـى تـاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤ ومايستجد مـن ايجـارحتى 
االخـالء ممـا سـيترتب عليهمـا إضـافة الـي ذلــك دفـع قيمـة ضـريبة الــ 5% الضـريبة 
المضـافة مـن قيمـة الـعقـد مـن تـاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتـى تــــــــاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤ 
ومايســــتـجـد مـن ضـرائب حتـى االخـالء لــذا عليهمـا بـدفع المستحقات أعـاله 
بقيمـة )١7٨٠6 درهـم( و التجديـد خـالل مـدة اســـبوع مـن تـاريخ تبلغهمـا هـذا 
االخطـار سـندا للبنـد رقـم )١٢( المـذكور بالعقـد والمتطـابق مع القـــانون وإال 
ســـنتابع اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة ضـدهما بـإخالء المـأجور وإلزامهمـا بالرسوم 

الكاتب العدلوالمصاريف ودفع المستحقات االيجارية حتى األخالء التام

انذار عدلي بالنشر رقم  )202٣/١298(
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنذر: مخائيل ليفين
المنذر اليها: كاسا دي فاكنتا لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م

»مجهول محل اإلقامة«
ينذر المنذر المنذر اليها بضرورة سداد البدالت االيجارية المترصدة بذمتها 
بقيمة 95٠٠٠ درهم وفقًا للحكم الصادر بالدعوى ١5٤٠5/٢/٢٠٢٢ أو 
تحرير شيكات مستحقة األداء بالقيمة االيجارية المحكوم بها وتسليمها 
للوكيل القانوني للمنذر السيد / حسن علي حرب او ايداعها بملف 
بمركز فض  المتبعة  االجراءات  وفق   ٠٢٢99/٠٤/٢٠٢٣ رقم  التنفيذ 
المنازعات االيجارية بدبي، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ االنذار 
وفي حال عدم التزامكم بما جاء فيه وسداد متأخرات االيجار التي 
بذمتكم سنضطر التخاذ االجراءات القانونية قبلكم مع تحميلكم لكافة 

الكاتب العدلالرسوم والمصاريف.

إنذار عدلي بالنشر رقم »202٣/١٣0٤«
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنذر : عبد الواحد بن شبيب العقارية
المنذر إليهم : ١ - تاج المستقبل لغسل المالبس صفتها / المستأجر

٢- عبداهلل موندال محمد صفته / محرر الشيكات
٣ - حمد إسماعيل لخدمات تنظيف المباني والمساكن - صفتها ساحبة الشيكات

)مجهـولـو مـحـل اإلقامـة(
المنـذر إلـيهم األولـى مسـتأجرة لدينا المحـل رقـم )١٨( فـي البنـاء المشـاد علـى قطعـة 
األرض رقـم ) ١١٤١-٣١٢( منطقـة السـوق الكبيـر والـثـانـي مـدير ومحـرر الشيكات 
والثالثـة سـاحبة الشيكات حيـث أنـه قـد إرتـد لـهـم الشيكين التاليين االول رقـم ١٣ 
 ٢٠٢٢/١١/١5 بتـاريخ   ١٤ رقـم  والثـــاني  درهـم   5٠٠٠ بقيمـة   ٢٠٢٢/٠9/١5 بتاريخ 
بقيمـة 5٠٠٠ درهـم المسحوبان علـى بنـك أبـوظبي التجـاري فـرع شـارع الرقـة كمـا 
دون  مـن  المـأجور  شـاغلين  وظلـوا   ٢٠٢٢/١٢/٣١ بتـاريخ  عقـدهم  انتهـي  قـد  أنـه 
التجديـد ودفـع المستحقات أعـاله حتـى تـاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤ ومايستجد مـن ايـجـار 
حتـى االخـالء مما سيترتب عليهم إضـافة الى ذلك دفع قيمـة الـ 5% الضـريبة المضافة 
 ٢٠٢٣/٠١/٠٤ وحتـى   ٢٠٢٣/٠١/٠١ فـي  العقـد  انتهاء  تـاريخ  مـن  العقـد  قيمـة  مـن 
ومايستجد مـن ضـرائب حتى االخـالء وكذلك دفع مبلغ ٢5٠٠ درهم غرامـة عـن كـل 
شـيـك مرتجع وفقا للشـرط رقـم ١5 مـن العقد . لـذا عليهم بـدفع المستحقات أعـاله 
هـذا  تبلغهم  تـاريخ  مـن  اسبوع  مـدة  التجديـد خـالل  و   ) درهـم   ١7٨٤5  ( بقيمـة 
االخطـار سـندا للبنـد رقـم )١٢( المذكور بالعقـد والمتطـابق مـع القـانون وإال سنتابع 
اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة ضـدهـم بـاخالء المـاجور وإلـزامهم بالرسـوم والمصـاريف 

الكاتب العدلودفـع المستحقات االيجارية حتى االخالء التام.

انذار عدلي بالنشر رقم ) 202٣/١29٧ (
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢695 / ٢٠٢٢ 
امر اداء، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١١٨٨٣ درهم ( ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى مبنى ملك 
موزة جمعه-شقة ٤

المطلوب إعالنه ١- راكيش ناير ماراث رافيندران صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ١١٨٨٣(درهم الى طالب 

التنفيذأو خزينة المحكمة.
التنفيذية بحقكم في حالة  المحكمة ستباشر االجراءات  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 20٧ / 202٣ / 868 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) 9٨ ( والصادر عن 

بنك ابوظبي التجاري بقيمة ) ١٢٠٠٠ (.
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) 99 ( والصادر عن بنك أبوظبي 

التجاري بقيمة ) ١٢٠٠٠ (.
طالب التنفيذ الفكرة المميزة لمقاوالت االلمينيوم والزجاج ذ م م

عنوانه اإلمارات-إمارة الشارقة-الصناعية - الشارقة-شارع خلف شارع 
المليحة-مبنى شبرة ٢

المطلوب إعالنه ١- ابوشيخة لمقاوالت البناء صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذأو  طالب  الى  درهما   )٢5٤9٠( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 25٣ / 2022 / ١5٧89 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨7
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠5٠٤١٨ ( والصادر 
عن بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة )١٤٤٠٠٠ ( درهم ومتبقي مبلغ بقيمة ) 
٨767٣ ( درهم )سبعة وثمانون ألف وستمائة وثالثة وسبعون درهم الغير( 
ليكون اجمالي المبلغ المطالبة شامال الرسوم والمصاريف بمبلغ )٨96٤٢ ( 

درهم. ) تسعة وثمانون ألف وستمائة وإثنان واربعون درهم فقط الغير (
امارة  عنوانه  ابوظبي  ع(  م  )ش  الوطني  الخيمة  رأس  بنك  التنفيذ  طالب 
دبي منطقه القصيص بناية نهال رقم مكاني ٣7٠٠٠95٨٠٢ الرخصه 7٣٢٠٣6

ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة 
الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠655٠567

المطلوب إعالنه ١- محمد أحمد سامي عزيز محمد البسيوني صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٨96٤٢ 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 خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 202٣ / ١2٣١ - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المدعي عليه االول / شركة بيكرز أند كونفيكشونرز ذ م م
المدعي عليه الثاني / ميالنشيكال عبداهلل زبير كي بي زبير بصفته مدير 

ومالك لشركة بيكرز أند كونفيكشونرز ذ م م
العنوان: مجهولين محل االقامة

نحيطكم علما انه تم انتدابنا كخبير حسابي بالدعوى أعاله والمرفوعة ضدكم 
من المدعي االول / ادفانسد بيكنج كونسبت ) اي بي سي ( ش ذ م م

المدعي الثاني / جاد شرف الدين
وعليه فانتم مكلفون او من يمثلكم قانونا بحضور اجتماع الخبرة والمقرر 
عقده يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ الساعة ٠١:٠٠ ظهرا » يرجى 
التواصل معنا عن طريق الهاتف المحمول الخاص بالخبير وأرسال كافة 
المستندات المؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق البريد االلكتروني علما 
وفقا  اعمالها  ستباشر  الخبرة  فإن  الحضور  عن  تخلفكم  حال  في  بأنه 

للصالحيات المخولة لها قانونا.
missnahed@hotmail.com : لالستفسار االتصال بـ 6٣١7٤١7-٠5٠ / االيميل

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إعالن بالنشر للحضور أمام الخبرة 
في الدعوى رقم 202٣/١0٧5 تجاري – دبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / ناهد رشاد محمد

عناية: المدعى عليهـا االولـي / ريــم البـــراري للتطــــــوير العقــــاري ش.ذ.م.م )رخصـة 
تجاريــة رقـــم 6٨٣٣٢٢( - )سـابقًا/ شــركة ديـــون للتطوير العقــــاري ذ.م.م( – تعـذر 

الوصـول اليهـا بالبيانــات الـــواردة بصـحيفة الدعوي.
نحيطكم علمـا بأنـه تـــم انـتــــــدابنا )الخبيـر الهندسـي / خالـد عبـد اهلل الحميـــري( كخبيــــر 
بالـــدعوى المــذكورة اعــــاله والمرفوعـة ضـدكـم مـن قبـل: المدعيــة: رويـال الدوليـة 
لإلنشـاءات ذ.م.م - بوكالـة مكتب هادف وشركاؤه للمحاماة. وحيـث قـرت الخبـرة تحديـد 
إنعقــاد اجتمـاع الخبـرة األول المرئـي )عـن بعـد( ليكــون يــــوم اإلثنـين الموافــق ٠٣ إبريــل 
٢٠٢٣ فـي تمـام السـاعة )١٢:٠٠ ظهـرًا( عـن طريــق برنـامج زووم مـن خــالل الـرابط التالي:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86505454119?pwd=bkhtRINxL3E3SnZCTU1oSFN

HcHJNQT09
Passcode: 1

خـالل  مـن  او   ،  ٠5٠٤5٠٤٤٤9 رقــــم  الهـاتف  خــالل  معـنـا  التواصـل  يـرجـــي  كمــــا 
البريـد االلكترونـي khaled@expertise.ae ، وعليـه أنـــتم مكلفـون او مـن يمـثلكم قانونيـًا 
بالحضــور امامنـا وإرسـال كافـة المستندات والمــذكرات والتعقيبـات المؤيــدة لـــدفاعكم 
بالـدعوى علمـًا بأنـه فـي حـال تخلفكـم عـن الحضـور او ارسـال المـذكرة فـي موعـد أقصـاه 
يـوم االثنين الموافـق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ فـإن الخبـرة ســتقوم بمباشرة اعمالها وفقا للصالحيات 

المخولة لها قانونيًا والمستندات المقدمة بالدعوى.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إعالن بالنشر للحضور أمام الخبرة في القضية 
رقم ٣2٧ / 2022 تجاري كلي – دبي

إجتماع خبرة

الخبير الهندسي المنتدب / خالد عبداهلل الحميري

المعلن إليه / المدعى عليها: محمد العبود لحلويات
الدعوى رقم ٢٠٢٢/9٨٤١ إيجارات

بناًء على تكليفنا من قبل محكمة الشارقة اإلتحادية اإلبتدائية الموقرة 
ألعمال الخبرة المحاسبية في الدعوى أعاله فقد حددنا يوم الثالثاء الموافق 
٢٠٢٣/٠٤/٠٤، وذلك في تمام الثانية عشر ظهرًا موعدًا لعقد اإلجتماع 
 »ZOOM« األول للخبرة المحاسبية األول عن ُبعد وذلك عن طريق تطبيق
لذا يرجى تثبيت البرنامج ويطلب حضوركم أو من يمثلكم قانونًا لحضور 
االجتماع المذكور مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى للتواصل 
على هاتف رقم ٠٤/5٨٢١٣٣٣ وفاكس رقم ٠٤/57٠577٣، ص.ب رقم 

expert@mazca.ae :9١١5٣- دبي، بريد إلكتروني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

دعوة لحضور إجتماع الخبرة المحاسبية األول
الدعوى رقم 2022/98٤١ إيجارات

إجتماع خبرة

الخبيرة المحاسبية/ فاطمة عبداهلل الزرعوني

المنفذ ضدهم : ١- الشيخ محمد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، ٢- الشيخ راشد بن صقر 
بن حمد القاسمي، ٣- الشيخ سلطان بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، ٤- الشيخ ماجد 
بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، 5- الشيخ خالد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، 

6- الشيخ سعود بن حمد بن ماجد القاسمي، 7- الشيخ شهاب بن حمد بن ماجد القاسمي
لصالح طالب التنفيذ : ١- الشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي، ٢- الشيخة هناء بنت 
حمد بن ماجد القاسمي، ٣- الشيخة امنة بنت حمد بن ماجد القاسمي، ٤- الشيخة هيفاء 

بنت حمد بن ماجد القاسمي
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك على موقع 
اإلمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا 
يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢ وذلك لبيع العقارات العائد ملكيته للمنفذ ضده وأوصاف 
العقارات على النحو التالي: - العقار رقم ٢6٤6 ملك بمنطقة الصناعية 5 بإمارة الشارقة، 

بسعر التثمين: ١٢٫٤١٤٫٣٠٠ درهم والعقار عبارة عن أرض مبنية.
بقيمة ٢٠% من  يتقدم بموجب شيك مصدق  أن  بالمزايدة  باالشتراك  الراغب  يتوجب على 
الثمن المقدر للعقار. فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار عن ذلك مراجعة قسم الحجوزات 
 http://www.emiratesauction.ae والبيوع بالمحكمة أو الموقع اإللكتروني لإلمارات للمزادات
وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززًا إياه بما يبرره من 

مستندات قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة أيام على األقل.

رئيس قسم الحجوزات والبيوع 

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني »نشرًا«
القضية التنفيذية رقم 5٤8٧ لسنة 2022

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

قسم الحجوزات والبيوع 

المنفذ ضدهم / ١- سمير محمود العلي، ٢- فيصل سمير محمود العلي، ٣-سمير 
المحمود وأوالده للتجارة ش ذ م م ٤- سمير محمود لإلستثمارات العقارية ش ذ م م 

5- سمير محمود لتنجيد األثاث لصاحبها سمير محمود العلي 
لصالح طالب التنفيذ / مصرف دبي ش.م.ع

تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك على 
موقع اإلمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae في تمام الساعة الثانية 
عشر ظهرًا يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١9 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ 

ضده »ألعلى عطاء« وأوصاف العقار على النحو التالي:
- قطعت رقم »١٣96« ملك بمنطقة الصناعية ٤ بإمارة الشارقة، سعر التقييم: ٢٠٫695٫٠٠٠ 
درهم، سعر بداية العرض ١٠٫٣٤7٫5٠٠ درهم، والعقار عبارة عن مبنى معارض »أرضي 

+ ميزانين« + شبرة + سكن عمال »طابق أرضي« + مظالت سيارات + سور
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك مصدق بقيمة ٢٠% 
من الثمن المقدر للعقار. فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار عن ذلك مراجعة قسم 

الحجوزات والبيوع بالمحكمة أو الموقع اإللكتروني لإلمارات للمزادات
http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعتراض 
التقدم باعتراضه معززًا إياه بما يبرره من مستندات قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة 

رئيس قسم الحجوزات والبيوع أيام على األقل.

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني »نشرًا«
القضية التنفيذية رقم ١0١6 لسنة 20١8

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

قسم الحجوزات والبيوع 

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
العربية لألعمال الهندسية ويمثلها بانجيكاران أوسيف انتوني »هندي الجنسية«

إلى المحكوم عليه:  العربية لألعمال الهندسية ويمثلها بانجيكاران أوسيف 
انتوني »هندي الجنسية« العنوان: مجهولة محل اإلقامة

حيث إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢7 قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ أونكس اندستريز ش م ح - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٨7756٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

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

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم FUCEXCIPOR2022 /0001746 - تجاري »جزئي«

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه مها لالعمال المعدنية )ذ م م( ، ويمثلها مديرها / محمد زاهد 
بشير بشير احمد »باكستاني الجنسية« . العنوان: 97٣٢95١

نحيطكم علما بأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه المحكمة في الدعوى 
المذكورة بالرقم أعاله لصالح دي اس اس للحديد ذ م م . بالتالي: في ٢٠٢٣/٢/٢٨ 
 ، المعدنية )ذ م م(  المستدعى ضّدها/ مها لالعمال  بإلزام  نأمر  بعد اإلطالع:- 
ويمثلها مديرها / محمد زاهد بشير بشير احمد / باكستاني الجنسّية؛ بأن تؤدي 
للمستدعية/ دي اس اس للحديد ذ م م . مبلغ 56٤66.٣٨ )ستة وخمسين ألف 
وأربعمائة و وستة وستين درهًما وثمانية وثالثين فلسًا( مجموع قيمة الشيكات 
أرقام )56.٤66.٣٨ (ستة وخمسين ألف وأربعمائة و وستة وستين درهًما وثمانية 
وثالثين فلًسا قيمة الشيكات أرقام )٠٠٠١٠9( و)٠٠٠٠9٨ ( و)٠٠٠١١٢( و)٠٠٠١٢٢(

و)٠٠٠١٢5( وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية 
بنسبة 5% سنوياًّ اعتباًرا من تاريخ صدور هذا األمر ، وحتى تاريخ السداد التام، 
وإلزامها بالرسوم و المصروفات. حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية اعتبارًا 

المحكمة االبتدائية المدنيةمن اليوم التالي لنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة أم القيوين 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

UAQCFICICPL2023/ 0000092 ، أمر أداء

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد إسماعيل غالم محمد باكستاني الجنسية 
- مجهول محل اإلقامة خارج الدولة

بما أن المدعية: شميم خاتون محمد إسماعيل
أمام  أعاله  بالرقم  المذكورة  الشرعية  الدعوى  عليك  أقامت  قد 

هذه المحكمة.
للمطالبة بـ/  نفقات

في  للنظر  ٢٠٢٣/٠5/١6م  الثالثاء  جلسة:  المحكمة  وقد حددت 
الدعوى، فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا 
أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي 
حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة ستنظر 

في الدعوى وتصدر حكمها غيابيًا.
القاضيتحريرًا في يوم اإلثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢7م

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 202٣/١٧١ أحوال
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

بناًء على طلب مدعي / نوال احتاج الجنسية/ المغرب
إلى مدعى عليه / روبرت توركو الجنسية / بريطانيا

فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٠:٠9 
الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣، لإلجابة على  الثالثاء  من يوم 
الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة 
الوقت  تخلفك عن الحضور أو إرسال وكيل عنك في 

المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 202٣/١١2 - أحوال شخصية
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اقتصاد
العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بلو بيبي ييز لبيع المالبس االطفال

رخصة رقم: CN-3965064 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بيبيز اند موميز

رخصة رقم: CN-3949990 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

خالد محمد حماد للمقاوالت العامه

رخصة رقم: CN-3934586 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جود داي سبا

رخصة   رقم:  CN-4843140  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 / جود داي سبا 
 GOOD DAY SPA

إلى / جود دي سبا - شركة الشخص الواحد ذ م م 
GOOD DAY SPA - 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أستر للحلويات

رخصة رقم: CN-2903799 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

المتقين للطباعة والكمبيوتر

رخصة رقم: CN-2043518 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
أوما لمستحضرات التجميل - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-3023493  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / أوما لمستحضرات التجميل - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
EUMA COSMETICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص  شركة   - التجميل  مستحضرات  لتجارة  ميريك   / إلى 
الواحد ذ م م

 MEREK COSMETICS TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الياقوت لخدمات رجال االعمال ذ.م.م

عنوان الشركة: منطقة المفرق الصناعية, مدينة المفرق 
الصناعية, 0 : ~, مبنى, شركة ساس للنقليات والمقاوالت 

العامة و اخرين
CN-3758430 :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 08/02/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2224002367

 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سفرة مصرية لالكالت الشعبية

رخصة رقم: CN-4409033 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سيلكي لمستلزمات التجميل

رخصة رقم: CN-2990801 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سن شاين لخدمات التوصيل ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3026715  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل االسم التجاري من / سن شاين لخدمات التوصيل ذ.م.م 

SUNSHINE DELIVERY SERVICES L.L.C
إلى / جي اند قيىو لخدمات التوصيل ذ.م.م 
J AND Q DELVERY SERVICE 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيتي كونستركشن للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1132812  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
القانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  تعديل الشكل 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد مبارك حمد مطر المنصورى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بسام غزول العنزى من شريك إلى مدير

تعديل نسب الشركاء / بسام غزول العنزى من 49% إلى %0
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بسام غزول العنزى من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء / بسام غزول العنزى من 49% إلى %100

تعديل االسم التجاري من / سيتي كونستركشن للمقاوالت العامة ذ.م.م 
CITY CONSTRUCTION GENERAL CONTRACTING L.L.C

إلى / سيتي كونستركشن للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 CITY CONSTRUCTION GENERAL CONTRACTING

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: صالون باركينغ ويلز للحيوانات ذ.م.م

عنوان الشركة : الدانة, شرق 6, 0 : ~, مبنى, السيد 
راشد عويضه راشد

CN-4430028 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / مكتب دلتا لتدقيق الحسابات ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 22/03/2023
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305012868
 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
الشخص  شركة   - للتنظيفات  فيبينى  التجاري:  اإلسم 

الواحد ذ م م
عنوان الشركة : جزيرة ابوظبي, شرق 9_2, 0 : ~, 

مبنى, السيد خليفه هامل خادم الغيث و اخرين
CN-2407168 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون 
، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 31/01/2023 

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305004563

تاريخ التعديل 29/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فيكتور للعناية بالسيارات

رخصة رقم: CN-2659379 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كاونتي للمقاوالت و الصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1394717  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100000

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

تعديل االسم التجاري من / كاونتي للمقاوالت و الصيانة العامة 
 COUNTY CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
إلى / كاونتي للمقاوالت و الصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م 
 COUNTY CONSTRUCTION AND 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم بانجابي جولها

رخصة   رقم:  CN-4009340  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف زهره عيسى محمد عبداهلل
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هارفيش راغوبير سينغ %100

تعديل االسم التجاري من / مطعم بانجابي جولها 
 PUNJABI CHULHA RESTAURANT

إلى / مطعم بانجابي جولها - شركة الشخص الواحد ذ م م
 PUNJABI CHULHA RESTAURANT

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

وايت نويز لألستشارات

رخصة رقم: CN-4238667 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كومباكت العمال العزل ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1736523  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 300000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد يوسف ناصر جاسم الزعابى
من  كونجامبو  فى  بى  كونجامبو  ساستاكومار   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مدير
تعديل نسب الشركاء / ساستاكومار كونجامبو بى فى كونجامبو من 49% إلى %0

من  كونجامبو  فى  بى  كونجامبو  ساستاكومار   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء / ساستاكومار كونجامبو بى فى كونجامبو من 49% إلى %100
تعديل االسم التجاري من / كومباكت العمال العازله ذ.م.م

 - .COMPACT INSULATION WORKS L.L.C
إلى / كومباكت العمال العزل - شركة الشخص الواحد ذ م م

COMPACT INSULATION WORKS - 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ليند الين للوساطة التجارية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2735652  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 150000

تعديل االسم التجاري من / ليند الين للوساطة التجارية ذ.م.م 
LAND LINE COMMERCIAL BROKERS L.L.C

إلى / ليند الين الإلدارة المرافق ذ.م.م 
LAND LINE FACILITES MANAGEMENT L.L.C

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

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( الـعين )

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة 
 CN-3974849 رقم

باالسم التجاري سنو ستورم للحاسب اآللى، بإلغاء 
كان  كما  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب 

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( الـعين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2768333 رقم

باالسم التجاري منجرة ركن البارون، بإلغاء طلب 
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مزرعة ريف العجبان لتربية االرانب

رخصة رقم: CN-2344082 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: مطعم أوورا ذ.م.م

عنوان الشركة : تاجر أبوظبي
CN-4345106 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / المنارة للتدقيق والمراجعة ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 13/03/2023

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2305013069

 تاريخ التعديل 29/03/2023
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة 
 CN-3989842 رقم

باالسم التجاري النعيم الزراعية، بإلغاء طلب الغاء 
الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
طارق علي السعدي للمقاوالت العامه و الوساطة العقاريه

رخصة   رقم:  CN-4437068  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
للمقاوالت  السعدي  علي  طارق   / من  التجاري  االسم  تعديل 

العامه و الوساطة العقاريه 
 TARIQ ALI AL SAADI GENERAL CONTRACTING

 & REAL ESTATE BROKERAGE
إلى / طارق على السعدى للمقاوالت العامه 

 TARIQ ALI AL SAADI GENERAL CONTRACTING
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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز المستكشف للتصوير

رخصة   رقم:  CN-1034035  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 50000

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

تعديل االسم التجاري من / مركز المستكشف للتصوير 
 DISCOVERY COPY CENTRE

إلى / مركز المستكشف للتصوير - شركة الشخص الواحد ذ م م
 DISCOVERY COPY CENTRE

- 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم فرازي

رخصة   رقم:  CN-2750645  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 100

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

تعديل االسم التجاري من / مطعم فرازي 
 FARAZI RESTAURANT

إلى / فرازي لخدمات التموين - شركة الشخص الواحد ذ م م
FARAZI CATERING SERVICES

- 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم جراند مارك

رخصة   رقم:  CN-2872877  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خليفه محمد لحدان 

فاضل القبيسى %100
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

وورد بريدج للترجمة القانونية وخدمات الطباعة

رخصة رقم: CN-2945230 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

يو كي للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2920805 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اميجوز تينت لتنظيم الحفالت

رخصة رقم: CN-4273566 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

خيال المستقبل للترفيه

رخصة رقم: CN-3916834 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سول اند سوولي للتجاره

رخصة رقم: CN-2863023 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

تارجت لتنظيم المناسبات

رخصة رقم: CN-3951783 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سكوير البز لخدمات الحاسب اآللي

رخصة رقم: CN-4017304 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
زوف فيرنتشر - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2793363  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشكل القانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عبداهلل عوض عيضه سالمين باشميل 

من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء / عبداهلل عوض عيضه سالمين باشميل من 

100% إلى %30
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة انطون ستانكوف %30
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سيرهى هيسكو %40

تعديل االسم التجاري من / زوف فيرنتشر - شركة الشخص الواحد ذ م م 
ZOV FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / زوف فيرنتشر ذ.م.م 
ZOV FURNITURE 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سحاب المستقبل للمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-3844157  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 عبداهلل اسحق منصور ابراهيم المنصور
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد صالح محمد احمد الحمادى %51

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبدو محمد الحسين %49
تعديل االسم التجاري من / سحاب المستقبل للمقاوالت العامة 

 SAHAB ALMOSTAQBAL GENERAL CONTRACTING
إلى / سحاب المستقبل للمقاوالت العامة ذ.م.م 

SAHAB ALMOSTAQBAL GENERAL CONTRACTING 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 ٤0١٤ تاريخ 0٣/٣0/202٣
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الغزل اكسبرس

رخصة   رقم:  CN-4215874  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال  / من 0 إلى 50000

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

تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد تيمور خان محمد جاويد خان 
من مالك إلى مدير

تيمور خان محمد جاويد خان  / محمد  الشركاء  تعديل نسب 
من 100% إلى %0

تعديل االسم التجاري من / الغزل اكسبرس 
 AL GAZAL EXPRESS

إلى / الغزل اكسبرس - شركة الشخص الواحد ذ م م 
AL GAZAL EXPRESS - 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.

السادة / الخصوم المدخلة / ١- شركة اي سي سي إيجل لمقاوالت البناء ذ.م.م. فرع 
دبي حاليا شركة / طيف اإلمارات لمقاوالت البناء

اإلمارات  طيف   / شركة  الشارقة  فرع  ذ.م.م.  البناء  لمقاوالت  ايجل   / شركة   -٢
لمقاوالت البناء

٣- شركة / ايجل لمقاوالت البناء ذ.م.م. فرع عجمان شركة / طيف اإلمارات لمقاوالت البناء
باإلشارة الى الدعوي المذكورة عاليه )سلطان محمد عقيل علي الزرعوني ضد محمد 
عقيل علي الزرعوني( وادخالكم في الدعوى خصوم مدخلين ، والصادر فيها حكم مقام 

محكمة دبي االبتدائية بجلسة ٢٠٢٣/٠٣/٢١ بندب خبرة حسابية.
موضوع المطالبة : إلزام المدعي عليه أصليا بأن يؤدي للمدعي اصليا بمبلغ وقدره 
7.5٠٠.٠٠٠ درهم )سبعة ماليين وخمسمائة ألف درهما( والرسوم والمصاريف ومقابل 
أتعاب المحاماه والفائدة ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم 

بالنفاذ المعجل وبال كفالة.
: )zoom( فقد تقرر مخاطبتكم لحضور اجتماع الخبرة باالتصال المرئي عبر برنامج

تاريخ االجتماع : األربعاء الموافق ٠5/ ٠٤ / ٢٠٢٣
وقت االجتماع : الساعة ١١:٠٠ صباحًا )الحادية عشر صباحا(

عبر الرابط التالي :
https://us05web.zoom.us/j/88685466227?pwd=QUZIVDBNc3FKQUJ

OW VBQYklwYVp2Zz09
آملين حضوركم االجتماع بالموعد المحدد وتقديم ما لديكم من مستندات ومذكرات 
عبر البريد اإللكتروني ، وفي حالة عدم حضور أي من الطرفين فإن الخبرة ستباشر 

أعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها.
للتواصل : ٠٤59١666٤

hazem@aaudit.ae

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابية في 
الدعوى رقم  2١٧٣ لسنة 2022 – مدني جزئي دبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / عادل عبدالجبار آل علي
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اقتصاد

التنفيذ  محكمة  ـ  االتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
المدنية ـ سولومان جودسون انوبارتى  

دبى  اماره  العنوان:  انوبارتى  سولومان جودسون  عليه:  المحكوم  إلى: 
منطقة الكرامة بناية الكفاتى شقة ٣١٤هاتف ٠5٠65٠١١٢9

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك راس الخيمة الوطنى - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن 
المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٨٣97٠٢.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل]المدة[ ١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف)ين( بحضور جلسة يوم - 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك )م( عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004272 ـ الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه: رامي حامد حامد محمود
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
في   - بنجالديشى.  الجنسية   .. العابدين  زين  سليم  محمد  المنفذ 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن 

الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٣55٤.٠

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

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في 
القضية رقم AJCEXCICPL2022/ 0003439 - أمر أداء

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه: البيت الحلو للعقارات
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد باقر حداد. الجنسية كندي. - في القضية المشار 
إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
الحكم  أن  وبما  لذلك،  المحدد  الرسم  دفع  و  المذكور،  الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 6٤٤٠5٠.٠

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

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

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في 
القضية رقم AJCEXCIPOR2022/ 0005106 - تجاري )جزئي(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: هاني محمد هاشم شامه
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد محمود ابراهيم محمود العوضي. الجنسية االمارات 
العربية المتحدة. - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم 
له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 5٢٢٤.٠

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

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

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022/ 0005544 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه: محمد عثمان اشرف سيد شرف الحق اشرف
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي االسالمي - في القضية المشار إليها أعاله. وبما 
أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و 
دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٨6٤٣٣.٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل]١5[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .

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

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022/ 0005627 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: سيف سعيد أحمد الجزيم اليماحي االمارات 
العربية المتحدة/ الجنسية.

لالتصاالت  االمارات  مجموعة  شركة  المدعي  بأن  نعلمكم 
)مجموعة اتصاالت( ش.م.ع - قد أقام الدعوى المذكورة أعاله 
للمطالبة ٠.٠، لذا يجب عليكم الحضور أمام محكمة الفجيرة 
االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنيه الموافق ٢٠٢٣/٤/٤ 
الساعة ٠9:٣٠ لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي 
حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن 

المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر في الدعوى 
رقم FUCFICIREA2023/ 0000034، مدني )جزئي(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - إبراهيم عبد اهلل حسين بن على  

الى: المحكوم عليه: إبراهيم عبد اهلل حسين بن على  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ خليفة عبد اهلل بن هويدن الكتبي - في القضية المشار إليها أعاله. 
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٢5١٠.٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2023/ 0002072 - مدني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - هيثم بن المنصف كمون  

الى: المحكوم عليه: هيثم بن المنصف كمون  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبي االسالمي - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له 
المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد 

لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٢٠٢٨.٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل]7[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

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

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0009314 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - محمد عبداهلل علي حسن االنصاري  

الى: المحكوم عليه: محمد عبداهلل علي حسن االنصاري  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي االسالمي - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم 
له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد 

لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٨6.575

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

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2016/M0002725 - تجاري )جزئي(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - ذبيان لصناعة االلمنيوم و الزجاج ذ م م فرع ١  

الى: المحكوم عليه: ذبيان لصناعة االلمنيوم و الزجاج ذ م م فرع ١  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ سوتشيث برومال فيفك برومال - في القضية المشار إليها أعاله. 
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٠7٤٢٤.٠

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

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

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCILABS2023/ 0001041 - عمالي

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - عصام عمر محمود المغربى  

الى: المحكوم عليه: عصام عمر محمود المغربى  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبي االسالمي - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له 
المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد 

لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١5٤٢٠١.٠ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل]7[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

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

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2023/ 0000804 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
مؤسسة فيرون التجاريه عادل محمد ابوزيد عبداللطيف  

إلى: المحكوم عليه: مؤسسة فيرون التجاريه العنوان: الشارقة المنطقة الصناعية 
الجرد مؤسسة فيرون  اكرم احمد  الخان شبرة رقم ١ ملك  رقم 7 خلف شارع 
 veron14444@yahoo.com التجاريه رقم الهاتف 97١5٠97١9٠١١ البريد االلكتروني
عادل محمد ابوزيد عبداللطيف العنوان: الشارقة المنطقة الصناعية رقم 7 خلف شارع الخان 
شبرة رقم ١ ملك اكرم احمد الجرد مؤسسة فيرون التجاريه رقم الهاتف 97١5٠97١9٠١١

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك رأس الخيمه الوطنى - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له 
المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٠.١767١6

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]المدة[ 
١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار . وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك 
المحكمة  أمام  الساعة -  الموافق -  فأنت)م( مكلف)ين( بحضور جلسة يوم - 
المذكورة وفي حال تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2023/ 0001439 - الشيكات المرتجعة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: فريد عزيزي جمال ناصر 
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 ٨ ( شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

AJCFICIREQJI2022/ 0005001 / طلب تفسير الحكم

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: شركة زيروكس للخدمات الفنية 
ذزم.م ويمثلها قانونيا السيد / بين ستوك مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١٢ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة اإلستئنافية المدنية 
- مكتب رقم )  مكتب مدير الدعوى - االستئناف ١ ( شخصيًا 
أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم AJCAPCICIVS2023/ 0000132 / مدني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: بيست كول لتركيب انظمة التكييف 
مجهول محل اإلقامة :

٢- رضوان ابراهيم بيطار 
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/٠5 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم ٤ ( شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022/ 0009712 / مدني )جزئي(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدعى عليه: عبد الرحمن حسن زرفشان جهول محل اإلقامة :
الدعوى المرفوعة من / المدعي )ة( : مسيب صفر كيوتاج

والتي يطالبكم فيها ب:
-القضاء بالزام المتنازع ضده بتسليم المركبة من نوع نيسان مكسيما موديل ٢٠١7 
اسود اللون والتي تحمل لوحة مرورية 7١7١9 آتش خصوصي دبي مع الزامه بنقل 
ملكيتها السم المتنازع والتصريح للمتنازع باتخاذ اجراءات نقل الملكية حال امتناع 
المتنازع ضده لدى هيئة الطرق والمواصالت بامارة دبي وعند االمتناع واستحالة 
تنفيذ االتفاق الزامه بأن يؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 7٢.٠5٠ درهما اثنان وسبعون 
الفا وخمسون درهما والفائده القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ ٢٠٢١/١/١٤ وحتى 

تمام السداد مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل االتعاب.
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقه 
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم ٢ ( 
شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك

للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعـالن مدعـى عليه بالنشـر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICICIVS2023/ 0002327 / مدني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: االمارات وافريقيا للشحن البحري ذ م م مجهول محل اإلقامة :
ضد / - المدعي عليه : االمارات وافريقيا للشحن البحري ذ م م 

- المدعي عليه : ابدوالي اوالليكان رحيم - نيجيريا الجنسية
المرفوعة من / المدعي )ة( : بنك الفجيرة الوطني ش .م.ع

موضوع المطالبة : إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان 
المدعي مبلغ قدره ١.٠٣٠.6٤5 درهم )مليون وثالثون ألف  للبنك  يدفعوا 
وستمائة وخمسة وأربعون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 

المطالبة حتى تمام السدد والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٣/٠٤/١٣ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير 
الدعوى رقم ١ ( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة 
أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله – بوصفك 

مكتب الخدمات القضائيةمدعى عليه.

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

الدعوى رقم SHCFICICOMS2023/ 0001714 / تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: أس دبليو انجنيرينج برايفت ليمتد فرع الشارقة 
مجهول محل اإلقامة :

إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5٢9.5٣٠.97 درهم 
)خمسمائة و تسعة و عشرون و خمسمائة و ثالثون درهما و سبعة و 
تسعون فلسا( .والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة و حتى 

السداد التام .
إلزام المدعى عليها بذات الصفة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٣/٠٤/١٠ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم ١٠( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

مكتب الخدمات القضائيةأعاله – بوصفك مدعى عليه.

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

الدعوى رقم SHCFICICOMS2023/ 0002166 / تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه ورد االسود لمقاوالت التكسية واالرضيات 
. العنوان: 97١٤١٨7

بأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١7 قد حكمت عليك  نحيطكم علما 
لصالح  أعاله  بالرقم  المذكورة  الدعوى  المحكمة في  هذه 

قليب حسين جالل الدين .. بالتالي :
 نص الحكم : 

السفر  جواز  الطالب  تسلم  ان  ضدها  المقدم  بإلزام  نامر 
الخاص به

اليوم  القانونية اعتباًرا من  حكمًا قاباًل للتظلم خالل المدة 
المحكمة االبتدائية المدنيةالتالي لنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقه 
اإلتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى 
رقم SHCFICIPTO2023/ 0000551 ، أمر على عريضة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه جعفر شبلي خير اهلل . العنوان: 97٤99٢٤
بأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٠ قد حكمت عليك  نحيطكم علما 

هذه المحكمة لصالح محمود عباس. بالتالي:
لص الحكم

في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله
وقدره  مبلغا  للمدعي  يؤدى  ان  عليه  المدعي  بالزام  نامر 
)7٣٠٠٠( درهم والزمته بالفائدة بمقدار 5% سنويا من تاريخ 

قيد الدعوى وحتي تمام السداد والزمته بالمصروفات
حكما قابال لالستئناف خالل المدة القانونية ٣٠ يوما اعتبارا 

من اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقه 
اإلتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى 

رقم SHCFICICPL2023/ 0001289 ، أمر أداء

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - ماجد ابراهيم محمد عبداهلل 
الزرعوني خالد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني فيصل ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني مانع ابراهيم محمد 
راشد  الزرعوني  عبداهلل  محمد  ابراهيم  سلطان  الزرعوني  عبداهلل  محمد  ابراهيم  عادل  الزرعوني  عبداهلل 
ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني نجوى ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني بدر ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني 
حديث محمد قلى زحمت كش بصفتها الشخصية وبصفتها الواصية على ابنها القاصر سعود ابراهيم محمد 
عبداهلل الزرعوني عنود فريد غالم بصفتها الوصية على ابنها القاصر هزاع ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني  

إلى: المحكوم عليه: ماجد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني ، خالد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني ، فيصل 
عبداهلل  محمد  ابراهيم  عادل   ، الزرعوني  عبداهلل  محمد  ابراهيم  مانع   ، الزرعوني  عبداهلل  محمد  ابراهيم 
الزرعوني ، سلطان ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني ، راشد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني ، نجوى ابراهيم 

محمد عبداهلل الزرعوني ، بدر ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني
حديث محمد قلى زحمت كش بصفتها الشخصية وبصفتها الواصية على ابنها القاصر سعود ابراهيم محمد 
عبداهلل الزرعوني العنوان: إمارة الشارقة منطقة شرقان هاتف رقم٠5٠9٤57٣٤٣ بوكالة المحاميين أحمد 
األميري ومحمد األميري عنود فريد غالم بصفتها الوصية على ابنها القاصر هزاع ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني 

العنوان: إمارة الشارقة منطقة الرماقية فيال رقم ٢9٠ هاتف رقم ٠5٠7٢7٢٨99
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ محمد إبراهيم محمد عبداهلل 
الزرعوني. الجنسية االمارات العربية المتحدة. - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور 
قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٠.6٣٠96
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]١5[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم 
بهذا اإلخطار . وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2022/ 0004239 - مدني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - فيصل ابراهيم 
محمد عبداهلل الزرعوني خالد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني نجوى ابراهيم محمد عبداهلل 
الزرعوني ماجد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني مانع ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني عادل 
ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني راشد ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني سلطان ابراهيم محمد 
عبداهلل الزرعوني بدر ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني حديث محمد قلى زحمت كش بصفتها 
الشخصية وبصفتها الواصية على ابنها القاصر سعود ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني عنود فريد 
غالم بصفتها الوصية على ابنها القاصر هزاع ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني دائرة التسجيل 

العقاري بالشارقة بنك دبي اإلسالمي
إلى: المحكوم عليه: نجوى ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني ، راشد ابراهيم محمد عبداهلل 
زحمت كش  قلى  محمد  ،   حديث  الزرعوني  عبداهلل  محمد  ابراهيم  سلطان   ، الزرعوني 
بصفتها الشخصية وبصفتها الواصية على ابنها القاصر سعود ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني 

، عنود فريد غالم بصفتها الوصية على ابنها القاصر هزاع ابراهيم محمد عبداهلل الزرعوني
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ محمد إبراهيم محمد 
عبداهلل الزرعوني. - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 5١٣٨9.٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]7[ يومًا من تاريخ 
إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار . وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 

محكمة التنفيذ المدنيةإجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022/ 0004931 - مدني )جزئي(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المنفذ ضده: عبدالسميع الشيخ الفاضل حامد 
العنوان: دبي - بر دبي - برج خليفة

بناء على طلب المنفذ بنك النيلين فرع ابوظبي
قد قررت محكمة الشارقه اإلتحادية،محكمة التنفيذ المدنية 
على  التنفيذي  الحجز  توقيع  تقرر  بتاريخ  بأنه  إعالنكم 
العقار سند ملكية ٨6١ الرقم الحكومي ٣59-٣5٨ وحدة 
الخان   ٢ المنازل  برج  عشر  الخامس  الطابق   9٠٨ رقم 
الشارقة ، وذلك في الدعوى/القضية التنفيذية المذكورة 

محكمة التنفيذ المدنيةأعاله والمرفوعة ضدكم .

إعالن بالحجز في الدعوى /القضية التنفيذية 
رقم : SHCEXCIPOR2022/ 0007343 )تجاري )جزئي((

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المنفذ ضده: ١(- شركة ورلد وايد تريدرز العنوان: هيئة المنطقة 
الحررة لمطار الشارقة الدولي - الشارقة - قطعة ارض رقم ٠٤-٤- 

الهاتف 97١6557٠7٨9 
٢(- كوليبارا رافيندا بابو العنوان: هيئة المنطقة الحررة لمطار الشارقة 
الدولي - الشارقة - قطعة ارض رقم ٠٤-٤- الهاتف 97١6557٠7٨9 
٣(- فيمو ال بالي راجافيندا راو العنوان: هيئة المنطقة الحررة لمطار 
الشارقة الدولي - الشارقة - قطعة ارض رقم ٠٤-٤- الهاتف 97١6557٠7٨9

بناء على طلب المنفذ بنك الفجيرة الوطني
قد قررت محكمة الشارقه اإلتحادية،محكمة التنفيذ المدنية إعالنكم 
بأنه بتاريخ تقرر توقيع الحجز التنفيذي على المنقوالت و الموجودات ، 
وذلك في الدعوى/القضية التنفيذية المذكورة أعاله والمرفوعة ضدكم .
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن بالحجز في الدعوى /القضية التنفيذية 
رقم : SHCEXCICIV-S2016/M0001964 )مدني(

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
موضوع المنازعة : مطالبة مالية بمبلغ وقدره ٢٢.٨9٨.٢٤ درهم إماراتي )اثنان 
وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون درهم وأربعة وعشرون فلس( باإلضافة 
إلى الفوائد القانونية بواقع ١٢% سنويًا من تاريخ قيد الدعوي وحتى تمام السداد.

المتنازع : شركة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت( ش.م.ع
عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى-المركزية شرق - شارع حمدان-مبنى الفردان 

-شقة ٣-٣٠٢-مكتب أبوبكر سالم للمحاماة واالستشارات القانونية
ويمثله : عبداهلل راشد محمد راشد الزعابي

المطلوب إعالنه : ١- محمد موهيبودين خواجه خواجه صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ وقدره 
٢٢.٨9٨.٢٤ درهم إماراتي )اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون درهم 
وأربعة وعشرون فلس( باإلضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ١٢% سنوً يا من تاريخ 

قيد الدعوي وحتى تمام السداد.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 
ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / ١600 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
موضوع المنازعة : إلزام المتنازع ضده بسداد مبلغ 5٣.6٨5.٨٠ درهم تكلفة اصالح 
سيارتين مستأجرتين والغرامات المرورية باإلضافة إلى مبلغ 7.7٠٠ درهم قيمة االيجار 
اليومي للسيارتين عن طوال فترة توقفها عن العمل ابتداًء من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨ 
بالنسبة للسيارة نوع فيراري ومن تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١ بالنسبة للسيارة نوع بربس 

وحتى تاريخ تمام إصالحهما وعودتهما للعمل مرة أخرى.
المتنازع : ايليت فيرست كالس لتأجير السيارات عنوانه : إمارة دبي مرسى دبي 
محل رقم 7 مارينا مون تاور ويمثله : عبداهلل إبراهيم حسن إبراهيم المال المنصوري

المطلوب إعالنه : ١- عمر م فضل صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها إلزام المتنازع ضده بسداد مبلغ 
5٣.6٨5.٨٠ درهم تكلفة اصالح سيارتين مستأجرتين والغرامات المرورية باإلضافة إلى 
مبلغ 7.7٠٠ درهم قيمة االيجار اليومي للسيارتين عن طوال فترة توقفها عن العمل 
ابتداًء من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨ بالنسبة للسيارة نوع فيراري ومن تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١ 
بالنسبة للسيارة نوع بربس وحتى تاريخ تمام إصالحهما وعودتهما للعمل مرة أخرى. 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١٨-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

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

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / 2٣5١ - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
إماراتي  درهم   ٢١.١9٠.69 وقدره  بمبلغ  مالية  مطالبة   : المنازعة  موضوع 
)واحد وعشرون ألف ومائة وتسعون درهم وتسعة وستون فلس( باإلضافة إلى 
الفوائد القانونية بواقع ١٢% سنوً يا من تاريخ قيد الدعوي وحتى تمام السداد.
المتنازع : شركة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت( ش.م.ع

عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو ظبى- ابوظبي-شارع حمدان-مبنى الفردان-شقة ٣٠٢
المطلوب إعالنه : ١- أحمد حسن الماس علي صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ وقدره 
٢١.١9٠.69 درهم إماراتي )واحد وعشرون ألف ومائة وتسعون درهم وتسعة 
وستون فلس( باإلضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ١٢% سنوً يا من تاريخ قيد 

الدعوي وحتى تمام السداد.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / 20٧5 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 756
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره )56٢١٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية 9% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢5 وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع : سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الثالثة - شارع الخيل األول - 
شارع 17A-مبنى مستودع ٨9

المطلوب إعالنه : ١- ميرتكان بويراز صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضده 
بمبلغ وقدره )56٢١٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية 9% من 
تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢5 وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / 22٧٧ - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات العاشرة رقم 759
موضوع المنازعة : دعوى عقد صحة ونفاذ بيع مركبة بقيمة )٤5٠٠( درهم 
و سداد قيمة المخالفات وقدرها )١95٠( درهم والفائدة القانونية بنسبة 

١٢% من تاريخ رفع الدعوة وحتي السداد التام
المتنازع : مهربان اعوان بتانه عنوانه : امارة دبي ، ديرة ? ورسان ٣ - - 

دبي شارع االمارات - سكن عمال بلدية دبي - غرفة رقم ١5
المطلوب إعالنه : ١- حسن عبد اهلل محمد هالل سالمين صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها دعوى عقد صحة 
ونفاذ بيع مركبة بقيمة )٤5٠٠( درهم و سداد قيمة المخالفات وقدرها 
الدعوة  رفع  تاريخ  من   %١٢ بنسبة  القانونية  والفائدة  درهم   )١95٠(

وحتي السداد التام
 ١٠:٠٠ الساعة   ١٠-٠٤-٢٠٢٣ الموافق  االثنين  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / ١825 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة عشر رقم 767
موضوع المنازعة : المطالبة بالزام المتنازع ضدها بان يؤدي للمتنازع مبلغ 
وقدره ١96٠٠ )تسعة عشر الف وستمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% 

من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد
المتنازع : السلطان لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : االمارات ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز شرق ? ابوهيل- بناية 
دانة الممزر محل رقم ١٠

المطلوب إعالنه : ١- نايف محمد عبداهلل ال محسن عسيري صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المتنازع 
الف وستمائة  للمتنازع مبلغ وقدره ١96٠٠ )تسعة عشر  بان يؤدي  ضدها 
درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / ١٤25 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١٨٤٨ ، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠.٢١٣.9٨٤ درهم  ، وخالف مايستجد 

من الرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: شركة اديما للنفط ش م ح ويمثلها مديرها السيد/ وليد 

فتحي سالم البيضاني - يمنى الجنسية
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع 9٣ 
شارع الشيخ زايد -مبنى برج الصقر لالعمال -شقة ١6-مكتب رقم١6٠١

ويمثله : عبداهلل محمد عبداهلل العمران الشامسي
المطلوب إعالنه : ١- سلوان فخرى ابراهيم صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٢١٣9٨٤ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 20٧ / 2022 / 8225 - تنفيذ تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
رقم  المرتجع  الشيك  مبلغ  بإجمالي  المطالبة   /  : التنفيذ  موضوع 
)١٤٠7٤6٣6( بمبلغ وقدره 5٤٠١٣.٢9 درهم )اربع وخمسون الفا وثالثه 
عشر درهم وتسعه وعشرون فلسا( والمسحوب على بنك دبي اإلسالمي

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

المطلوب إعالنه : ١- مويندا ستيفان وايسوا صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٤٠١٣.٢9 درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
حالة  في  بحقكـ  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 202٣ / ١٣٤9 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠١( والمؤرخ 
الوطني فرع دبي مارينا  اإلمارات دبي  ٢٠٢٢/٠5/٢5 والصادر عن بنك 
بقيمة إجمالية مبلغ وقدره )١٤9٤٣5( مائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة 

وخمسة وثالثون درهم إماراتي شامال للرسوم والمصاريف .
طالب التنفيذ: عبدالمعتال توختاسينوف عنوانه : اإلمارات . إمارة دبي 
. منطقة النهدة الثانية . شارع ١9 أ . بناية عبداهلل رقم ١ . الطابق 6 . 

الشقة 6٠١ . بالقرب من مطعم قلعة كيرال مكاني ٣65779٨5٠7
المطلوب إعالنه : ١- فاليرى كوفالشوك صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ١5٢.٨7٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 2022 / ١908١ - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )9٠٠٠٠٢( والصادر  موضوع 
عن بنك نور بقيمة )٣5٠٠٠٠( درهم ومتبقي منه مبلغ بقيمة )١7٠7٨٨.٨٤( 
درهم )مائة وسبعون الف وسبعمائة وثمانية وثمانون درهم واربعه وثمانون 
فلس( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم مبلغ بقيمة )٨٤.١7٤7١9( 
واربعه  درهم  وتسعه عشر  الف وسبعمائة  واربعه وسبعون  )مائة  درهم. 

وثمانون فلس فقط الغير( .
التنفيذ: بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله  طالب 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- 
القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠655٠5677 فاكس 97١655٠577٨ 

- هاتف متحرك: ٠5٤99٤66٣5?صندوق البريد -٢9٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- جون الوتى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
التنفيذأو  طالب  الى  درهم   )١7٤7١9.٨٤( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 
خزينة المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 2022 / ١9٧88 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
رقم  المرتجع  الشيك  مبلغ  بإجمالي  المطالبة   /  : التنفيذ  موضوع 
)١١67557٤( بمبلغ وقدره ٢75٠٠.٠٠ درهم )سبعه وعشرون الف 

وخمسمائه درهم( والمسحوب على بنك دبي اإلسالمي
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي )شركة مساهمة عامة(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي
المطلوب إعالنه : ١- ابيالردو جر كانتونجوس الزاريس صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
طالب  الى  درهم   ٢٨565 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

التنفيذ أو خزينة المحكمة .
حالة  في  بحقكـ  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 2022 / 20٣٣9 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٣96 
عقاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  67.٣١9.6 درهم  ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: تمويل مساهمة خاصة

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع شارع ال مكتوم-مبنى 
بناية بنك دبي االسالمي بالكامل-بجوار قرية االعمال

المطلوب إعالنه : ١- رانيا أنيس حسن بن طالب صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكم بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٣96 عقاري 

جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )67.٣١9.6 درهم(.
حالة  في  بحقكـ  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 2١١ / 2022 / ١220 - تنفيذ عقاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم ٨7
بإلزام  مجددا  والقضاء  المستأنف  الحكم  بتعديل   : االستئناف  موضوع 
المستأنف ضدها بأن تدفع له مبلغ وقدره ١5٠.٠٠٠ درهم )مائة وخمسون 
ألف درهم فقط( كتعويض عن الضرر المادي واألدبي والمعنوى الذي لحق 
بالمستأنف جراء ما أرتكبته المستأنف ضدها في حق المستأنف، الزام 

المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
المستأنف: راشد سعيد جمعه النايم الزحمى

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-الذيد - اشارع الذيد -مبنى فيالرقم ٢٤
ويمثله : عبداهلل محمد رسول علي الهرمودي

المطلوب إعالنه : ١- منال علي حسن نصر صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ١٠٢ - ٢٠٢٣ نزاع 
محدود القيمة . وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ١9-٠٤-٢٠٢٣ 
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 ٣9٧ / 202٣ / ٤٤ - استئناف قرار نزاع

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم ٨٤
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٢٨7 

تجاري جزئي و الرسوم و المصاريف و االتعاب.
المستأنف: نور نوري عايد الخصم المتدخل هجوميًا

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي- شارع الشيخ زايد-مبنى 
بارك بليس تاور-شقة شقة ١٤٠٣

ويمثله : حمد عبداهلل عبدالرحمن الرحمة الحمادي
المطلوب إعالنه : ١- نوال ابراهيم )زوجة المتوفي( نورى عايد احمد 

صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/٢٢٨7 

تجاري جزئي
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠6-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم ٣05 / 202٣ / ٤١9 - استئناف تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إلى المنفذ ضده ١_ تاو ديزاينز )ش.ذ.م.م(
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ معلوف للمقاوالت الصحية و الكهربائية
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١5٤9٣9.5 درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك 
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 20٧ / 2022 / ٤٣٣8 تنفيذ تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : طعن بالتزوير على المستند موضوع الدعوى المقدم بالدعوى رقم ٢٨٨/ 
٢٠٢٠ نزاع تعين خبرة تجارى الى المختبر الجنائي لتحقيق المضاهاه عليه واثبات تزويرة ، 
والزام المدعى عليهم بتقديم اصل المستند للمضاهاه عليه . ٢- الحكم برد وبطالن المستند 
المنسوب صدورة الى المدعية مع احالة المدعي عليهم الى النيابة العامة إلتخاذ شؤونها 
في شأن واقعة التزوير . ٣- الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المدعي: صن اليت لتجارة المواد الغذائية - )ش ذ م م( ويمثلها محمد محمد وليد 
عطايا عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-رأس الخور الصناعية األولى - دبي-مبنى مبنى 

S21 دبي العقارية -شقة مستودع
المطلوب إعالنه : ١- أوكسجين ستار للتجارة العامة - )ش ذ م م( . صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها طعن بالتزوير على المستند موضوع 
الدعوى المقدم بالدعوى رقم ٢٨٨/ ٢٠٢٠ نزاع تعين خبرة تجارى الى المختبر الجنائي 
المستند  المدعى عليهم بتقديم اصل  المضاهاه عليه واثبات تزويرة ، والزام  لتحقيق 
للمضاهاه عليه . ٢- الحكم برد وبطالن المستند المنسوب صدورة الى المدعية مع احالة 
المدعي عليهم الى النيابة العامة إلتخاذ شؤونها في شأن واقعة التزوير . ٣- الزام المدعى 
عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
 BUILDING_DESC& ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٤2 / 202٣ / ١٣٣٣ - تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية رقم ٤٠١
موضوع الدعوى : المطالبه بصحة ونفاذ إتفاقية المبايعة المبرمة بتاريخ ))١99٤/١٠/٨(( بين الطرف 
البائع اإلماراتي الجنسية ))راشد عبد اهلل مسعود المعمري(( ، مورث المدعى عليهم الـــــــــــــــ ٢٤ 
المذكورة أسمائهم »حسب األحوال« في بداية صحيفة الدعوى الماثلة ، والطرف المشتري اإلماراتي 
الجنسية / المدعي ))صالح محمد بن إسحاق(( ، بشأن شراء األخير من األول لقطعة األرض رقم ٨١١ 
الكائنة بإمارة دبي بمنطقة ند راشد ديرة ))وفقًا للتفصيل والتأصيل الوارد بإتفاقية المبايعة((. الحكم 

بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي: صالح محمد بن إسحاق عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-بناية ليبرتي- 

الطابق ميزانين M4 ويمثله : هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي
المطلوب إعالنهم : ١- لمس راشد عبداهلل مسعود المعمري صفته: مدعى عليه 

٢- فاطمه راشد عبداهلل مسعود المعمرى صفته: مدعى عليه 
٣- سالم عتيق ماجد سالم الكتبي صفته: مدعى عليه

المبرمة  المبايعة  إتفاقية  المطالبه بصحة ونفاذ  الدعوى وموضوعها  أقام عليكـ  : قد  موضوع اإلعالن 
بتاريخ ))١99٤/١٠/٨(( بين الطرف البائع اإلماراتي الجنسية ))راشد عبد اهلل مسعود المعمري(( ، مورث 
المدعى عليهم الـــــــــــــــ ٢٤ المذكورة أسمائهم »حسب األحوال« في بداية صحيفة الدعوى الماثلة 
، والطرف المشتري اإلماراتي الجنسية / المدعي ))صالح محمد بن إسحاق(( ، بشأن شراء األخير من 
والتأصيل  للتفصيل  ))وفقًا  ديرة  راشد  ند  بمنطقة  بإمارة دبي  الكائنة  األرض رقم ٨١١  لقطعة  األول 
الوارد بإتفاقية المبايعة((. الحكم بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد 
&BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من 

مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٤١ / 202٣ / ١٤2 - عقاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة عشر رقم ٤١٤
موضوع الدعوى : مطالبة مالية بمبلغ )٤٨.99٤.5٠ درهم( والفائدة القانونية 
المقررة من تاريخ اإلستحقاق وحتى تمام السداد. و الرسوم و المصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي: فندق االمارات جراند وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع الشيخ زايد -مبنى 
أبراج اإلمارات -شقة الطابق ١5-مكتب اإلمارات للمحاماة

المطلوب إعالنه : ١- ماجد بن عبدالرحمن بن محمد الياس كتبي 
صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 
اإلستحقاق  تاريخ  من  المقررة  القانونية  والفائدة  درهم(   ٤٨.99٤.5٠(

وحتى تمام السداد. و الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن  قاعة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٤2 / 202٣ / ١٤0٧ - تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إلى المدعى عليه ١_ انا كارينا راموس فيريرا
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى افسر اشرف بوتيافيتل مانجيل محمد اشرف
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعـوى الفرقة )الطالق للهجر( 

، وإلزامه بالرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-٠٤-٢٠٢٣ الساعة 
األحوال  مبنى  بعد في  التقاضي عن  قاعة  في  ٠9:٣٠ صباحا 
لذا   BUILDING_DESC& القرهود  منطقة  في  الشخصية 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما 
لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

أيام على االقل.

اعالن بالنشر
 ١00 / 202٣ / 28٣ احوال نفس مسلمين

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة عشر رقم ٤١٤
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلـغ وقدره  إلزام  المطالبة  الدعوى  موضوع 
٢٠.٠٠٠ درهم )عشرين ألف درهم( والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويًا من تاريخ 

المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
إلزام المدعى عليها بالرسوم القضائية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.?.

المدعى شركة دبي للتأمين ش م ع عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-ال نهيان - 
ابوظبي- شارع النجده -مبنى 6٣٢-شقة الميزانين مكتب رقم ١-مستشفي برجيل

المطلوب إعالنه ١- تراكس اكسبرس للطرود صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة إلزام المدعى عليها بأن 
تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠درهم )عشرين ألف درهم( والفائدة القانونية 

بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
إلزام المدعى عليها بالرسوم القضائية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.?.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ٠9:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٤2 / 202٣ / ١٣95 – تجاري

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨7
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٠٠6( والصادر 
عن فاروق احمد محروس حسين جاد الرب - من بنك االمارات االسالمي 

بقيمة ) ١٠٠٠٠( درهم ، وشامل الرسوم ) ١٠7١5( درهم
طالب التنفيذ انفنتي لتاجير السيارات

٢٤-مبنى  شارع  دبي-   - ديره   - دبي-أبوهيل  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
الشيخة فاطمة بنت راشد-شقة ٢٤

المطلوب إعالنه ١- فاروق احمد محروس حسين جاد الرب صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠7١5 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 خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 2022 / ١89٣١ - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إلى المنفذ ضده ١_ هوم واردز للعقارات 
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ اي سمارت لتجارة االت الغسيل ش.ذ.م.م
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٣5.٤7٠ درهم الى طالب 

التنفيذأو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 25٣ / 2022 / ١0٤٧٧ تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة عشر رقم 766
موضوع المنازعة إلزام المدعى عليه بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره ٣٢.١٤١٢9 
درهم ) اربعة عشر الف ومئة وتسعة وعشرون درهم واثنان وثالثون فلسا ( 

والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام .
المتنازع شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة) مساهمة عامة( عنوانه مكتب 
شمسه البدواوي للمحاماة واالستشارات القانونية ـ الكائن في إمارة دبي ـ 
منطقة الخليج التجاريـ  شارع الشيخ زايد برج الصرافة ) ذا اكستشينج تاور ( 

الطابق التاسع - مكتب رقم 9٠6 ويمثله شمسة علي راشد سيف البدواوي
المطلوب إعالنه ١- محمد نديم خان عبدالكريم خان صفته: متنازع ضده

بأن  المدعى عليه  إلزام  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن قد 
تؤدى للمدعية مبلغ وقدره ١٤١٢9.٣٢ درهم ) اربعة عشر الف ومئة وتسعة 
وعشرون درهم واثنان وثالثون فلسا ( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت   . التام  السداد  وحتى  اإلستحقاق 
التقاضي عن بعد لذا فأنت  ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا ص بقاعة 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم ٤6١ / 202٣ / ١556 - نزاع محدد القيمة

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة االستئناف العمالية الثانية رقم ٨٠
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١٠7٤9 

عمالي جزئي و الرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف عبدالرحمن طارق السعيد محمد حسانين

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع االعمال-
مبنى مبنى فندق أوبروي - شقة الطابق ١7-مكتب ١7٠٢
المطلوب إعالنه ١- ديلب للعقارات صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢/١٠7٤9 
عمالي جزئي

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠6-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم ٣١5 / 202٣ / ٣٤6 - استئناف عمالي

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠



العدد )٤٠١٤( الخميس ٨ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣م 20

اقتصاد
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فير ديل جلوبال تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
000000٤0258٤9( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )8589٤١(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة كريشنا منجمنت كونسولتانسي ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
000000٤029088( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 8٤9٣69

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة هورس باور ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 000000٤0٣٧١9٤( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 85٤825
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة بروتك الهندسية وللمقاوالت العامة ش.م.ح , )رقم السجل التجاري 
RAKIA28FZ108060063( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠55

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 8٤١٧١١

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فوكوس إيز جوود كونسولتانسي ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل 
التجاري 000000٤0288٧6( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠55

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 862٣١2
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة صن سوالر سوليوشنز ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
000000٤0٣0١٧٤( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 8٤6822

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ليجاسي٧5 ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 000000٤0٣٤56١( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 850١08
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة سموك فري سوليوشنز ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
000000٤0٣٧526( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 8٣8682

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة سي آي سي هولدينغ ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
000000٤0٣٤09١( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 86٣٣68
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة مراد كونسولتانسي ش م ح , )رقم السجل التجاري 000000٤0١0١29( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 85٤5٣2
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة دورو يوروب ميدل إيست أفريكا ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل 
التجاري 000000٤0255٤9( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠55

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 860٣82
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن ميديبليز ش.م.ح- ذ.م.م، 
)رقم السجل التجاري ٤0٣٣095( ترغب بتغيير االسم المسجل للشركة 

من ميديبليز ش.م.ح- ذ.م.م  الى شواج ش.م.ح ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: هاتف 

رقم 97١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 86080١

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

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

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إعالن

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨7
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨6٨( والصادر عن بنك راس 

الخيمة الوطني بقيمة )7٨٣١٣.٢5 درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨67( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١6٨٠٤٤.٢٠ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨٨٠( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١5969١.١٠ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨99( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١55.٨9٨ درهم( 
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨٨6( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١٤97١٠.7٠ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨6٨( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١٨5٤٠6.5٠ درهم( 
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣9٠٠( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١6٢.٨٠٤ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨9٨( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١٨5٤٠6.5٠ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣٨97( والصادر عن بنك راس الخيمة الوطني 

بقيمة )١775٨7.٨٠ درهم(
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )97٣9١٠( والصادر عن بنك راس الخيمة بقيمة ١٤٠٢75

والمبلغ االجمالي بالرسوم )٤6.٢٠575٨5(
طالب التنفيذ: لوجيكوم م.م.ح

عنوانه : إمارة دبي ? جبل علي ? ارض رقم: 6٠6٠٨ ? صندوق البريد: 5٤٣٢٨
المطلوب إعالنه : ١- توماس كويتودات فاروغيس صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ 
المنفذ به وقدره )٢٠5١١6٠.٤6( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام بالقرار 
المذكور خالل 7 ايام من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 25٣ / 2022 / ١2٤52 - تنفيذ شيكات

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

المنظورة في الدائرة االبتدائية العقارية الثالثة رقم ١97
موضوع الدعوى : المطالبة أصليًا : بضم النزاع رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٢ نزاع عقاري واالطالع على تقرير 
الخبرة الصادر في الدعوى رقم ٢٠١9/٤٨9 عقاري جزئي والقضاء بفرز وتجنيب حصة المدعيين البالغة 
يبلغ ٣٤١.١9٠.٤ قدم مربع بما نسبته ٢٢.٢5٣% من إجمالي مساحة األرض البالغة ١.5٣٣.١79 قدم 
مربع وفض وإنهاء حالة الشيوع ، وتسليم المدعيين نصيبهم كحصة مفرزة في قطعة األرض الزراعية 
رقم ٨7، رقم القطعة ٢٨٢٠٣79 ، الكائنة بإمارة دبي - ديره - الخوانيج الثانية . وعلى سبيل االحتياط 
: الحكم ببيع الحصة الشائعة العائدة للمدعين بالمزاد العلني سواء ألحد المالك األخرين )المدعى 
عليهم( أو للغير، وفي حال التعذر الحكم ببيع األرض الشائعة محل التداعي كلها بالمزاد العلني وتوزيع 
ثمنها على كافة المالك كُ ل بقدر حصته لفض وإنهاء حالة الشيوع القائمة. وعلى سبيل االحتياط الكلي 
: ندب السيد الخبير السابق ندبه في الدعوى رقم ٢٠١9/٤٨9 عقاري جزئي بأمانة جديدة إللمامه 
بوقائع الدعوى، وذلك إلعداد مشروع إلنهاء حالة الشيوع بفرز وتجنيب حصة المدعين عن باقي المالك 
لتسليمهم إياها كحصة مفرزة . ومع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المدعي: عمر ماجد أحمد الغرير عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحومة/ عذبة ماجد أحمد الغرير وآخرون

عنوانه : بوكالة المحامي/ خالد أحمد الكيتوب ويمثله : عيسى عقيل عبداهلل الشحي
المطلوب إعالنه : ١- علي ماجد أحمد الغرير عن نفسها وبصفتها أحد ورثة المرحومة/ عذبة ماجد 

أحمد الغرير صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة أصليًا : بضم النزاع رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٢ 
نزاع عقاري واالطالع على تقرير الخبرة الصادر في الدعوى رقم ٢٠١9/٤٨9 عقاري جزئي والقضاء بفرز 
وتجنيب حصة المدعيين البالغة يبلغ ٣٤١.١9٠.٤ قدم مربع بما نسبته ٢٢.٢5٣% من إجمالي مساحة 
األرض البالغة ١.5٣٣.١79 قدم مربع وفض وإنهاء حالة الشيوع ، وتسليم المدعيين نصيبهم كحصة مفرزة 
في قطعة األرض الزراعية رقم ٨7، رقم القطعة ٢٨٢٠٣79 ، الكائنة بإمارة دبي - ديره - الخوانيج 
الثانية . وعلى سبيل االحتياط : الحكم ببيع الحصة الشائعة العائدة للمدعين بالمزاد العلني سواء ألحد 
المالك األخرين )المدعى عليهم( أو للغير، وفي حال التعذر الحكم ببيع األرض الشائعة محل التداعي 
كلها بالمزاد العلني وتوزيع ثمنها على كافة المالك كُ ل بقدر حصته لفض وإنهاء حالة الشيوع القائمة. 
الدعوى رقم ٢٠١9/٤٨9 عقاري  ندبه في  السابق  الخبير  السيد  : ندب  الكلي  االحتياط  وعلى سبيل 
جزئي بأمانة جديدة إللمامه بوقائع الدعوى، وذلك إلعداد مشروع إلنهاء حالة الشيوع بفرز وتجنيب 
حصة المدعين عن باقي المالك لتسليمهم إياها كحصة مفرزة . ومع إلزام المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . )علما بأن تم تصحيح شكل الدعوى(
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠5-٠٤-٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

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

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ١8 / 2022 / 6٧9 - عقاري جزئي

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تامبس  ليليان  باسم:  سفر  جواز  فقد 
لوران، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
P5955308A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
فقدان جواز سفر

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة 677٣١
االسم التجاري: صالون العيون الزرقاء للتجميل ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: صالون العيون الزرقاء 
للتجميل ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارة 
عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١9٨٤ وتعديالته 
مرخصة في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم 677٣١ وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد:
مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة ٤5 يومًا من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: الشارقة  هاتف: ٠67٤7٠9٨٠ ص.ب: 56٢٨

إعالن وحل وتصفية
العدد ٤٠١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
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اقتصاد

قــال رئيــس الــوزراء الصينــي لــي 
تشــيانغ، لمديرة العام لصندوق النقد 
الدولــي كريســتالينا جورجييفــا، إن 
الصين ســوف تعــزز تعديالت سياســة 
االقتصاد الكلي، كما ســوف تركز على 
دعم االســتهالك واالستثمار المحتمل، 
وذلك في لقاء بإقليم هينان، بحســب 

مــا ذكرتــه إذاعــه الصيــن الوطنية.
ــاء  ــرغ لألنب ــة بلومب ــت وكال ونقل
عــن تشــيانغ القول إن اقتصــاد الصين 
أظهــر اســتقرارًا وانتعاشــًا حتــى اآلن 

هــذا العــام.
وأوضــح أن الصيــن علــى اســتعداد 
لتعميــق التعــاون مــع صنــدوق النقــد 

الدولي.
وأكــد تشــيانغ علــى التــزام الصيــن 
نحــو انفتــاح أوســع نطاقًا علــى العالم 

الخارجي.
وفي ســياق آخر، حــذرت الواليات 
المتحــدة بكيــن أمــس األربعاء من أي 
»رد فعــل مبالــغ فيــه« علــى توقــف 
لرئيســة تايــوان تســاي إنــغ ويــن فــي 
نيويــورك خــالل توجههــا إلــى أمريــكا 
الوســط،ى وفــي لــوس أنجليــس فــي 

ــق عودتها. طري
كبيــر  أمريكــي  مســؤول  وقــال 
لصحافييــن طالبــًا حجــب هويتــه »ال 
يوجــد أي ســبب على اإلطــالق يجعل 
ــرد  ــة ل ــك ذريع ــن تســتخدم ذل الصي
فعــل مبالــغ فيــه، أو لممارســة مزيــد 

مــن الضغــط علــى تايــوان«.
ــارًا  ــوان اعتب ــة تاي ــه رئيس وتتوج
مــن أمــس إلــى غواتيمــاال وبيليــز في 
رحلــة ســتتوقف خاللهــا فــي األراضي 

األمريكيــة.
وتعتبــر بكيــن جزيرة تايــوان أرضًا 
صينيــة لكنها لــم تتمكن من توحيدها 

مع بقية أراضيها، وألنها«صين واحدة« 
ــم  ــه  ال يجــب أن تقي ــن أن ــرى بكي ت
أي دولــة عالقــات رســمية مــع بكيــن 
ــرت  ــه فــي وقــت واحــد، وعب وتايبي
عــن معارضتهــا ألي مبــادالت رســمية 

بيــن الجزيــرة والواليــات المتحدة.
أثــارت   ،٢٠٢٢ أغســطس  وفــي 

نانســي  شــخصية  بمبــادرة  زيــارة 
بيلوســي رئيســة لمجلــس النــواب 
األمريكــي يومهــا، إلى تايــوان، غضب 
بكيــن التــي نظمــت ردًا علــى هــذه 
الخطــوة، منــاورات عســكرية واســعة 

ــوان. ــول تاي ح
ومــن جهتهــا، تعتبــر واشــنطن أن 

توقف الرئيســة التايوانية في األراضي 
األمريكية ال ينتهك بأي شــكل سياســة 
المتحــدة حــول »صيــن  الواليــات 
ــت«  ــرد »ترانزي ــا مج ــدة« وأنه واح

حتــى إذا التقــت شــخصيات.
وشــدد المسؤول األمريكي على أن 
»هــذه زيــارة خاصــة وغيــر رســمية« 

تحترم »ممارســة طويلــة األمد«.
ورفض المسؤول تأكيد احتمال عقد 
اجتماع في كاليفورنيا بين تســاي إنغ 
ويــن والزعيــم الجمهــوري في مجلس 
النــواب كيفــن مكارثــي المتحــدر من 

هــذه الواليــة  في الغــرب األميركي.
اعترفــت  التــي  وواشــنطن 
دبلوماســيًا ببكيــن فــي ١979، هــي 
أقوى حليف لتايوان ومزود رئيسي 

ــلحة.وكاالت ــا باألس له

ــة  ــية العمالق ــط الروس ــركة النف ــت ش أعلن
روســنفت، أمــس األربعــاء، توقيعهــا عقــدًا مــع 
شــريك هندي من أجل »زيادة« شــحنات النفط 
الروســي »بشــكل كبيــر«، فيما تســعى موســكو 
المســتهدفة بعقوبات غربية على خلفية غزوها 

ألوكرانيــا، إلعــادة توجيــه مبيعاتهــا إلى آســيا.
ــان إن رئيســها  وقالــت »روســنفت« فــي بي
إيغــور سيتشــين خــالل رحلــة إلــى الهنــد »وقع 
مــع شــركة إنديــان أويــل كومباني اتفاقــا لزيادة 

إمــدادات النفــط بشــكل كبيــر إلــى الهنــد«.
ولــم تحــدد الشــركة الروســية قيمــة العقــد 
الموقــع، وال الكميــات التي اتفق عليها بموجب 

هــذه الصفقة.
ويأتــي هــذا اإلعــالن غــداة إعــالن روســيا أن 
صادراتهــا النفطيــة إلــى الهنــد ازدادت ٢٢ مــرة 

فــي العــام ٢٠٢٢.
وتحاول روسيا المستهدفة بعقوبات اقتصادية 
غربيــة شــديدة وبحظــر علــى مشــتقات النفــط 

بســبب هجومهــا علــى أوكرانيــا، إعــادة توجيــه 
صادراتهــا مــن النفــط والغــاز إلــى دول أخــرى 

خصوصــا في آســيا.
وتعــد الهند والصين، وهما بلدان مســتهلكان 
للطاقــة بشــكل كبيــر، فــي طليعــة الــدول التــي 
ــي  ــود ف ــض العق ــا موســكو لتعوي تعتمــد عليه

أوروبا.
وأضافــت روســنفت في بيانها أمــس األربعاء 
ــداد  ــاالت الس ــًا.. احتم ــان أيض ــش الطرف »ناق
ــة« فــي الوقــت الــذي تحــاول  ــة الوطني بالعمل
ــح  ــا لتصب ــن اقتصاده ــدوالر م ــة ال ــيا إزال روس

أقــل اعتمــادا علــى واشــنطن.
ــة  ــوزارة التجــارة الهندي ــات ل وبحســب بيان
ذكــرت فــي البيــان الصحافــي، أصبحــت روســيا 
العــام الماضــي وللمــرة األولــى فــي تاريخهــا، 
أحــد الشــركاء التجارييــن الخمســة الرئيســيين 
للهنــد، فيمــا بلــغ حجــم التجــارة بيــن البلديــن 

ــار دوالر.وكاالت ٣٨.٤ ملي

أعلــن الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
أن حكومتــه ســترفع الحــد األدنــى لألجــور فــي 
يوليــو  المقبــل، بحســب مــا أوردتــه وكالــة أنباء 

»األناضــول« التركيــة، أمــس األربعاء.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلى بهــا أردوغان 
للصحفييــن لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، 
ــة  ــة النيابي ــي اجتمــاع الكتل عقــب مشــاركته ف

لحزبه.
وردًا علــى ســؤال ألحــد الصحفييــن حــول 
ــي  ــدة ف ــادة جدي ــة زي ــالن الحكوم ــة إع إمكاني
الحــد األدنــى لالجــور خــالل العــام الجــاري، قال 

ــو«. ــي يولي أردوغــان: »ف

ولم توضح »األناضول« حجم الزيادة المقررة.
جديــر بالذكــر أنــه بغــض النظــر عــن حجــم 

الزيــادة، فهــي ســتكون الثانيــة هــذا العــام.
وكان قــد تــم رفع الحد األدنى لألجور بنســبة 
55% فــي ينايــر الماضــي، فــي الوقت الــذي تهدد 
فيــه أســوأ أزمــة لألســعار تشــهدها تركيــا خــالل 
عقدين من حكم أردوغان، بتراجع شعبيته خالل 
الفتــرة التــي تســبق إجــراء االنتخابــات الرئاســية 

والبرلمانيــة المقــررة فــي ١٤ من مايــو المقبل.
وكان قــد تــم انتخــاب أردوغــان رئيســًا للمرة 
األولــى فــي ٢٠١٤، وتمــت إعــادة انتخابــه فــي 

عــام ٢٠١٨.وكاالت

أصــدر الرئيــس الســوري بشــار األســد، أمــس 
األربعــاء، مرســومًا يقضي بتعديل حكومي يشــمل 

5 وزراء.
ويشــمل  المرســوم تســمية فــراس حســن 
قــدور وزيــرًا للنفط والثــروة المعدنية، ومحســن 
عبدالكريــم علــي وزيرًا للتجــارة الداخلية وحماية 
المســتهلك، وعبدالقادر جوخدار وزيــرًا للصناعة، 
ولــؤي عمــاد الديــن المنجــد وزيــرًا للشــؤون 

االجتماعيــة والعمــل، وأحمــد بوســتة وزير دولة، 
وانتهــى المرســوم بتســمية محمــد فايــز البرشــة 
وزيــرًا للدولــة، وفقــًا لمــا ذكرتــه الوكالــة العربية 

الســورية لألنبــاء »ســانا«.
وتعــد هــذه المــرة الثالثــة التــي يحــدث فيهــا 
تعديــل علــى حكومــة حســين عرنوس الــذي كلف 
في يونيو ٢٠٢٠ بتولي مهام رئاســة الوزراء مؤقتًا، 
خلفًا لعماد خميس الذي أعفي من منصبه.وكاالت

دعــا الرئيــس العراقي عبد اللطيف جمال رشــيد، 
أمس األربعاء، إلى حسم ملف النازحين في العراق، 

وتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية.
وأكــد الرئيــس العراقي، خــالل اجتماعه اليوم مع 
مستشــار األمــن القومــي العراقــي قاســم األعرجــي، 
على ضرورة »عودة النازحين إلى مناطق ســكناهم، 
وحســم هــذا الملــف اإلنســاني بتأهيــل مناطقهــم 

وإعــادة إعمــار البنــى التحتية«.
ــى  ــي إل ــي العراق ــن القوم ــار األم ــا مستش ودع

»تكثيــف العمــل األمنــي واالســتخباري فــي مراقبــة 
الحــدود، وبــذل الجهــود للحفاظ على أمــن ومصالح 

الشــعب والبــالد«.
وحســب بيــان للرئاســة العراقيــة، جــرى خــالل 
ــالد  ــي الب ــة ف االجتمــاع بحــث المســتجدات األمني
ــتقرار  ــن واالس ــيخ األم ــة لترس ــط الموضوع والخط
والحفــاظ على أمن المواطنيــن والتأكيد على أهمية 
تعزيــز االســتقرار لضمــان ســالمة المواطنيــن ودعــم 

عجلــة التقــدم االقتصــادي فــي العــراق.وكاالت

أعلــن الجيــش اليمنــي، ليلــة أمــس، أن دفاعاته 
الجويــة تصدت لطائرات مســّيرة أطلقتها ميليشــيا 
الحوثي لمحاولة اســتهداف أحياء ســكنية في تعز.

ــز« إن  ــور تع ــي لمح ــز اإلعالم ــال »المرك وق
»الدفاعات الجوية للجيش اليمني تصدت لطائرات 
مســّيرة لمليشــيا الحوثــي حاولــت قصــف األحيــاء 
الســكنية فــي زيــد الموشــكي والوكيــل ومحيــط 

جبــل جــرة«.
وأضافــت فــي بيــان مقتضب عبــر صفحتها على 
ــة وقعــت بالتزامــن مــع  ــوك أن »الحادث ــس ب في
اشــتباكات باألســلحة الثقيلــة فــي الجبهة الشــرقية 

والشــمالية للمدينة«.
وحاولت ميليشيا الحوثي، خالل الفترة السابقة 

اســتهداف أعيان مدنية وسط مدينة تعز.

ــت  ــاء، قال ــوم الثالث وفــي وقــت ســابق مــن ي
ــاًل  ــات، إن طف ــوق والحري ــة للحق الشــبكة اليمني
يمنيــًا قتــل وأصيــب والــده بجــروح، جــراء قصف 
صاروخي لميليشــيا الحوثي، اســتهدف منزلهم في 
مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الســاحلية.

وأكــد رئيــس الــوزراء اليمني معيــن عبدالملك، 
خــالل اجتماعــه عقده في عدن مع قيــادة وزارتي 
الدفــاع والماليــة، ورئاســة هيئــة األركان العامــة، 
رفــض ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة لــكل دعــوات 

التهدئة.
ودعا لضرورة التحلي بأعلى مستويات االستعداد 
والجاهزيــة القتاليــة، لــكل االحتمــاالت والخيارات 
إلنهــاء االنقالب واســتكمال اســتعادة الدولة، وفق 

وكالــة األنباء اليمنية )ســبأ(.موقع ٢٤

ــة  ــة البافاري ــي الغاب ــرة ف ــرة صغي ــقطت طائ س
ــاء. ــس األربع ــا، أم ــوب ألماني جن

ولقي شــخصان حتفهما إثر ســقوط طائرة صغيرة 
فــي الغابة البافارية بجنــوب ألمانيا، أمس األربعاء.

وذكرت متحدثة باســم رئاســة الشرطة في منطقة 
بافاريا الســفلى في تصريحات أن الرجلين المتوفيين 

كانــا الراكبيــن الوحيدين على متن الطائرة.
وبحســب البيانــات، يقــع مــكان ســقوط الطائــرة 
ــزه  ــز المنت ــن مرك ــر م ــي 5٠٠ مت ــد حوال ــى بع عل
الوطنــي فــي منطقــة نويشــوناو بالغابــة البافاريــة.

ــعة  ــاحة واس ــى مس ــرة عل ــام الطائ ــر حط وتناث
ــي تبعــد عــن الحــدود التشــيكية  فــي المنطقــة الت

ــة. ــرات قليل بكيلومت
وكانت المتحدثة باسم رئاسة الشرطة في منطقة 
بافاريــا الســفلى ذكــرت أنه وفقــًا للمعلومات األولية 

من الشــرطة، كان على متن الطائرة شــخصان.
وكان الشــهود قــد الحظــوا ســابقًا طائــرة محلقــة 
اختفــت بعــد ذلــك بوقــت قصيــر فــي غابــة بالقــرب 
مــن مركــز المنتــزه الوطنــي فــي منطقــة نويشــوناو 

ــة البافارية. بالغاب
ــوات  ــن ق ــد م ــد العدي ــات، تتواج ــًا للبيان ووفق
الشــرطة وخدمــات اإلنقــاذ وفــرق اإلطفــاء وخدمــة 
اإلنقــاذ الجبليــة المحليــة فــي الموقــع كمــا توجهــت 

مروحيــة إلــى موقــع الحــادث.وكاالت

اســتقبلت برليــن، أمــس األربعاء، بحفاوة ووســط 
إجراءات أمنية مشددة الملك تشارلز الثالث وزوجته 
كاميــال، فــي أول زيــارة دولــة يقــوم بها إلــى الخارج 

منــذ اعتالئه عــرش بريطانيا.
وكان يفتــرض أن يتوجــه الملــك وزوجته أواًل إلى 
فرنســا قبــل ألمانيــا، إال أن الزيــارة ألغيــت بســبب 
االحتجاجــات المرتبطــة بإصــالح النظــام التقاعــدي 

فــي هــذا البلــد.
وبمناسبة الزيارة، اتخذت إجراءات أمنية مشددة 
مــع انتشــار كثيــف للقــوى األمنيــة في برليــن، حيث 
ســيبقى الملــك تشــارلز وكاميال يومين قبــل أن ينتقال 
إلى هامبورغ الجمعة، المحطة األخيرة في زيارتهما.

وسينشــر ١١٠٠ شــرطي مــع تعزيــزات من مناطق 
ــف  ــى كش ــًا عل ــًا مدرب ــن ٢٠ كلب ــاًل ع ــرى، فض أخ
ــية  ــات الرئيس ــض الطرق ــتغلق بع ــرات. وس المتفج

أمــام حركــة الســير فــي وســط العاصمــة.
ــائل  ــاس دريشــلر لوس ــد الشــرطة توم ــال قائ وق
إعــالم ألمانيــة: »تمنــى الزوجان الملكيــان أن يتمكنا 

مــن التواصــل مباشــرة مــع ســكان برليــن«.
ــورغ فــي  ــة براندنب ــه بواب ــزور الملــك وزوجت وي
وســط برليــن ، حيــث سيســتقبلهما الرئيــس األلماني 
فرانك- فالتر شتاينماير وزوجته ويختلطان بالجموع.

وســيكون الملــك تشــارلز أول مدعــو فــي زيــارة 
دولــة يســتقبل مــع تشــريفات عســكرية عنــد أقــدام 
هذا النصب الشــهير الذي كان رمزًا النقســام المدينة 

خــالل ثالثــة عقود.
وسيســمح لـــ١5٠٠ شــخص فقــط بالحضــور. وقــد 
نصحت الشــرطة المواطنين بالحضــور باكرًا والتحلي 
بالصبــر. وســيتمكن المواطنــون مــن الدخــول اعتبارًا 
من الساعة ١٠:٣٠ )الساعة ٠٨:٣٠ت غ( على أن تبدأ 

المراسم قرابة الساعة ١5:٠٠ )الساعة ١٣:٠٠ ت غ(.
ووصــف الرئيــس األلمانــي الــذي يرافــق تشــارلز 
الثالــث فــي كل المحطــات، زيــارة الملــك حتــى قبل 
مراســم تتويجــه فــي الســادس مــن مايــو ، علــى أنها 

»بــادرة أوروبيــة مهمة«.
وشــدد الرئيــس األلمانــي الــذي وجه الدعــوة إلى 
تشــارلز الثالث خالل مراســم جنــازة إليزابيث الثانية 
ــكل  ــد ل ــه وبالتأكي ــول ل ــد أن أق ــي ســبتمبر »أري ف
البريطانييــن: نحــن فــي ألمانيــا وفــي أوروبــا نريــد 
عالقــات وثيقــة ووديــة مــع المملكــة المتحــدة حتى 

ــت«. بعد بريكس
ويجــري الملك الخميس، محادثات مع المستشــار 
األلماني أوالف شولتس خصوصًا، وسيتنزه مع رئيس 
بلديــة العاصمــة فــي إحــدى األســواق ويلقــي خطابًا 
في مجلس النواب ويلتقي الجئين أوكرانيين.وكاالت

قــال متحــدث باســم البيــت األبيــض، إن الواليــات 
المتحــدة أبلغت روســيا بأنها ســتحجب بعــض البيانات 
بشــأن أســلحتها النووية، موضحًا أن ذلك يأني ردًا على 
تعليــق موســكو مشــاركتها فــي معاهــدة نيــو ســتارت 

للحــد مــن األســلحة النوويــة.
وبينما لم ينســحب الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ــن الترســانتين  ــي تحــد م ــن المعاهــدة، الت رســميًا م
النوويتيــن االســتراتيجيتين المنتشــرتين للجانبيــن، فإن 
تعليقــه للمشــاركة فــي ٢١ فبرايــر يعــرض للخطــر آخر 
ركيــزة متبقيــة للحد من التســلح بين الواليات المتحدة 

وروسيا.
وتمتلــك الواليــات المتحــدة وروســيا مــا يقــرب من 
9٠% مــن الــرؤوس النوويــة فــي العالــم، وهــو ما يكفي 

لتدميــر الكوكــب عــدة مرات.
وقال متحدث باسم مجلس األمن القومي األمريكي: 
»بموجــب القانــون الدولي، يحق للواليات المتحدة أن 

تــرد علــى انتهــاك روســيا لمعاهــدة نيو ســتارت باتخاذ 
إجــراءات مضــادة متناســبة وقابلــة لإللغــاء مــن أجــل 

حمــل روســيا على العودة إلــى االمتثــال اللتزاماتها«.
وأضــاف »هــذا يعنــي أنــه نظــرًا ألن تعليــق روســيا 
المزعــوم لمعاهــدة نيــو ســتارت باطــل قانونــًا، فإنــه 
ــًا حجــب التحديــث  ُيســمح للواليــات المتحــدة قانون
نصف الســنوي للبيانات الخاصة بنــا ردًا على انتهاكات 

روسيا«.
وقــال مســؤول كبيــر فــي اإلدارة األمريكيــة، طلــب 
عــدم كشــف هويتــه، إن الواليــات المتحــدة عرضــت 
الحفــاظ علــى التبــادل المشــترك للبيانــات مــع الــروس 
لكنهــم رفضــوا، مضيفــًا أن الواليات المتحــدة تأمل في 

اســتئناف تبــادل المعلومــات فــي المســتقبل.
وتــم توقيــع معاهــدة نيــو ســتارت عــام ٢٠١٠ ومــن 
المقــرر أن تنتهي عام ٢٠٢6، وهي تحدد عدد الرؤوس 
الحربيــة النوويــة االســتراتيجية التــي يمكــن للبلديــن 

نشرها. وبموجب شروطها، ال يجوز لموسكو وواشنطن 
نشــر أكثر من ١55٠ رأســًا نوويًا اســتراتيجيًا و 7٠٠ من 
الصواريــخ التــي تطلــق مــن علــى البر أو مــن على متن 

غواصــات وكذلــك القاذفات التي تســتخدم إلطالقها.
وبموجــب »التبــادل نصــف الســنوي للبيانــات« 
الخاصــة بالمعاهــدة، تقــدم كل دولة إعالنا عن منصات 
اإلطــالق االســتراتيجية والقاذفــات والــرؤوس الحربيــة 
ــرؤوس  ــداد ال ــل ألع ــك تفصي ــي ذل ــا ف المنتشــرة، بم
الحربيــة المنتشــرة عبــر األنــواع الثالثــة مــن منصــات 
اإلطــالق، الجويــة والبحريــة والبريــة، وتقســم كل منها 
أيضــًا عــدد مركبــات اإلطــالق االســتراتيجية والــرؤوس 

الحربيــة التــي يتــم نشــرها فــي كل قاعــدة معلنــة.
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجية إنــه »بصرف 
النظــر عــن التبــادل نصــف الســنوي للبيانــات، تواصــل 
الواليــات المتحــدة تقديــم جميع اإلشــعارات المطلوبة 

بموجــب معاهــدة نيو ســتارت«.وكاالت
روسيا تتفق مع الهند على إمدادها بكميات كبيرة من النفط

أردوغان يقرر رفع الحد األدنى لألجور في يوليو

تعديل حكومي يشمل 5 وزراء في سوريا

الرئيس العراقي يدعو إلى حسم ملف النازحين

الجيش اليمني يتصدى لمسّيرات حوثية في تعز

قتيالن في حادث طائرة صغيرة جنوب ألمانيا

برلين تستقبل الملك تشارلز في أولى رحالته الخارجية

أمـريكـا تحـجـب بيـانـات نوويــة عن روســيا

الصين: التزام نحو انفتاح أوسع نطاقًا على العالم الخارجي

مصفاة نفطية تابعة لشركة النفط الروسية

تحطم طائرة ركاب صغيرة جنوب ألمانيا

استقالة مستشار األمن 
الوطني في كوريا الجنوبية

أعلن مستشــار األمن الوطني الكوري 
الجنوبي كيم سونغ هان، أمس األربعاء، 
اســتقالته وســط تقاريــر بوجود مشــاكل 
تتعلــق بالتخطيــط لزيــارة الرئيــس يون 
ســوك يول الرســمية للواليــات المتحدة 

الشــهر المقبل.
وقــال كيــم فــي مذكــرة للصحافــة إن 
اســتقالته ســوف تدخل حيــز التنفيذ في 
نفــس اليوم، وســوف يعــود إلى وظيفته 
الســابقة فــي الجامعة الكورية، بحســب 
وكالــة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء.

وتأتــي األنبــاء بعدمــا أفــادت تقاريــر 
بأنــه يمكــن تعيين شــخصية أخــرى بداًل 
من كيم بسبب مشكلة تخطيطية تتعلق 
بزيــارة يون الرســمية للواليات المتحدة 

فــي ٢6 أبريل.
وقــال المكتــب الرئاســي فــي وقــت 
عــن  »مختلــف  المقــال  إن  ســابق 

الحقيقــة«.
وقــال كيــم: »عندمــا عــرض الرئيــس 
ــه  ــت ل ــام، قل ــل ع ــب قب ــي المنص عل
ســوف أضــع أسســًا الســتعادة التحالــف 
الكــوري الجنوبــي األمريكــي وتحســين 
ــة  ــة الياباني ــة الجنوبي ــات الكوري العالق
وتعزيــز التعــاون األمــن بيــن كوريــا 
الجنوبيــة والواليــات المتحــدة واليابــان 
ثــم العــودة إلــى الجامعــة. وأعتقــد أنه 
تــم الوفــاء بهــذا إلــى حــد مــا«. وكاالت

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ

رئيس الوزراء 
الصيني: نركز على 
دعم االستهالك 

واالستثمار المحتمل

أمريكا تحذر من 
المبالغة في الرد 
على توقف رئيسة 
تايوان في أراضيها

أعلــن وزير الهجرة البريطانــي روبرت جينريك، أمس 
األربعــاء، أن المملكــة المتحــدة تخّطــط إليــواء طالبــي 
اللجــوء مؤقتــًا في قواعد عســكرية مهجــورة أو حتى في 
ســفن، وذلــك بغيــة تخفيض تكاليف إيوائهــم في فنادق.

وقــال الوزيــر أمــام النــّواب إّن الحكومــة تعمــل علــى 
إيــواء »عــدة آالف« مــن طالبي اللجوء فــي مباني ثكنات 
قديمــة ومســاكن متنّقلــة فــي قاعدَتين ســابقَتين لســالح 

الجــو الملكــي فــي جنــوب شــرق وشــرق إنجلترا.
ــع  ــتخدام موق ــيتّم اس ــه س ــى أن ــك إل ــار جينري وأش
منفصــل علــى أرض خاصــة فــي ايســت ساســكس فــي 

ــرا. ــرق إنجلت ــوب ش جن
ولفــت إلــى أّن الحكومــة تبحــث أيضــًا فــي »إمكانية 
إيــواء مهاجريــن فــي ســفن« مثــل العّبــارات إذ تســعى 
إلــى خفــض الفاتــورة الســنوية لإلقامة الفندقيــة والبالغة 

٢.٣ مليــار جنيــه إســترليني )٢.٨ مليــار دوالر(.
وجعــل رئيــس الــوزراء ريشــي ســوناك مــن إيقــاف 
العمليــات غيــر القانونيــة لعبــور قنــاة المانــش إحــدى 

ــه. أولويات
وأوضــح جينريــك أّن احتمــال اإلقامــة فــي الفنــادق 
يمّثــل بالعــادة عامل جذب للمهاجرين ســّراً عبر المانش.

وقــال »هــذه الفنــادق تأخــذ أصــواًل قّيمــة مــن 
المجتمعــات وتمــارس ضغوطــًا علــى الخدمــات العامــة 
المحليــة«، مضيفــًا »يجــب أاّل نضــع رفاهيــة المهاجريــن 

ــي«. ــة الشــعب البريطان خلســة فــوق رفاهي
لكــّن منظمــات خيريــة تعــارض خطــة الحكومــة 
البريطانيــة، معتبــرة أّن أماكــن اإلقامــة التــي تنــوي 
تحضيرهــا »غيــر مالئمــة بتاتــًا«، فيمــا وصفــت وزيــرة 
الداخليــة فــي حكومــة الظــّل إيفيــت كوبــر طــرح لنــدن 

ــة«. ــراف بالهزيم ــه »اعت بأن
ويبــدو أّن الحكومة المحافظة تواجه تحديات قانونية 

بشــأن اســتخدام المطــارات مــن المجالــس المحليــة التي 
يديرها حــزب المحافظين.

وأعربت منظمة »ريفوجي كاونسل« )مجلس الالجئين( 
عــن »قلقهــا العميــق« مــن خطــط الحكومــة، واصفــة 

إياهــا بأنهــا »غير مناســبة علــى اإلطالق«.
ودعــا مديــر برنامج حقوق الالجئيــن والمهاجرين في 
منظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة ســتيف 
فالديز-ســيموندز إلــى التعامــل مــع الالجئيــن »بكرامــة 
ــة  ــن إقام ــوارب أو أماك ــي ق ــدم احتجازهــم ف ــى ع وإل

أخــرى غيــر مالئمــة بتاتــًا ومعزولــة«.وكاالت

بريطانيا: إيواء 
طالبي اللجوء 

في سفن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اقتصاد

أطلقــت شــركة االتحــاد للطيــران، 
الناقــل الوطنــي للدولــة، أمــس األول ، 
أولــى رحالتهــا المجدولــة بيــن أبوظبي 

ومطــار بكيــن داشــنغ الدولــي.
رقــم  االفتتاحيــة  الرحلــة  تأتــي 
EY٨٨٨، المشــغلة عبــر طائــرة بوينــغ 
ــالت  ــال رح ــع انتق ــر، م 7٨7 دريمالين
االتحــاد للطيــران القادمــة مــن أبوظبــي 
إلى مطار بكين داشــنغ )PKX( بعد أن 
كانــت تحــط فــي مطــار بكيــن كابيتــال 

ــي. الدول
وقــال آريــك دي، الرئيــس التنفيــذي 
لشــؤون اإليرادات في االتحاد للطيران: 
»مــع عــودة فتــح الصيــن أبوابهــا أمــام 
المســافرين، وعــودة انتعــاش قطــاع 
ــران والســياحة، يســّرنا أن نشــهد  الطي
النقلــة لخدمــة الرحــالت المجدولة إلى 
ــي  ــي، والت ــنغ الدول ــن داش ــار بكي مط
مــن شــأنها أن تعــزز التزامنــا تجــاه نمو 
ســوق الطيــران والســفر وإزاء ضيوفنــا 

مــن المســافرين الصينييــن.«
وأضــاف: »ســتتيح مرافــق النقــل 
والمواصــالت المتكاملــة في مطار بكين 
داشــنغ الدولي لالتحــاد للطيران وصواًل 

أســهل علــى امتــداد نطــاق واســع جــًدا 
ــة  ــة بوجــود محط ــط المنطق ــي محي ف
القطــار الغربية. وســنعمل بشــكل وثيق 
ــة  ــل تجرب ــن لنق ــركائنا المحليي ــع ش م
ــة مــع مشــغلي خدمــات  االتحــاد الغني
النقــل األرضــي فــي أوروبــا إلى داشــنغ 
إلتاحــة الفرصة أمام مزيد من الخيارات 
ــداٍر يضــم  ــر إص ــية عب ــعار تنافس وبأس
ــا  ــار مًع الســفر الجــوي والســفر بالقط

فــي تذكــرة واحــدة.«
ويصــادف ٢٠٢٣ أيًضــا مــرور ١5 عاًما 
علــى إطــالق خدمــات االتحــاد للطيــران 
بيــن العاصمــة الصينية بكيــن وأبوظبي. 
وتحافــظ االتحــاد للطيــران علــى دعمهــا 
ــي  ــركائها ف ــاه ش ــا تج ــر والتزامه الكبي
وتجــاه  الصينيــة،  واألســواق  الصيــن 
مساهمتها في تنمية العالقات المتبادلة.

مــن جانبــه، قــال وانغ ياكــي، المدير 
العــام لشــؤون الطيــران في مطــار بكين 
داشــنغ الدولي: »وّقعت شركة أبوظبي 
للمطــارات مذكرة تفاهم إلقامة شــراكة 
مــع مطــار بكين داشــنغ الدولي في عام 
٢٠١9، عــززت الروابط بين العاصمتين. 
ــن  ــدة م ــران واح ــاد للطي ــّد االتح وُتع

ــي الشــرق  ــران ف ــركات الطي ــل ش أوائ
األوســط التــي تنتقــل إلــى مطــار بكيــن 

داشــنغ الدولي«.
وأضــاف: »نؤمــن فــي بكيــن داشــنغ 
الدولــي أنــه وعلــى أســاس الفائــدة 
المتبادلــة، سيســهم الطرفــان فــي دعــم 
مرحلــة التعافــي التــي يشــهدها قطــاع 
ــى  ــن وحت ــي الصي ــي ف ــران المدن الطي
فــي العالــم ككل. وفــي الوقــت ذاتــه، 
ــز  ــي تعزي ــر ف ــكل أكب ــاهمة بش المس
ــا  ــراد والشــركات م ــن األف ــط بي الرواب

ــن.« ــن البلدي بي
ومــن المقرر أن تغــادر أولى رحالت 
ــار  ــن مط ــة م ــران القادم ــاد للطي االتح
بكيــن داشــنغ بتاريــخ ٣٠ مــارس متيحة 
للمســافرين الذيــن اختــاروا أبوظبــي 
قصيــر،  لتوقــف  أو  نهائيــة  كوجهــة 
ــن  ــه م ــا تحمل ــارة بم ــاف اإلم استكش
ــة  ــة وأنشــطة فني مناطــق جــذب رائع
وثقافيــة غنيــة، فضــاًل عــن وجهــات 
ــة،  ــه المتنوع ــق الترفي ــوق ومراف التس
ــفر  ــة الس ــن بمتابع ــح للراغبي ــا تتي كم
إلــى أكثــر مــن 7٠ وجهــة حــول العالــم 

ــي.وام ــي الدول ــار أبوظب ــر مط عب

أعلنــت منصــة االســتثمار العالميــة 
ــرز مخرجــات مؤتمرهــا  )إنفســتوبيا( أب
الســنوي ٢٠٢٣ الــذي اســتضافته أبوظبي 
خالل شــهر مــارس الجــاري ومنها دخول 
شــركات عالميــة إيطاليــة إلــى األســواق 
اإلماراتيــة عبــر إبــرام اتفاقيــات شــراكة 
تحــت مظلــة مؤتمرها الســنوي. شــملت 
هــذه االتفاقيــات مجــاالت صناعيــة عدة 
فضــال عــن بنــاء مصنــع يعمــل وفــق آلية 

االقتصــاد الدائــري.
ــت شــركة  ــذا الســياق، أعلن ــي ه وف
وهــي  االيطاليــة،   GREENTHESIS
مجموعــة مســتقلة مدرجــة فــي إيطاليا، 
ومتخصصــة فــي إعــادة تدويــر النفايــات 
ــري  ــاد الدائ ــوذج االقتص ــتخدام نم باس
واالســتدامة البيئيــة، عــن توقيــع شــراكة 
مــع شــرف لالســتثمار التابعــة لمجموعة 
شــرف، وهي واحدة من أكبر الشــركات 

فــي الدولــة.
ــتحوذ  ــاون، تس ــذا التع ــب ه وبموج
GREENTHESIS على ٢٠% من رأس مال 
شــركة »غريــن فيوتشــر” إلعــادة تدويــر 
البطاريات التابعة لشركة شرف لالستثمار 
علــى أن يقــوم الطرفان بالعمــل معًا من 
أجــل بنــاء وإدارة أول مصنــع فــي دولــة 
اإلمــارات يعمــل علــى معالجــة وإعــادة 
تدويــر بطاريــات الرصــاص الحمضيــة 
المســتعملة والمســتخدمة بشكل رئيسي 

ــيارت. في الس
ومن المتوقع أن يبدأ تشــغيل المصنع 
ــف  ــيعالج ٢٢ أل ــام ٢٠٢٣، وس ــة ع نهاي
ــات ســنوًيا وسيســمح  طــن مــن البطاري
ــف طــن رصــاص  باســترداد نحــو ١٣ أل

وألــف طــن مــن البالســتيك كل عــام.
وقــال جيوفانــي بوزيتي رئيس مجلس 
“إن   :GREENTHESIS فــي  االدارة 
األمــن و االســتقرار الــذي تتمتــع بــه 
ــا  ــواب أمامن ــح األب ــارات يفت ــة اإلم دول
للمشــاركة في مصنــع موجود على أرض 
الواقــع، يتميــز بأنشــطة إنتاجيــة حســب 
آليــة االقتصــاد الدائــري ومتوافقــة تماًما 
مــع أهدافنــا وخطــط التطويــر الخاصــة 

بأعمالنــا”.
وفــي مجــال أســواق صناعــة وســائل 
الربــط الميكانيكيــة، التــي تقــوم بربــط 
وتوصيــل وتثبيــت أجزاء وقطــع مختلفة 
التصنيــع مثــل  تدخــل فــي عمليــات 
مركبــات  أو  )المحــركات(  الســيارات 
الفضــاء، وقطاعات مثــل البناء واألدوات 
الطبية، وقعت شــركة »ســيجما” الموزع 
ومــزود الخدمــات لمجموعة واســعة من 
التقنيــات العلميــة والهندســية فــي دولة 
اإلمــارات اتفاقيــة شــراكة مــع مجموعــة 
فونتانــا االيطاليــة، أكبــر منتــج لهــذه 

األدوات فــي العالــم.
تعتبــر »ســيجما” مــن رواد الصناعــة 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهي 
ــة  ــي العالمي ــن شــركة المزروع جــزء م

القابضــة.
ــًا  ــل مع ــى العم ــة إل ــدف االتفاقي ته
علــى تحليــل إمكانات أســواق الصناعات 
ــة  ــط الميكانيكي المرتبطــة بوســائل الرب
لتطويــر اســتراتيجيات جديدة تخص هذا 

المجــال فــي دولــة اإلمــارات.
ــات  ــواق الصناع ــم أس ــر أن حج يذك
المرتبطــة بــأدوات التثبيــت والربــط بلغ 
79.5٤ مليــار دوالر فــي عــام ٢٠٢١.. 
ــة مــن  وحســب شــركات أبحــاث عالمي
ــن  ــوق م ــذه الس ــو ه ــع أن تنم المتوق
٨٢.56 مليــار دوالر فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى 
١١٠.9١ مليــار دوالر بحلــول عــام ٢٠٣٠ 
ــبة  ــنوي بنس ــو س ــدل نم ــل مع ــا يمث م

ــات. ــرة التوقع ٤.٣% خــالل فت
ــا،  ــي فونتان ــال جوزيب ــه ق ــن جانب م
ــا :  الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة فونتان
»يمثــل التعــاون الجديــد مــع المزروعي 
العالميــة فرصــة مهمة للمجموعــة للنمو 
والتوســع ألنهــا تتيــح لنــا فرصــة الدخول 
ــة اإلمــارات، ومواصلــة  إلــى ســوق دول
تطوير العمل في هذا القطاع الصناعي.. 
ونحــن فــي مجموعــة فونتانــا علــى أتــم 
ــذا  ــي ه ــا ف ــم خبراتن ــتعداد لتقدي االس

المجال«.وام

شــهد ســوق أبوظبــي لــألوراق المالية 
أمــس  تنفيــذ ١٠ صفقــات كبيــرة علــى 

أســهم شــركة »أدنــوك للغــاز«.
ووفــق بيانــات ســوق أبوظبــي، فقــد 
ــو ٨.١5  ــى نح ــات عل ــذ الصفق ــم تنفي ت
مليــون ســهم بقيمة قاربــت ٣7.5 مليون 

درهم بسعر ٢.٣7 درهم للسهم الواحد.
ــاز« أيضــا  ــوك للغ وشــهد ســهم »أدن
ــى 5.٤١  ــرة عل ــات كبي ــذ ١٠ صفق تنفي
مليــون ســهم بقيمة ناهــزت 9٨.5 مليون 

درهــم.
وأدرجت أســهم »أدنوك للغاز« مطلع 

األســبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، 
فــي أكبــر طــرح عــام أولي علــى اإلطالق 
فــي الســوق وأكبــر اكتتــاب عــام أولــي 
ــذا  ــى اآلن ه ــم حت ــتوى العال ــى مس عل
العــام، بعــد أن جمــع عائــدات إجماليــة 

بقيمــة 9.١ مليــار درهم.وام

نقــل  خطــوط  أطــوال  ســجلت 
ــة  ــاه التابع ــاء والمي ــع الكهرب وتوزي
لهيئــة كهربــاء ومياه دبــي نموًا خالل 
ــي  ــل إجمال ــث وص ــام ٢٠٢٢ حي الع
أطــوال خطوط نقــل وتوزيع الكهرباء 
إلى ٤٢.5٨6.7١ كيلومترا، فيما وصل 
إجمالــي أطوال خطــوط نقل وتوزيع 
ــع  ــرا م ــى ١٣.769 كيلومت ــاه إل المي

نهايــة العــام ٢٠٢٢.
وأكد معالي ســعيد محمــد الطاير، 
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي 
للهيئــة، التزام الهيئــة بمواصلة توفير 
بنيــة تحتيــة قويــة ومتطــورة لتلبيــة 
الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه 
وفــق أعلــى معايير الكفــاءة والجودة 
والموثوقيــة، فــي إطــار خطــة دبــي 
الحضريــة، حيث مــن المتوقع ارتفاع 
ــي  ــي دب ــن ف ــدد الســكان المقيمي ع
إلــى 5.٨ مليون نســمة خــالل ٢٠٤٠.

الهيئــة  قــدرة  تصــل  وأضــاف 
اإلنتاجيــة اإلجماليــة للطاقــة إلــى 
مليــون  و٤9٠  ميجــاوات،   ١٤.6١7
جالــون مــن الميــاه المحــالة يوميــًا، 
الهيئــة مشــاريع تطويريــة  وتنفــذ 

ومبادرات اســتراتيجية كبرى لتحقيق 
أهــداف اســتراتيجية دبــي للطاقــة 
النظيفــة ٢٠5٠ واســتراتيجية الحيــاد 
الكربونــي ٢٠5٠ إلمــارة دبــي لتوفير 
١٠٠% مــن القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة 
مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة بحلــول 

ــام ٢٠5٠. الع
وأشــار إلى أن نتائج الهيئة واصلت 
خــالل العام ٢٠٢٢ تفوقهــا على نخبة 
الشــركات األوروبيــة واألمريكيــة في 
العديــد من المؤشــرات، حيث بلغت 
نســبة الفاقــد فــي شــبكات نقــل 
ــي ٢.٢%،  ــي دب ــاء ف ــع الكهرب وتوزي
ــاه  ونســبة الفاقــد فــي شــبكات المي
٤.5%. وحققــت الهيئــة رقمــًا عالميــًا 
جديــدًا في متوســط انقطــاع الكهرباء 
لــكل مشــترك، حيــث ســجلت دبــي 
متوســط ١.١9 دقيقــة انقطــاع لــكل 

مشــترك فــي العــام.
ــي أطــوال  ــاًل، وصــل إجمال وتفصي
خطــوط نقــل الكهرباء مع نهاية العام 
٢٠٢٢ إلى ٤.٣٣٢ كيلومترا، وإجمالي 
ــاء-  ــع الكهرب ــوط توزي ــوال خط أط
كابالت أرضية إلى ٣7.5٤١ كيلومترا، 

وبلــغ إجمالــي أطوال خطــوط توزيع 
الكهربــاء- خطــوط هوائيــة 7١٣.٠٣ 

. كيلومتر
وعلــى مــدار العــام ٢٠٢٢، دّشــنت 
الهيئة ١7 محطة نقل كهرباء رئيســية 
جديــدة، منهــا ١5 محطــة جهــد ١٣٢ 
كيلوفولــت بقــدرة تحويليــة ٢٢٨٠ 
ــل  ــي نق ــر، ومحطت ــت أمبي ميجافول
جهــد ٤٠٠ كيلوفولت بقدرة تحويلية 
٤٠٠٠ ميجافولت أمبير، إضافة إلى 5 
كيلومترات من خطوط النقل الهوائية 
جهــد ٤٠٠ كيلوفولت و٢٤7 كيلومترًا 
ــد ١٣٢  ــة جه ــالت األرضي ــن الكاب م
كيلوفولــت لربــط المحطــات بشــبكة 

ــية. النقل الرئيس
كمــا دشــنت الهيئــة ١.١١٣ محطــة 
فــي  توزيــع جهــد ١١ كيلوفولــت 
ــغ  ــي. وبل ــارة دب ــاء إم ــف أنح مختل
إجمالــي عــدد محطــات التوزيع ذات 
الجهــد المتوســط ٣٣ كيلوفولــت فــي 
الخدمــة يبلــغ 7٣ محطــة، بينما يصل 
عــدد محطــات التوزيــع ذات الجهــد 
و6.6  كيلوفولــت   ١١( المتوســط 
كيلوفولــت( إلــى ٤٢.77١ محطة.وام

أعلن ســوق دبي المالي أمس  إطالق 
الُمجمعــة  التــداول  خدمــة حســابات 
ــح  ــي تفت »Omnibus Accounts”، الت
المؤّهليــن  المتعامليــن  أمــام  البــاب 
االســتثمارية  الفــرص  إلــى  للوصــول 
المتوفــرة فــي الســوق لصالــح أكثــر مــن 
مالــك ُمســتفيد، وذلــك عــن طريــق فتــح 
حســاب ُموّحــد لحيــازة األوراق الماليــة 
وتداولهــا بالنيابة عــن العديد من الُمالك 
الُمســتفيدين ومــن خــالل رقــم مســتثمر 

.)NIN( واحــد
وأصدرت شــركة دبي لإليداع، التابعة 
لســوق دبــي المالــي، القواعــد المنظمــة 
لخدمة حسابات التداول الُمجمعة والتي 
تدخــل حيــز التنفيــذ اعتبارًا مــن األربعاء 
٢9 مارس ٢٠٢٣ وبدأت في الوقت نفسه 
عملية تســجيل المؤسســات االســتثمارية 
الُمؤهلــة والُمهتمــة بالتعامــل مــن خالل 

هذه اآلليــة الجديدة.
و قــال حامــد علي، الرئيــس التنفيذي 
لســوق دبــي المالــي و«ناســداك دبــي«: 
»ُيمّثــل إطــالق خدمة حســابات التداول 
الُمجمعــة إنجــاًزا هاًمــا يدعــم مســاعينا 

لتطبيــق اســتراتيجية تطوير أســواق رأس 
المــال فــي دبــي .. وهــي الخطــوة التــي 
مــن شــأنها تعزيــز وصــول المســتثمرين 
العالميين إلى الفرص المتنوعة المتوفرة 
فــي الســوق.. وتلبيــةُ  مطلبــات ومعايير 
المؤسســات العالميــة ومنهــا على ســبيل 
المثــال مؤسســة »إم إس ســي آي« فيما 
ــودة  ــوق وج ــى الس ــول إل ــص الوص يخ
ــة  الســوق، و«فوتســي” لجــودة منظوم
الســوق، وغيرها من شركات المؤشرات 

العالمية”.
مــن جانبهــا، قالــت حنيــن الحمــادي، 
ــداع:  ــي لإلي ــركة دب ــام لش ــر الع المدي
»لطالما حرصت« دبي لإليداع«، بصفتها 
الشركة األولى والوحيدة لخدمات اإليداع 
المركــزي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــدة والمرّخص المتح
األوراق الماليــة والســلع حتى اليوم على 
توفيــر إطــار تنظيمي يســّهل تطبيق هذه 
الهيكليــة الهامــة فــي أســواق المــال فــي 
الدولــة بمــا يواكــب أفضــل الممارســات 
الُمطبقــة في األســواق الدوليــة.. وُتمثل 
خدمة الحســابات الُمجمعة خطوة كبيرة 

نحــو األمــام بالنســبة لفئــة بعينهــا مــن 
المتعامليــن فــي الســوق خاصًة شــركات 
ــى  ــاعدهم عل ــا تس ــول كونه إدارة األص

تعزيــز كفــاءة العمليــات والتكلفــة«.
وقالت روســيو إيكاج، رئيس خدمات 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــة ف األوراق المالي
ــتثناء الســعودية(  ــا )باس وشــمال أفريقي
واإلمــارات، بنــك HSBC: “ُيتيــح تقديم 
أكبــر  مشــاركًة  المجمعــة  الحســابات 
ــواق  ــي األس ــتثمرين ف ــل المس ــن ِقب م
ــم  ــيكون بمقدوره ــن س ــة والذي المحلي
ــى الحســاب الُمجمــع بوصفــه  النظــر إل
وســيلة اقتصادية تتســم بكفاءة التشغيل 
ــظ  ــة أصــول الحف ــد هيكل ــة عن والتكلف
األميــن لــألوراق الماليــة ال ســيما وأنهــا 
ونفقــات  التأهيــل  ُمتطلبــات  تخفــض 

ــة”. الصيان
يأتــي هــذا اإلعــالن بعــد نشــر هيئــة 
األوراق المالية والسلع القواعد الُمنظمة 
لحســابات التداول الُمجمعة، األمر الذي 
ُيتيــح لشــركات اإليــداع المركــزي طــرح 
القواعد واإلجراءات الخاصة بالحســابات 

الُمجمعــة لديها.وام

كشــفت شــركة »أدنــوك لإلمــداد 
والخدمــات« عن إطالق منصة الخدمات 
اللوجســتية المتكاملــة ILSP””، التابعة 
لهــا، والتــي تعــد واحدا مــن أكبر حلول 
الخدمات اللوجســتية البحرية المتكاملة 

ــي العالم. ف
ــدة الشــركة  ســتمكن المنصــة الجدي
من إدارة وتنســيق العمليات اللوجستية 
ــي قاعــدة  ــة بصــورة شــاملة ف والبحري
اللوجســتيات المتكاملــة التابعــة لها في 

منطقــة المصفــح فــي أبوظبــي.
وكجــزء من إطالق مشــروع المنصة، 
أعلنــت »أدنــوك لإلمــداد والخدمــات« 
توقيعها عقدا تبلغ مدته خمس ســنوات 
مــع شــركة »أدنــوك البحريــة« بقيمــة 
9.5 مليــار درهــم )٢.6 مليــار دوالر 
ــتية  ــات لوجس ــم خدم ــي( لتقدي أمريك
متكاملــة، مــع خيــار التمديــد لمــدة 

خمــس ســنوات إضافيــة.
يشمل العقد تقديم خدمات الموانئ، 
وعمليات المستودعات، والرفع الثقيل، 
ــك  ــحن، وتحري ــواد والش ــة الم ومناول
الحفــارات ومنصــات االســناد البحريــة، 
وعمليــات المحطــة البحريــة، وخدمات 

النفايات. إدارة 
وســيتم إعــادة توجيــه أكثــر من ٨٠% 
مــن قيمــة العقد إلــى االقتصــاد المحلي 
ــوك«  ــج »أدن ــالل برنام ــن خ ــك م وذل
الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة. 
ــد  ــال القبطــان عب ــذه المناســبة، ق وبه
ــذي  ــس التنفي ــي، الرئي ــم المصعب الكري
لشــركة »أدنــوك لإلمــداد والخدمــات«: 
» ســعداء بتعزيــز التعــاون مــع ’أدنــوك 
ــود  ــدة عق ــد لع ــذي يمت ــة‘ وال البحري
وذلــك بالتزامــن مــع إطــالق منصــة 
الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة والتي 
ستســاهم فــي تمكيــن ’أدنــوك لإلمــداد 
والخدمــات‘ مــن االســتمرار فــي تطوير 
الخدمــات اللوجســتية البحريــة لقطــاع 
ــة  ــذه المنص ــر ه ــاز. توف ــط والغ النف
لوجســتية  حلــول  مجموعــة  أكبــر 
ــن  ــك م ــالء الشــركة وذل ــة لعم متكامل
خــالل واجهــة واحــدة ممــا يســاهم 
فــي رفــع كفــاءة الخدمــات اللوجســتية 
تســتمر  وفيمــا  تكاليفهــا..  وخفــض 
’أدنــوك لإلمــداد والخدمــات‘ فــي تنفيذ 
اســتراتيجيها الطموحــة للنمو والتوســع، 
تواصل الشــركة جهودها لتحقيق أقصى 
قيمــة لهــا ولعمالئهــا، وترســيخ مكانتهــا 
كأكبر شــركة شــحن وخدمات لوجســتية 
متكاملــة فــي المنطقة، وتعزيــز موقعها 
ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــًا ف ــد عالمي الرائ
ــة لقطــاع  ــول البحري اللوجســتية والحل

الطاقــة«.
لإلمــداد  »أدنــوك  إطــالق  يأتــي 
والخدمــات« لمنصة الحلول اللوجســتية 
المتكاملــة تماشــيًا مــع التزامهــا بدعــم 
النمــو المتواصــل لقطــاع الطاقــة علــى 
مستوى المنطقة، وذلك من خالل إدارة 
جميــع المتطلبات اللوجســتية باالعتماد 
على نظام واحد، للمســاهمة في خفض 

تكاليف العمليات اللوجستية للمشاريع.
فواتيــر  إصــدار  المنصــة  تتيــح  و 
ــكل طــن،  ــة ل للعمــالء بحســاب التكلف
خالًفــا للطريقة التقليدية الحالية المبنية 

علــى تأجيــر األصــول.
مــن جانبهــا، قالــت طيبــة الهاشــمي، 
الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: 
» سعداء بالشراكة والتعاون مع ’أدنوك 
ــن  ــتفادة م ــات‘ واالس ــداد والخدم لإلم

خبراتهــا وقدراتها عالمية المســتوى في 
تعزيــز كفــاءة عمليات ’أدنــوك البحرية‘ 
بمــا يســهم فــي ترســيخ مكانــة ’أدنوك‘ 
كأحد منتجي الطاقة األقل تكلفة وكثافة 

في مســتويات انبعاثــات الكربون«.
تنفذ شركة أدنوك لإلمداد والخدمات 
عالمــي  اســتراتيجيًا  برنامجــًا  حاليــًا 
يهــدف  والتوســع،  للنمــو  المســتوى 
لزيــادة نطــاق الخدمــات المقدمــة مــن 
الشركة لعمالئها مع االستمرار في دعم 
وتمكيــن نمــو عمليــات »أدنــوك« فــي 
مجاالت االستكشــاف والتطوير واإلنتاج 

والتكريــر والتصنيــع والتســويق.
وتمتلك »أدنوك لإلمداد والخدمات« 
أســطواًل يعــد األكثــر تنوعــًا في الشــرق 
األوســط، يضــم ٢٤5 قطعــة بحريــة 
ــن 6٠٠  ــر م ــر أكث ــا و تدي ــة له مملوك

قطعــة بحريــة ســنويًا.
وبفضــل حجــم اســطولها وقاعــدة 
ــي  ــركة ف ــة للش ــتيات المتكامل اللوجس
منطقــة المصفــح فــي أبوظبــي، والتــي 
تبلــغ مســاحتها ١.5 مليــون متــر مربــع 
رســخت »أدنــوك لإلمــداد والخدمــات« 
مكانتهــا شــركة عالمية رائــدة في مجال 

ــة.وام الخدمــات اللوجســتية البحري

بقيمة 9.5 مليار درهم
»أدنوك لإلمداد والخدمات« توقع عقـد مدته 5 سنوات 
مع »أدنوك البحرية« لتقديم خدمات لوجستية متكاملة

١0 صفقات كبيرة على أسهم »أدنوك للغاز« بقيمة ٣٧,5 مليون درهم

»ديوا«: نمو أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء والمياه التابعة للهيئة خالل 2022

80% من قيمة 
العقد سيتم إعادة 

توجيهها إلى 
االقتصاد المحلي من 
خالل برنامج »أدنوك« 
لتعزيز القيمة المحلية 

المضافة

شركات عالمية تدخل األسواق اإلماراتية عبر منصة إنفستوبيا

»االتحاد للطيران« تطلق رحلتها االفتتاحية إلى مطار بكين داشنغ الدولي

سوق دبي المالي ُيطلق »خدمة حسابات التداول الُمجمعة«
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اقتصاد

اســتعرض »مركــز كيــوب« - التابــع 
دبــي  فــي  واألمــالك  األراضــي  لدائــرة 
والمتخصــص فــي تقديــم خدمــات نوعيــة 
ــة  ــام اإلقام ــن - نظ ــتثمرين العقاريي للمس
العقاريــة اإللكترونــي - والــذي يتيح منّصة 
لإلقامــة  الطلبــات  الســتقبال  إلكترونيــة 
العقارية للمســتثمرين بكل مرونة وســهولة 
وجودة وذلك بحضور ســعادة ســلطان بطي 
بــن مجــرن مديــر عــام الدائــرة وعــدد مــن 

مســؤوليها .
يأتــي نظــام اإلقامة العقاريــة اإللكتروني 
انطالقــًا مــن األهميــة التي توليهــا »أراضي 
دبــي« لتعزيــز الشــراكة مع القطــاع الخاص 
بإعتباره محركًا رئيســيًا ومســاهمًا فاعاًل في 
القطــاع العقاري وذلك فــي ضوء توجيهات 
ــة بأجنــدة دبــي  ــادة الرشــيدة المتمثل القي
االقتصادية« D٣٣ »التي أعلن عنها صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي » رعاه اهلل« وتســتهدف ضمن 
اســتراتيجيتها توفيــر بيئــة منافســة عالميــًا 
تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وقــال ســلطان بطــي بــن مجــرن: »يعــد 
تعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص وتحقيق 
التكامــل الحكومــي ضمــن أولويــات الخطة 
والتــي  للدائــرة  الجديــدة  االســتراتيجية 
ــادة  ــى ترســيخ ري ــا عل نحــرص مــن خالله
ــة فــي االســتقطاب العقــاري  ــي العالمي دب
واالرتقــاء بالمنظومة العقارية الشــاملة عبر 

الشــراكات الفّعالــة والبنيــة التحتية الرقمية 
الرائــدة األمــر الــذي ينعكــس علــى تعزيــز 
ســعادة ورضــا المتعامليــن والمســتثمرين.. 
و نجــدد دومــًا التزامنا الراســخ تجاه الســير 
ــي  ــي تول ــيدة الت ــا الرش ــج قيادتن ــى نه عل
القطــاع الخــاص اهتمامــًا كبيــرًا انطالقًا من 
دوره الفاعل واألساســي في مسيرة التنمية 

المستدامة«.
يوفــر نظــام اإلقامة العقاريــة اإللكتروني 
خدمــة اســتقبال الطلبــات لإلقامــة العقارية 

للمســتثمرين عبر المنصــة اإللكترونية
https://dldcube.com والتــي تتميــز 
بكونهــا متعددة اللغات بما يشــمل العربية 
واإلنجليزية والروســية والفارســية والصينية 

إضافــة إلــى توفيــر خاصيــة تتبــع الطلبــات 
إلكترونيــًا وأتمتــة متطلبات الخدمة بنســبة 
١٠٠% وتوفيــر خاصيــة االتصال المرئي للرد 

علــى جميع االستفســارات.
ويمكــن للمســتثمرين العقاريين التقديم 
عبــر المنّصــة على خدمات اإلقامــة الذهبّية 
للمستثمر العقاري لمدة ١٠ سنوات وإقامة 
مســتثمر عقاري لمدة عامين وإقامة العائلة 
وإقامــة الوالديــن وإقامــة المتقاعد وخدمة 
الفحــص الطبــي األمــر الــذي يعــزز تجربــة 
المســتثمرين وُيســهم فــي توفيــر خدمــات 
ــر  ــان عب ــول اإلنس ــورة ح ــتباقّية متمح اس
ــي  ــة ف ــات العالمي ــل الممارس ــي أفض تبن

ــأن.وام هذا الش

أكد ممثلو القطاع الخاص في دبي، أهمية 
اإلمارة كمركز عالمي ألعمالهم، مشيرين إلى 
أن الثقة التي تمنحها دبي الستثماراتهم، والبيئة 
المحفزة لنمو نشاطاتهم، تشكل عاماًل أساسيًا 
لدعم توسعهم الخارجي في األسواق العالمية 

انطالقًا من اإلمارة.
وأكد رجال األعمال، الذي شاركوا مؤخرًا 
في بعثة خارجية لغرفة دبي العالمية، إحدى 
الغرف الثالث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 
إلى منطقة آسيا الوسطى أن خطط اإلمارة 
المستقبلية وآخرها أجندة دبي االقتصادية 
التوسع  في  استراتيجياتهم  تدعم   D33
الخارجي، وتعزز تنافسيتهم وقدرتهم على 
دخول أسواق جديدة، معتبرين أن األجندة 
وأهدافها الطموحة تحفز المستثمرين على 
توسيع صادراتهم الخارجية، وتأسيس شراكات 

اقتصادية مع شركاء حول العالم.
واختتمت غرفة دبي العالمية بعثتها إلى 
أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان بتنظيم 
أكثر من ٤٣٠ اجتماع أعمال ثنائي بين ممثلي 
٢٤ شركة من دبي ونظرائهم في تلك األسواق، 
حيث نجحت العديد من هذه الشركات في 
عقد صفقات سيتم اإلعالن عنها قريبًا لتعزيز 
صادراتهم إلى تلك األسواق، أو تأسيس وجود 
لها على األرض في هذه األسواق بما يدعم 
مستهدفات أجندة دبي االقتصادية، ويساعد 
الغرفة في تحقيق أهداف استراتيجيتها بدعم 
توسع ١٠٠ شركة من دبي إلى األسواق الخارجية 

بنهاية العام ٢٠٢٤.
وأشار راشد أسومه، الرئيس التنفيذي لشركة 
»هوم بيتل« المتخصصة بتقنيات الرعاية الصحية 
عن بعد والتحول الرقمي والذكاء االصطناعي 
بالخدمات الطبية إلى أن بعثة غرفة دبي العالمية 
إلى آسيا الوسطى فتحت أمامه أسواقاً جديدة لم 
يفكر بها من قبل ولم تكن بالحسبان، الفتاً إلى أن 
قراره قبل انطالق البعثة كان محاولة عقد صفقات 
لتحديث وتجديد نظم المستشفيات الرقمية في 
هذه األسواق، إال أن الزيارة أتاحت له عروضًا 
جديدة منها إدارة بعض هذه المستشفيات، 
كاشفًا عن وجود عروض ونقاشات حالية على 
الطاولة، وهناك فرص كبيرة لتوقيع اتفاقيات 
مشتركة قريبًا جداً في مجال التحول الرقمي 
والذكاء االصطناعي للمستشفيات، داعيًا غرفة 
دبي العالمية إلى مساعدته على استكشاف 
أسواق إضافية منها كولومبيا وفيتنام وبنغالديش 
وأندونيسيا والتي تمتلك كثافة سكانية كبيرة 

وبحاجة إلى خدمات طبية متطورة.
ولفت أسومه إلى أن وجود شركته في دبي 
قد أتاح له ميزة تنافسية للوصول والتوسع إلى 
أسواق أخرى ومنها أفريقيا، حيث وفرت له 
إمارة دبي كل اإلمكانات والحوافز للتوسع في 
أعماله، معتبراً أن رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
في ما يتعلق بتنافسية دبي وأهمية السياحة 
الطبية شكلت حافزاً لتطوير أعماله، حيث تقوم 
شركته بتطوير وبناء عيادات ذكية في دبي، 
وشحنها إلى الخارج، وتركيبها في يوم واحد، 
ليتم معالجة المرضى في األسواق الخارجية من 
قبل أطباء في دبي، واعتبر أن خطط اإلمارة 
المستقبلية وأبرزها أجندة دبي االقتصادية 
D33 تجعله أكثر ثقة بالمستقبل وأكثر حماسًا 

للتوسع في األسواق الخارجية.
إدارة  مجلس  عضو  الكعبي،  ماهر  وقال 
مجموعة السركال، إن البعثة التجارية لغرفة 
دبي العالمية لعبت دوراً أساسيًا في التعريف 
بأسواق آسيا الوسطى، وتنسيق لقاءات األعمال 
أن  مع الشركات في هذه األسواق، معتبراً 
بين  الجمع  في  هامًا جداً  كان  الغرفة  دور 
رجال األعمال في دبي وهذه األسواق، وتذليل 
وشراكات  لقاءات  عقد  وتسهيل  التحديات 

اقتصادية ثنائية.
ولفت الكعبي إلى الخبرة اإلماراتية في 
مجال معالجة مخلفات المنشآت الغذائية من 
زيوت وشحوم الطعام، والتي تعتبر مجال فخر 
وطني، معتبراً أن البعثة سهلت له عقد لقاءات 
أعمال مثمرة قد يكون لها انعكاسات إيجابية في 
المستقبل، وأبدى رغبته باستكشاف األسواق 
اإلفريقية ونقل تجربة مجموعة السركال الناجحة 

إلى هذه األسواق.
وأشار صفوان عرفه، رئيس مجلس إدارة 
مجموعة صفوان عرفه للصيدالنيات واألدوية 
والمتممات الغذائية، إلى أن البعثة التجارية 
كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت أهداف 
مجموعته في نسج عالقات أعمال مع عمالء 
محتملين في أسواق آسيا الوسطى، حيث نجح 
في عقد اتفاق أولي شبه نهائي في إحدى هذه 

األسواق لتصدير المنتجات الدوائية.
واعتبر عرفه أن قرار نقل نشاط الصناعات 
الدوائية في مجموعته إلى دبي في العام ٢٠٠6، 
كان قراراً صائبًا ومبنيًا على عدد من العوامل 
االستراتيجية أبرزها تطور البنية التحتية لدبي، 
وسهولة الوصول منها إلى األسواق العالمية 
خصوصًا وأن شركته تصدر إلى حوالي ٤٠ دولة 
حول العالم، مشيراً إلى أنه عامًا بعد اآلخر 
يزداد يقينًا بصوابية القرار ألن دبي ساهمت 
بتنمية أعماله، ووفرت بيئة حاضنة لنشاطاته، 
مثنيًا على الرؤى االقتصادية الحكيمة لقيادة 
دبي والخطط المستقبلية التي تستهدف االرتقاء 
بتنافسية بيئة األعمال والشركات العاملة في 
.D33 دبي ومنها أخيراً اجندة دبي االقتصادية

وقال محمد كوثر شنواري، مدير التسويق 
 Sea Transit في شركة »سي ترانزيت سيبينغ
Shipping« إن دبي هي مركز عالمي لألعمال، 
تتمتع بثقٍل وثقة كبيرين في مجتمع األعمال، 
معتبراً أن دبي هي محطة وصل أساسية لشركته 
حيث يمكن عبر دبي شحن البضائع من الهند 
ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا إلى 
دول آسيا الوسطى، وأكد أن البعثة التجارية 

لغرفة دبي العالمية فتحت أبواباً واسعة لشركته 
عبر توفير مظلة للقاءات األعمال، وسهلت عقد 
لقاءات مباشرة وفعالة مع مجتمع األعمال في 
كل من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان، 
مشيراً إلى أن البعثة عرفته على وجود إمكانات 

كبيرة في مجال تصدير الحبوب.
وأشاد المهندس سليم رمضان شبير، الرئيس 
التنفيذي لشركة »يورو هولوجرافي« بالبعثة 
ونتائجها واللقاءات الثنائية المفيدة التي عقدت 
خاللها، معتبرًا أنه نجح من خالل لقاءاته في 
عقد ٣ اتفاقيات مع شركات من آسيا الوسطى 
لتنمية وتوسعة نشاطه، مشيراً إلى وجود فرص 
مجزية في هذه األسواق لم يكن من الممكن 
استكشافها والتعرف عليها دون دعم من غرفة 
دبي العالمية، مؤكداً أن إمارة دبي هي وجهة 
مثالية لالبتكار والتكنولوجيا ومركز عالمي رائد 

لألعمال بكافة المجاالت.
بدوره قال جميل باليكار، مدير في شركة 
»ميشكات إليكتريكلز«، التي تصنع مصابيح 
اإلضاءة في مصنعها في دبي، إن البعثة كانت 
مثالية للغاية، حيث أنه لم يكن بإمكانه اكتشاف 
فرص التصدير إلى هذه األسواق دون دعم من 
غرفة دبي العالمية، معتبراً أن فرصة االنضمام 
لهذه البعثة التجارية أتاحت لشركته عقد لقاءات 
والمعارف،  الخبرات  وتبادل  مثمرة،  أعمال 
وأثنى على مبادرة الغرفة بالتعريف بالفرص 
االستثمارية في األسواق الخارجية، داعيًا الغرفة 
أكثر على  التعرف  إلى مساعدة شركته في 
فرص التوسع في األسواق الالتينية وأسواق 

غرب ووسط وجنوب أفريقيا.
وأشار باليكار إلى أن دبي هي األساس في 
نمو وتطور الشركة، معتبراً أن انفتاح دبي على 
األسواق العالمية يعزز ويدعم نمو الشركات 

العاملة في اإلمارة.
وقال محمد عارف شارا، مدير في شركة 
وفرت  دبي  إن  ترايدينغ  أفينيو  »إليكتريك 
حاضنة ألعماله، ومنها أطلق عالمته التجارية 
إلى العالم حيث بات يصدر ويبيع منتجاته في 
٣5 دولة حول العالم، معتبراً أن أسواق آسيا 
الوسطى جديدة على شركته، حيث يتطلع ألن 
يصدر منتجاته إلى هذه األسواق ليتم بيعها 

في محال الهايبرماركت.
وأوضح أن البعثة ساعدته على التعرف على 
ثالثة عمالء محتملين يتم التفاوض معهم لبيعهم 
منتجات الشركة، مبدياً رغبته باستكشاف أسواق 
جورجيا وروسيا ورواندا والكونغو ونيجيريا 
والسودان بدعم من غرفة دبي العالمية.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
األراضــي واألمــالك بدبــي أمــس  أكثــر من 

١.٨ مليــار درهــم .
فقــد شــهدت الدائــرة تســجيل 5٢6 
ــا  ــار درهــم منه ــة ١.١6 ملي ــة بقيم مبايع
ــون  ــة ١79.5١ ملي ــة أراض بقيم ٣٣ مبايع
درهــم و٤9٣ مبايعــة شــقق وفلــل بقيمــة 

ــم. ــون دره 979.٠٣ ملي
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
٢7 مليــون درهــم فــي منطقــة نخلــة ديرة 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٢٤ مليــون درهم في 
منطقة الحبية الخامســة تليها مبايعة بقيمة 
١٨ مليون درهم في منطقة ورسان األولى.

وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
ســجلت ١١ مبايعة بقيمة ٤٨ مليون درهم 
تلتهــا منطقــة مدينــة هنــد ٤ بتســجيلها 7 
مبايعــات بقيمــة 9 مالييــن درهــم وثالثــة 
فــي المــركاض بتســجيلها ٤ مبايعات بقيمة 

١9 مليــون درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة 57 مليــون 
كأهــم  جميــرا  نخلــة  بمنطقــة  درهــم 
المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٢٣ مليون 
درهــم فــي منطقــة مرســى دبــي وأخيــرا 
مبايعــة بقيمة ٢٠ مليون درهم في منطقة 

بــرج خليفــة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة 

المناطــق مــن حيــث عدد مبايعات الشــقق 
والفلــل إذ ســجلت ١٠١ مبايعــة بقيمــة 9١ 
مليــون درهم تلتها منطقــة الخيران األولى 
بتســجيلها ٨٢ مبايعــة بقيمــة ١9٢ مليــون 
درهــم وثالثــة فــي مرســى دبــي بتســجيلها 

٣٤ مبايعــة بقيمــة ١٤٢ مليــون درهم.
وســجلت الرهون قيمــة قدرها 6٢٨.٢5 
مليــون درهــم منهــا ١9 رهــن أراض بقيمة 
ــل  ــن فل ــم و7٠ ره ــون دره ٢١١.٣٤ ملي

وشــقق بقيمــة ٤١6.9١ مليون درهم وكان 
أهمهــا بمنطقــة هــور العنــز شــرق بقيمــة 
٢75 مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة 
حصيــان الثانيــة بقيمة ١١7 مليــون درهم.

أما الهبات فقد شــهدت تسجيل ١9 هبة 
ــا  ــون درهــم كان أهمه بقيمــة 96.75 ملي
بمنطقــة الخليج التجــاري بقيمة 69 مليون 
درهــم وأخــرى فــي منطقــة نخلــة جميــرا 

بقيمــة ٨ مالييــن درهم.وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مؤتمر ومعرض “بريك 
بلك الشرق األوسط » لعام ٢٠٢٤ يومي ١٢ و ١٣ فبراير من العام 
نمو  وتعزيز  البحري  والنقل  الشحن  قطاع  دعم  بهدف  المقبل 

االقتصادات في منطقة الشرق األوسط.
أعلن ذلك منظمو مؤتمر ومعرض »بريك بلك الشرق األوسط 
٢٠٢٣ »الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الشهر 
الماضي بنجاح كبير و حضور 6.٤96 مشارًكا بزيادة قدرها %9٣ 
في عدد الزوار مقارنة بالعام ٢٠٢٢ وارتفاع بنسبة ٨٤% في عدد 

الجهات المشاركة . 
المهندسة حصة آل مالك مستشار وزيرالطاقة  وقالت سعادة 
والبنية التحتية لشؤون النقل البحري : »نحرص في الوزارة على 
دولة  في  واستدامته  االقتصاد  تنوع  لدعم  القيادة  رؤية  مواكبة 
اإلمارات والمنطقة .. ونلتزم بضمان تنميته في ظل الرقمنة وتبني 
التقنيات الجديدة التي عززت من سلسلة القيمة للقطاع داخل دولة 
اإلمارات وخارجها وتقوية القدرة التنافسية للصناعة التي نتطلع إلى 
استفادتها من الموانئ المتطورة والُبنى التحتية لمرافق الشحن«.

افت: »يتمثل هدفنا النهائي من وراء المؤتمر في تمكين جميع 
األطراف المعنية في الصناعة كي تصبح دولة اإلمارات مركًزا عالمًيا 
للخدمات اللوجستية.. و من أجل ذلك ندعم بشكل متواصل مؤتمر 
ومعرض بريك بلك الشرق األوسط ألهميته في تعزيز هذا القطاع 
في دولة اإلمارات والشرق األوسط.. وباعتباره مسهما حيويا في 
المنطقة يلعب هذا الحدث دوًرا استراتيجًيا من  اقتصادات  نمو 
المعلومات  لتبادل  الصناعة  الحكومات وخبراء  الجمع بين  خالل 
والتعاون لتحقيق قيمة مضافة للصناعة.. ونحن على ثقة بأن نسخة 
القطاع  ٢٠٢٤ من الحدث ستواصل العمل على تحقيق تطلعات 

والدولة بشكل عام«.
من جانبه قال بن بالميرمدير الفعاليات في »بريك بلك الشرق 
شحن  بقطاع  المعنيين  اهتمام  يزداد  عام  بعد  “عاًما  األوسط«: 

البضائع السائبة بحضور مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق األوسط 
والذي أثبت أنه الحدث األبرز المتخصص في قطاع شحن البضائع 
والمشاريع الكبرى.. كان التفاعل الذي شهده الحدث هذا العام 
استثنائًيا حيث شارك متخصصون من 9٨ دولة في مقدمتها اإلمارات 
والهند والسعودية وألمانيا وسنغافورة والواليات المتحدة وغيرها..

النهائي  القرار  أصحاب  من  المشاركين  من   %٣٢ من  أكثر  وكان 
للشراء في المؤسسات التي يمثلونها وهم األشخاص األكثر تأثيًرا 
في الصناعة.. وأكد أكثر من 9٠% من العارضين حجزهم لعام ٢٠٢٤ 
بل وقام العديد منهم بزيادة المساحة التي حجزوها سابًقا ما دفعنا 
إلى إضافة قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة” .وام

أمس   أبوظبي  موانئ  مجموعة  أعلنت 
إطالق خدمة مالحية أسبوعية تعزز الربط 
التجاري واللوجستي، وُتيّسر حركة التجارة 
مع دولتي قطر والكويت الشقيقتين، إضافًة 
إلى تخصيص خدمة مجانية لشحن البضائع 
القادمة عن طريق وسائل النقل البري خالل 
شهر رمضان، حيث سيتم شحن البضائع عبر 
سفن نقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء 
حمد في قطر وميناءي الشويخ والشعيبة 

في الكويت.
وستتيح مجموعة موانئ أبوظبي للمتعاملين 
إمكانية حجز مواعيد لخدمات شحن البضائع 
عن طريق ميناء خليفة، عبر المنصة المتقدمة 
»أطلب«  اللوجستية  والخدمات  للتجارة 
الٌمطورة والمشغلة من قبل بوابة المقطع – 
الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، تحت 
إشراف دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي.

وقال الكابتن عمار الشيبه، الرئيس التنفيذي 
باإلنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين، 
مجموعة موانئ أبوظبي: انطالقًا من دورنا 
الريادي كمزّود عالمي لخدمات النقل والحلول 
اللوجستية الشاملة، نعمل في مجموعة موانئ 
أبوظبي على تسخير جميع قدراتنا وإمكاناتنا، 
لتلبية متطلبات متعاملينا وشركائنا، كما نسعى 
دائمًا إلقامة شراكات تجارية قوية وإطالق 

خدمات جديدة لتطوير سبل التعاون والتكامل 
وتعزيز الربط التجاري.

وأضاف: يعكس إطالق هذه الخدمة الجديدة 
إلى قطر والكويت سعينا الدائم والحثيث 
لتوسيع خدماتنا وتعزيز وصولنا إلى جميع 
األسواق اإلقليمية والعالمية، بما يتماشى مع 
تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى 
ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية 

رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية.
جدير بالذكر أن إطالق هذه الخدمة الجديدة 

بين ميناء خليفة في دولة اإلمارات وموانئ 
حمد والشويخ والشعيبة، يأتي مباشرًة بعد 
إطالق مجموعة موانئ أبوظبي خدمة مالحية 
لشحن البضائع المدحرجة إلى ميناء الشويخ 
في دولة الكويت عبر ميناء خليفة، وذلك 
أبوظبي  موانئ  كجزء من جهود مجموعة 
لالستمرار بقيادة عجلة التميز والريادة في 
مجال الخدمات البحرية واللوجستية وتعزيز 
التجارة في  التجاري وتيسير حركة  الربط 

المنطقة عبر ميناء خليفة.وام

عززت أسواق األسهم المحلية مكاسبها 
ــي  ــى التوال ــة عل الســوقية للجلســة الثاني
فــي ختــام جلســة أمــس ، وربح رأســمالها 
ــم،  ــار دره ــز ٨.٤ ملي ــا يناه ــوقي م الس
مــع بلــوغ ســوق دبــي أعلــى مســتوياته 

فــي ٣ أســابيع.
وارتفــع رأس المــال الســوقي لألســهم 
المدرجــة مــن ٣.٢٨6 تريليــون درهــم في 
نهايــة جلســة أمــس األول  إلــى ٣.٢9٤ 
ــس ،  ــة أم ــة جلس ــم بنهاي ــون دره تريلي
موزعة بواقع ٢.69٨ تريليون درهم لألسهم 
المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 
ــار درهــم لألســهم المدرجــة  و595.٨ ملي

فــي ســوق دبــي المالــي.
واستقطبت األسهم المحلية سيولة بنحو 
١.7٨ مليــار درهم موزعة بواقع ١.٤ مليار 
درهــم في ســوق أبوظبــي و٣67.٣ مليون 
درهــم فــي ســوق دبــي، وجــرى التــداول 
علــى نحــو ٤٣٤.٣ مليون ســهم عبــر تنفيذ 
مــا يربــو علــى ٢٤ ألف صفقة. وتــم تنفيذ 
١٠ صفقــات كبيــرة علــى »أدنــوك للغــاز« 
لنحــو ١5.٨ مليــون ســهم بقيمــة قاربــت 

٣7.5 مليــون درهم.

سوق أبوظبي
أبوظبــي  وأغلقــت مؤشــرات ســوق 
الرئيســية علــى شــبه اســتقرار مــع بلــوغ 
مؤشــر فوتســي ســوق أبوظبــي »فادجــي« 
مستوي 9٤55.٨١ نقطة، فيما وصل مؤشر 
ســوق أبوظبي »فادكس ١5« إلى مســتوي 

9٣١٤.5٤ نقطــة.
وارتفعت أسهم »أدنوك للحفر« 65.٢% 
ــي«  ــئ أبوظب ــا« ٢.56% و«موان و«أمريكان
و«أبوظبــي   %١.٨6 و«برجيــل«   %٢.٢7
ــوب« 5٣.١%  ــاري« ١.7٢% و«فيرتيغل التج
و«الياه ســات« ١.١5% و«ملتيبالي« 9٢.٠% 
و«أبوظبــي   %٠.٨6 العقاريــة«  و«الــدار 

ــالمي« ٠.٤١%. اإلس
ــى  ــة« عل ــة القابض ــتحوذ »العالمي واس
النصيــب األكبــر مــن التــداوالت في ســوق 
أبوظبــي مســتقطبًا ســيولة بأكثــر مــن ٢7١ 
مليون درهم وأغلق مرتفعًا بنســبة ٠.٠٣% 
عنــد مســتوي ٣95.٢ درهــم، تــاله »الفــا 
ظبي« بسيولة ١١٤.9 مليون درهم وصعد 

بنســبة ٣.٢9%، ثــم »أدنــوك للغــاز« جاذبًا 
نحــو ١١١.٣ مليــون درهم.

سوق دبي
ــي  ــوق دب ــام لس ــر الع ــد المؤش صع
المالي بنســبة ٠.٤٨% أو ما يعادل ٣.١6 
نقطــة، ليغلــق عنــد مســتوي 67.٣٤٠٠ 
ــذ 9  ــتوياته من ــى مس ــًا أعل ــة بالغ نقط
مارس الماضي ومواصال مكاسبه للجلسة 

الثانيــة علــى التوالــي.
ودعم مكاســب سوق دبي ارتفاع أسهم 
»اإلمــارات دبــي الوطنــي« ٢.٣% و«دبــي 
اإلســالمي« ٠.١9% و«ســوق دبــي المالــي« 
ــي  ــر« ٠.٣6% و«دب ١.6% و«إعمــار للتطوي
ــران«  ــة للطي ــتثمار« ٠.٨6% و«العربي لالس
٠.95% و«أرامكس« ٠.٣% و«سالك« ١.٣7% 

.%٢.٣٨ و«إمباور« 
وتصــدر »إعمــار العقاريــة« النشــاط 
مســتقطبًا ســيولة بأكثــر مــن 9٣.١ مليــون 
ــي«  ــي الوطن ــارات دب ــم »اإلم ــم، ث دره
بســيولة جــاوزت 67 مليــون درهــم، تــاله 
»ديــوا« جاذبًا نحو ٣9.١ مليون درهم.وام

بحثــت دائــرة التســجيل العقــاري في 
ــا مــع  ــارة الشــارقة، خــالل اجتماعه إم
شــركات اإلشــراف اإلداري لجمعيــات 
المالك العاملة في اإلمارة، كافة القضايا 
التــي تهــم تلك الشــركات، والعمــل معًا 
علــى تذليــل العقبــات وإيجــاد الحلــول 
للتحديــات التــي تواجههــا لرفع مســتوى 
القطــاع العقــاري باإلمــارة والمضــي بــه 
نحو األهداف المرســومة له وفق الخطة 

االســتراتيجية للدائرة.
ترأس االجتماع حميد العبار مستشار 

دائــرة التســجيل العقــاري فــي الشــارقة 
بحضور عبيد عبدالرحمن المظلوم مدير 
إدارة تنظيم المشاريع العقارية بالدائرة 
وراشــد المطروشــي رئيس قسم تسجيل 
جمعيــات المــالك بالدائــرة إلــى جانــب 
ممثليــن عــن شــركات اإلشــراف اإلداري 

لجمعيــات المــالك في إمارة الشــارقة.
ــار إن الهــدف مــن  وقــال حميــد العب
االجتماع هو توزيع األدوار بين الشركات 
مــن أجل تفعيل عملها وتحقيق الموازنة 
والمســاواة بينهــا بحيث تأخذ كل شــركة 

حقهــا فــي العمل ضمــن األطــر القانونية 
والتشــريعية المعمــول بها فــي اإلمارة.

وأكــد أن الدائــرة تعمــل علــى توفير 
ومســتقرة  آمنــة  اســتثمارية  بيئــة 
مــن خــالل توفيــر كافــة المقومــات 
والتســهيالت الالزمة للنجاح واالزدهار 
وتحقيق العوائد المجزية للمســتثمرين 
لهــم  واألمــان  الحمايــة  وتوفيــر 
والســتثماراتهم بمــا يحفــظ حقــوق 
المالك والمســتأجرين وجميع العاملين 

ــاري.وام ــاع العق ــي القط ف

»التسجيل العقاري« تبحث التحديات التي تواجه شركات 
اإلشراف اإلداري لجمعيات المالك بالشارقة

»أراضي دبي« تستعرض مزايا نظام اإلقامة العقارية اإللكتروني

أعضاء بعثة غرفة دبي العالمية إلى آسيا الوسطى يؤكدون أن الزيارة فتحت أمامهم فرصًا للتصدير

األسهم تربح 8,٤ مليار درهم وسوق دبي يصعد ألعلى مستوياته في ٣ أسابيع

»بريك بلك الشرق األوسط 202٤« ينطلق ١2 فبراير 202٤ في دبي١,8 ملــيـار درهــــم تصــــرفــــات عقــــارات دبـي

»موانئ أبوظبي« تطلق خدمـة مالحـية لشحن الحاويات 
من ميناء خليفة إلى موانئ حمد والشويخ والشعيبة
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أكــد خليفــة ســيف المحيربــي رئيس 
ــتثمار أن  ــي لالس ــج العرب ــركة الخلي ش
قــرارات مجلــس الــوزراء مؤخــرا باقرار 
واعتمــاد ٢٤ مبــادرة وطنيــة لمضاعفــة 
ــارات ١٠٠%،  ــن اإلم ــر م ــادة التصدي إع
سيســهم فــي تعزيــز مكانــة الدولــة 
مصــاف  فــي  ويجعلهــا  االقتصاديــة، 

ــة. ــدول العالمي ال
وذكر المحيربي أن اعتبار العام ٢٠٢٣ 
ــر مــدى الدعــم  ــا يظه ــوى اقتصادي االق
واالهتمــام الــذي يوليــه صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة - حفظه اهلل-  لالقتصاد الوطني 
وتســخير جميع االمكانيــات وتقديم كل 
ــة  ــاد الدول ــاء باقتص ــهيالت لالرتق التس
لتحقيــق مزيــد مــن النمــو ودفــع عجلة 

االقتصاد. 
وأوضــح المحيربــي أن اقــرار اجتمــاع مجلــس الــوزراء برئاســة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الوزراء حاكم دبي- رعــاه اهلل-  للمبادرات 
والخطــوات والجهــود المعلــن عنهــا يؤكــد بعــد النظــر والرؤيــة 

المدروســة لمســتقبل الدولــة والمكانــة الرفيعــة التي ســتبلغها. 

وأفــاد المحيربــي أن الدولة تســتثمر 
بالعقــول الشــابة و ذات الخبــرة لتبــدع 
ــه  ــز يمكن وتبتكــر اقتصــاد نوعــي متمي
مواجهــة مختلف الظروف المســتقبلية، 
و يواكب التطــورات االقتصادية المقبلة 
ــيجعل  ــا س ــة، مم ــدار وحكم ــكل اقت ب
الدولــة تحقــق أفضــل اء ونتائــج خــالل 

الفتــرة القادمــة.
أهميــة  علــى  المحيربــي  وشــدد 
ــوزراء  ــس ال ــي أقرهــا مجل ــود الت الجه
التــي تضمنــت تطوير مناطــق متخصصة 
بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء 
مركــز بيانــات التجــارة وروابــط التجارة 
الدولية، وإطالق برامج الترويج وبرامج 
الدعــم وزيــادة اســتقطاب االســتثمارات 
األجنبيــة فــي قطــاع الخدمــات، موضحا 
أن مــن شــأن هــذه الخطــوات أن تعــزز 
المكانــة التجاريــة العالميــة للدولــة، 
ــى  ــة، ال ــة فــي كل امــارات الدول واالرتقــاء بالمناطــق االقتصادي
جانــب تحــول االمــارات الــى مركــز عالمي فــي اســتقطاب رؤوس 
االمــوال ورجــال االعمال كــون الدولة تتمتع ببيئة اعمال مشــجعة 

علــى االســتثمار واطــالق المشــاريع. 
وأفــاد المحيربــي أن االمــارات قــد أصبحــت الوجهــة االولــى 
للمســتثمرين عالميــا ســواء بغرض االقامــة أو العيش واالســتثمار.

 أطلــق مركــز أبوظبــي للغــة العربية، 
الثقافــة والســياحة –  لدائــرة  التابــع 
للخدمــات  “ِمــداد”  منصــة  أبوظبــي 
المكتبيــة، وهــي عبارة عن منصة رقمية 
ــات  ــة لدعــم احتياجــات ومتطّلب متكامل
مكتبات المســتقبل، بهدف تقديم أفضل 
ــر  ــة للمســتفيدين مــن النظــام عب تجرب
ــات ذات  ــن الخدم ــة م ــة مجموع إتاح
الصلــة بالمكتبــات والبحــوث الرقميــة.

منصة”ِمداد”ضمــن  إطــالق  يأتــي 
ــز خــالل شــهر  ــج المرك ــادرات وبرام مب
القــراءة ســعيًا إلى دعــم التحــّول الرقمي 
الشــامل فــي دولــة اإلمــارات خاصــة فــي 
المجــال الثقافــي والمعرفــي، مــن خــالل 
مواءمــة المبــادرات مــع أحــدث التقنيات 
ــات  ــال المكتب ــي مج ــًا ف ــة عالمي المتبع

ــات. والمعلوم
للخدمــات  “ِمــداد  منّصــة  وتمّكــن 
المكتبيــة”، المعنييــن بهــذا المجــال مــن 
االستفادة من عدة خدمات رقمية تتضمن 
ــتفيدين،  ــة للمس ــة المكتب ــاء عضوي إنش
وخدمات إعارة الكتب، وخدمات الفهرس 
ــي، والوصــول  ــي والبحــث اإللكترون اآلل
إلــى قواعــد البيانــات الرقميــة، باإلضافــة 
ــة،  ــي المكتب ــع أخصائي ــى التواصــل م إل

وعــدد مــن الخدمــات األخــرى.
و قــال ســعادة الدكتور علــي بن تميم، 
رئيــس مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة : “ 
تشمل الرقمنة اليوم جميع جوانب الحياة، 
بما فيها مجاالت الثقافة والتعليم واإلبداع 
وتعــد األداة األمثل للتعريــف باإلنجازات 
الثقافيــة والوصــول بهــا إلى أكبر شــريحة 

ممكنــة مــن األفراد فــي كل مكان” .
و أكــد أن دولة اإلمــارات حققت نقلة 
نوعيــة فــي مســيرة التحــول الرقمــي في 
شتى المجاالت بهدف تسهيل حياة الناس 
وتعزيز سعادتهم، ويواكب مركز أبوظبي 

للغــة العربية آليات تحقيــق هذه النقلة، 
ــة  ــق مجموع ــم وتطبي ــن خــالل تصمي م
ــة  ــة الثقاف ــن المشــاريع لرقمن ــة م نوعي
والمعرفــة وضمــان وصــول منجزاتها إلى 

الجمهور بســهولة وُيســر”.
وأضــاف أن منصــة “ِمــداد” للخدمــات 
ــى  ــدة إل ــة جدي ــكل إضاف ــة تش المكتبي
ــز  ــي تتمي ــة الت ــز الرقمي ــاريع المرك مش
بشــموليتها في مجال الخدمــات المكتبية 
التــي توفرهــا، ومعاييــر األمــان والحماية 
العاليــة التــي ُتطّبقهــا لضمــان الموثوقيــة 

التشــغيلية للمســتخدمين”.وام

 أعلنــت ســلطة دبي البحرية بمؤسســة 
الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحرة عن 
توفير “عوامات إرساء” لالستخدام المجاني 
فــي مواقــع مختلفــة بإمــارة دبــي وذلــك 
ســعيًا نحــو تشــجيع وتســهيل النشــاطات 
الترفيهيــة لمســتخدمي الوســائل البحريــة 

في ميــاه اإلمــارة.
وقــال الشــيخ الدكتور ســعيد بــن أحمد 
بــن خليفــة آل مكتــوم المديــر التنفيــذي 
لســلطة دبــي البحريــة إن الســلطة انتهــت 
من أعمال تركيب وتثبيت عوامات اإلرساء 
مــن منطلــق حرصهــا علــى تعزيــز ودعــم 
الســياحة البحريــة في اإلمــارة وذلك وفقًا 

ألفضل الممارســات العالمية.
ــة  ــى تلبي وأكــد أن الســلطة تعمــل عل
احتياجــات القطــاع الترفيهــي مــع ضمــان 
الســالمة البحريــة لجميــع مســتخدمي 
خــالل  مــن  وذلــك  البحريــة  الوســائل 
االطــالع علــى أفضــل الممارســات المتبعة 
عالميــًا باإلضافــة إلــى التعــرف على آليات 
العمل وكافة األنظمة المســتخدمة لضمان 
ــة  ــة المحلي ــن واألنظم ــا للقواني مطابقته

المعتمــدة.
ــة  ــذًا لرؤي ــعيد: تنفي ــيخ س ــال الش وق
القيــادة الرشــيدة نلتــزم بتطويــر بيئــة 
بحريــة آمنة لكافــة المتعاملين من األفراد 

والشــركات حيــث يأتــي تركيــب عوامــات 
اإلرســاء الجديــدة ضمــن مســاعي ســلطة 
دبي البحرية الجادة لضمان ســالمة جميع 
الســفن الترفيهية التي ترســو في المناطق 

المحيطــة فــي ميــاه دبــي.
ــة  ــي البحري ــى أن ســلطة دب ولفــت إل
ــال  ــي المج ــزة ف ــا المتمي توظــف خبرته
البحــري مــن أجــل رفــع مســتويات كفاءة 
وجــودة كافة الخدمــات والمرافق البحرية 
التــي تقدمهــا لصالــح متعامليها وشــركائها 
مــن خــالل توفيــر مرافــق بحريــة مدعومة 
بالبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية 

المؤهلة.وام

ــق  ــارقة للوثائ ــة الش ــت هيئ  نظم
ــة  ــوان “عالق ــة بعن ــيف جلس واألرش
التوثيــق باإلبــداع والتنميــة الثقافيــة” 
للحضــارة  الشــارقة  متحــف  فــي 

اإلســالمية .
تحــدث فــي الجلســة الدكتــور غانم 
المقــارن  األدب  أســتاذ  الســامرائي 
والترجمة األدبية في جامعة الشــارقة 

وتنــاول عــدًدا مــن المحــاور منهــا 
ــق  ــأن التوثي ــة بش ــورات الحديث التص
ــم  ــي فه ــق ف ــفة ودور التوثي واألرش
التــراث وســياقاته التاريخيــة وتطويــر 
وآليــات  النقــدي  التفكيــر  آليــات 
المشــاركة المجتمعيــة فــي التوثيــق.

ألقــت الجلســة الضــوء علــى الفرق 
والمحفوظــات  المســتندات  بيــن 

وأهميتهــا وقيمتهــا الكبيــرة في حفظ 
ذاكــرة األمــة وتمكيــن المجتمــع مــن 
التخطيــط بذكاء للمســتقبل بنــاًء على 
الوعــي بالتجربة الماضية وكونها دلياًل 
ــن  ــات المواطني ــوق وواجب ــى حق عل
ــي وتأثيرهــا  ــخ الوطن ومصــدًرا للتاري
القــوي في تعزيز فهم الناس لتاريخهم 

وبــث الشــعور بالهويــة الوطنيــة.وام

الخاص  للتعليم  الشارقة  هيئة  تشارك   
بفعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم 
BETT،أحد أكبر معارض تقنيات التعليم في 
العالم الذي تستضيفه العاصمة البريطانية 
أيام  ثالثة  ولمدة  اليوم  من  اعتبارا  لندن 
ويضم آالف المشاركين من الشركات الرائدة 

والناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم.
تهدف الهيئة من خالل وفدها التربوي 
المشارك في الحدث العالمي والذي يرأسه 
علي الحوسني مدير الهيئة إلى تعزيز مشاركتها 

في المعارض والفعاليات الدولية.
وقال الحوسني إن مشاركتهم في ”معرض 
التزامهم  بت لندن ٢٠٢٣“ تأتي في إطار 
تمّثل  التي  الدولية  المحافل  في  بالتواجد 
ملتقى كبيرا لتبادل الخبرات والتجارب البارزة 
على الصعيد الدولي واالطالع على المزيد 
الناجحة  التعليمية  والنماذج  التجارب  من 
واستعراض تجربة إمارة الشارقة ومسارها 

التصاعدي في تطوير المنظومة التربوية.
وأضاف : » تستعرض الهيئة خالل المشاركة 
أبرز الفرص االستثمارية الواعدة التي يوفرها 
قطاع التعليم الخاص في اإلمارة باإلضافة إلى 
تسليط الضوء على آفاق ومستقبل وأهمية 
االبتكار وتكنولوجيا التعليم وتطبيقاته الحديثة 
إلى جانب التعريف بأبرز المبادرات النوعية 
بجودة  االرتقاء  بغية  الهيئة  أطلقتها  التي 
التعليم وتطوير أدواته بهدف تحقيق األهداف 
واالستراتيجيات التي تنطوي على تكريس 
االستدامة في الواقع التعليمي في اإلمارة“.

ورشة  مشاركتها  ضمن  الهيئة  وتنظم 
نموذج  التميز:  إلى  ”رحلة  بعنوان  عمل 

تطوير  في  الخاص  للتعليم  الشارقة  هيئة 
المدارس“،لتقديم نظرة عامة مفصلة حول 
نموذج تحسين المدارس الذي أنشأته الهيئة 
من  يشمله  بما  الخاصة  المدارس  لدعم 
مستشارين يعملون مع المدارس إلى جانب 
الركائز الـ 5 التي تميز هذا النموذج والتي 
تشمل التقييم الذاتي للمدرسة ومراجعات 
الهيئة  ومراجعات  الخارجية  المدرسة 
والمالحظات الصفية واستطالعات أصحاب 
المصلحة والتدريب والتخطيط والتدريب 

والتوجيه.
كما تنظم الهيئة ورشة عمل حول أهمية 
االستثمار في التعليم بالشارقة وآثاره اإليجابية 
تتطرق من خاللها إلى العديد من المبادرات 
التي تم إطالقها في اإلمارة والتي ساهمت 
عبر التركيز على التطوير المهني للموظفين 
اإلداريين واألكاديميين في رفع جودة التعليم 
وتحديد معايير واضحة ومتطورة في المباني 
المدرسية ورفع جودة حياة الطالب وجذب 
المزيد منهم إلى المؤسسات التعليمية الخاصة 
التي كان لها دور في ازدهار االستثمار في 

المنطقة.
وتسعى الهيئة عبر المشاركة في الحدث 
إلى إبراز نموذج المدارس الخاصة في الشارقة 
والجهود المبذولة في سبيل مواصلة تطويرها 
باإلضافة إلى فتح آفاق أوسع لعقد الشراكات 
التي من شأنها رفد وتطوير  االستراتيجية 
المشهد التعليمي و االطالع على أحدث ما 
توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة 

في مجال التعليم.
وتستعرض الهيئة خالل مشاركتها منصاتها 

الرقمية المبتكرة التي أطلقتها بهدف دعم 
خدمات التعليم في ١٣٠ مدرسة من المدارس 
الخاصة في الشارقة التي تحتضن ٢٠٠ ألف 
المنصات »منصة  وتتضمن  طالب وطالبة 
أوالدكم في مأمن« التي أطلقتها الهيئة في 
عام ٢٠٢٠ لتوفير خدمة نقل مدرسي آمنة 
تتيح لولي األمر تتبع الحافالت المدرسية أثناء 
رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة 

من خالل التطبيق الذكي.
تمام“  ”منصة  كذلك  المنصات  وتشمل 
التي تعمل على تنظيم التراخيص المؤسسية 
للعاملين  المهنية  التراخيص  وخدمات 
بالمؤسسات التعليمية فضاًل عن خدمة التواصل 
واالعتماد الفني باإلضافة الى ”منصة دليل“ 
التي تعمل على بتسجيل الطلبة وخدماتهم 
باإلضافة للتقييم ورصد النتائج والوقوف على 
سلوك الطلبة و ”منصة إتقان“ التي تعزز 
التواصل المستمر مع خبراء التطوير المدرسي 
وطرح الحوارات المهنية مع الميدان وفرق 
التطوير في المدارس وخدمة التعيين الذاتي 
بحسب معايير التعيين وعرض أدلة التقدم 
التي  الطلبة و ”منصة راقب“  واألثر على 
تدعم أداء فرق الهيئة عند تقييم ومتابعة 
أداء المدارس والحضانات بما يسهم في دعم 

أداء هذه المدارس والحضانات.
ومؤتمر  معرض  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
تكنولوجيا التعليم »BETT« تظاهرة تعليمية 
مهمة على الساحة الدولية تجمع الخبراء من 
القطاع التعليمي ومزودي الموارد والحلول 
بهدف  المجال  في  المبتكرة  التكنولوجية 
االرتقاء بالمخرجات والواقع التعليمي.وام

أعلنت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
عن فوز فريق الجامعة األمريكية بدبي في 
الروبوتات  مسابقة  من  الخامسة  النسخة 
الشركة،  تنظمها  التي  السنوية  الصناعية 
وهي تحدي بين طلبة الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي في دولة اإلمارات لتصميم 
وبناء روبوتات صناعية الستخدامها في مصاهر 
األلمنيوم التابعة لشركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم.
دبي  في  األمريكية  الجامعة  فريق  ضم 
الفائز بمسابقة العام ٢٠٢٢ كال من مصطفى 
الهادي  ومحمد  رشوان  ومحمد  النجا  أبو 
وتحت  وبالل سريه،  المجيد  عبد  وياسين 

إشراف الدكتور سالم حجاج.
وواجهت الفرق في مسابقة هذا العام 
تحديًا لتصميم وبناء روبوت يمكنه قياس 
ُسمك المواد داخل خاليا االختزال في شركة 
مهمة  وهي  لأللمنيوم،  العالمية  اإلمارات 
يتم تنفيذها حاليًا بطريقة يدوية .. وُتمّكن 
مسابقة الروبوتات الصناعية الطالب من تطبيق 
الروبوتات  مجال  في  األكاديمية  معرفتهم 
وتطوير  إبداعي  بشكل  والتفكير  واألتمتة 

حلول عملية تفيد صناعة األلمنيوم.
ويستخدم الروبوت الفائز لفريق الجامعة 
األمريكية في دبي تقنيات الذكاء االصطناعي 

لتحليل الصور وتفسير المعلومات الموجودة 
فيها، وقد ُأطلق عليه إسم »روبوت قياس 

ُسمك الغالف العلوي لألنود«.
وأعلنت الشركة في وقت سابق عن اختيار 
خمسة فرق لمرحلة التصفيات، وحصل كل 
فريق منها على تمويل بقيمة 5٠.٠٠٠ درهم 
من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم لتصميم 
وبناء الروبوتات الخاصة بهم، لتصل ثالثة 
فرق إلى المرحلة النهائية، هي الفريق الفائز 
باإلضافة إلى فريق من جامعة هيريوت وات 

وفريق من جامعة أبوظبي.
الرئيس  كلبان،  بن  عبدالناصر  وتوجه 
لأللمنيوم،  العالمية  لإلمارات  التنفيذي 
في  األمريكية  الجامعة  فريق  إلى  بالتهنئة 
دبي على فوزهم بالمسابقة، متمنيا أن يصبح 
هؤالء الطالب مصدر إلهام للشباب للعمل 
في القطاع الصناعي اإلماراتي، حيث تعتبر 
المهارات التي يستخدمها الطالب في مسابقة 
الروبوتات الصناعية التي تنظمها الشركة مهمة 
لمستقبل الصناعة اإلماراتية وتمكين تنفيذ 

مبادرة »مشروع ٣٠٠ مليار««.
جدير بالذكر أن فريق تطوير التكنولوجيا 
في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم يتعاون 
بشكل مكثف مع الجامعات المحلية والدولية، 
حيث تقيم اإلمارات العالمية لأللمنيوم شراكات 

مع جامعة خليفة، والجامعة األمريكية في 
للتكنولوجيا،  روتشستر  ومعهد  الشارقة، 
وكليات التقنية العليا في اإلمارات العربية 
المتحدة، وجامعة أوكالند، وجامعة نيو ساوث 

ويلز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
العالمية  اإلمارات  شركة  تتعاون  كما 
الجامعات من خالل برنامج  لأللمنيوم مع 
»سفراء شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم« 
لسد الفجوة بين الدراسة األكاديمية والخبرة 
ويقود  العمل،  لسوق  الالزمة  العملية 
المهندسين  من  مجموعة  البرنامج  هذا 
والمتخصصين اإلماراتيين الشباب من الشركة، 
حيث يعرفون الطالب بالتطبيقات العملية 
للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

في الصناعة اإلماراتية.
تحقيق  في  المتمثل  هدفها  إطار  وفي 
معدل توطين بنسبة ٤5%، تخطط اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم لتوفير 5٠٠ فرصة عمل 
إضافية للمواطنين اإلماراتيين بحلول العام 
٢٠٢6، من أجل توظيف المواهب المستقبلية 
وتوفير الفرص للشباب اإلماراتيين في القطاع 
في  التوطين  معدل  بلغ  وقد   .. الصناعي 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم ٤٢% بحلول نهاية 
العام ٢٠٢٢، وهو من أعلى معدالت التوطين 

بين الشركات الكبرى في الدولة.وام

أعلنت مجموعة &e عن تعاون استراتيجي 
مع »إنتل« )Intel( لتوفير التقنيات التي تلبي 
الطلبات المتنامية للبنية التحتية المستدامة 
لمراكز البيانات. وتسهم الحوسبة الطرفية في 
معالجة البيانات التي يولدها المستخدمون، 
من  االستفادة  تتيح  أساسية  تقنية  وتعد 
الطرفية  الحوسبة  مثل  األخرى  التقنيات 
للذكاء االصطناعي، وشبكة الجيل الخامس 
5G، والفيديو، واأللعاب االلكترونية، والواقع 

االفتراضي والميتافيرس.
بين  االستراتيجي  التعاون  هذا  ويركز 
مجموعة &e وIntel على تفعيل مراكز البيانات 
المتطورة مع خفض االنبعاثات الكربونية إلى 

أقرب مستوى من الصفر.
وتتطلب تحديات التغير المناخي تدخاًل 
فوريًا من خالل تطوير األنظمة، واالبتكار 
التكنولوجي، والتعاون على مستوى الصناعة.

ويتضمن التعاون تبني أحدث التقنيات من 
 Intel من الجيل الرابع من معالجات Intel
التي تحسن كثيرًا  للتطوير،  القابلة   Xeon
من كفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق من 
المعالجات، باإلضافة إلى تطبيق بعض وظائفها 
المبتكرة لتوفير الطاقة، والذكاء االصطناعي، 
وتعزيز مستوى الحماية، وتسريع شبكة الجيل 
الخامس 5G، حيث يتم دمج هذه الحلول 
عبر منظومة برمجية ذات تصميم متطور 

وحزم البرمجة التي تزود الخدمة النهائية.
وقال صبري علي البريكي، الرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا في &e إنترناشونال: نمضي قدمًا 
نحو مستقبل أكثر استدامًة من خالل التزامنا 
بخفض نسبة االنبعاثات الكربونية إلى أقرب 
مستوى من الصفر، وتماشياً مع أهداف التنمية 
المستدامة لمنظمة األمم المتحدة فإننا نتخذ 
الرقمي  التحول  تعزيز  نحو  متسارعًا  نهجًا 

واالبتكار، مشيرا إلى أن االستدامة تعد أحد 
أهم أولوياتنا في &e؛ وأكد السعي من خالل 
التعاون مع Intel إلى تصميم مبتكر  هذا 
لمراكز البيانات الخضراء الجديدة، ولنصبح 
جزءاً ال يتجزأ لتشكيل مستقبل أكثر استدامة 

.e& لمجموعة
وقالت جيني بانهورست، نائب الرئيس 
والبرمجة  الشبكات  قسم  العام،  والمدير 
المتطورة في Intel: يمثل هذا التعاون مع 
&e الجهود المبذولة البتكار مخطط فريد من 
نوعه للبنية التحتية الموزعة لمراكز البيانات 
المتطورة سعيًا إلى خفض االنبعاثات الكربونية 
إلى أقرب مستوى من الصفر إلى جانب العمل 
على تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة، 
كما يعد هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق 
تلك األهداف، وسيساعد في دفع الحوسبة 
الطرفية لتحقيق متطلبات الحياد المناخي.وام

&e تعلن عن خطتها المبتكـرة لاللتزام بالحياد المناخي

فريق الجامعة األمريكية بدبي يفوز بمسابقة الروبوتات 
الصناعية لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق منصة »ِمداد« للخدمات المكتبية

»دبي البحرية« تنتهي من تركيب »عوامات إرساء« لالستخدام المجاني

»هيئة الشارقـة للـوثائق« تعـّزز الشـراكة المجتمعـيـة 
واالنتماء عبر التعريف بالتوثيق و أهميته

هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستعرض تجربتها بمعرض 
ومؤتمر تكنولوجيا التعليم »BETT« في لندن

خليفة المحيربي: اإلمارات تخطط لمستقبل مشرق بتوجيهات القيادة الرشيدة
أبوظبي - الوطن
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دشــن مكتب البعثات الدراســية مشواره 
فــي بطولــة كأس منصــور بــن زايــد لكــرة 
القــدم ٢٠٢٣، بفوز هام على دائرة القضاء، 
بهدفيــن مقابــل هــدف، فــي اللقــاء الــذي 
جمعهمــا، يــوم أمــس الثالثــاء، علــى أرضية 
فنــدق قصــر اإلمــارات مانداريــن أورينتــال 

بالعاصمــة أبوظبي.
وتمكــن وصيــف النســخة الماضيــة مــن 
فــرض أفضليته منــذ الدقائق األولى، بعدما 
عــزز صفوفه بأســماء جديــدة، وتقدم على 
دائــرة القضــاء بهدفيــن عــن طريــق بــدر 
مبصــر وحمــزة ديــزا، لكــن فريــق دائــرة 
القضــاء لم يكن خصما ســهال، حيث ســعى 
جاهــدا للعــودة إلــى اللقــاء، بعدمــا قلــص 

الفــارق عــن طريــق رودويل.

ــية  ــات الدراس ــب البعث ــد مكت ليحص
ــه  ــدر مجموعت ــاط ويتص ــالث نق أول ث
الثالثــة، بعدمــا تعــادل المركــز الوطنــي 
للتأهيــل مــع مكتــب الشــؤون الخاصــة 

بنتيجــة ٢-٢.
وكان مكتب الشؤون الخاصة في طريقه 
لتحقيــق االنتصــار عندمــا تقــدم بهدفيــن 
أحرزهمــا ســلطان محمــد وعبــداهلل صالح، 
خاصــة وأن المركــز الوطنــي للتأهيــل فقد 
أحــد العبيــه بعــد حصولــه علــى البطاقــة 

الحمــراء في الشــوط األول.

إال أن فريــق المركــز الوطنــي للتأهيــل 
ــي  ــي الشــوط الثان ــر ف ــر بشــكل مغاي ظه
وتمكــن مــن إدراك التعــادل رغــم النقــص 
العــددي، وذلــك عــن طريــق محمــد داري 

وياســر األنصــاري.
ووضــع الفريقــان نقطــة فــي رصيدهما 
خلف مكتب البعثات الدراســية المتصدر، 
بينمــا حل دائرة القضــاء رابعا بالمجموعة 

الثالثــة برصيــد خال مــن النقاط.
ــام بمشــاركة ١٢  ــة تق ــر أن البطول يذك
فريقًا تم تقســيمهم إلــى ثالث مجموعات، 

ويتأهــل متصــدر كل مجموعــة إلــى نصف 
النهائــي، إذ تقام المواجهــات بنظام دوري 
مــن دور واحــد، علــى أن يحــدد المتأهــل 
ــة ٣  ــر إقام ــي عب ــل النهائ ــى قب ــع إل الراب
ــز  ــن أصحــاب المرك ــاءات “ملحــق” بي لق

الثانــي وأفضــل ثالــث.

طاقم دولي
واصلــت النســخة العاشــرة للبطولــة 
إلدارة  الدولييــن  الحــكام  اســتقطاب 
المباريــات، بعدما شــهد اليوم األول تواجد 

عــادل النقبــي ونــواف الزيــودي، وأشــرف 
ــي حســن  حمــد علــي يوســف والمونديال

ــن. ــوم االثني ــات ي ــى مباري ــري عل المه
كما أدار مواجهات المجموعة الثالثة كال 
من ســلطان محمد صالح وأحمد الراشدي.

مباريات الخميس
ــس،  ــوم الخمي ــات، ي ــل المنافس تتواص
بمباراتين على أرضية استاد قصر اإلمارات 
مانداريــن أورينتــال، ضمــن الجولــة الثانية 

للمجموعــة الثانية.

ويتطلــع فريــق هيئــة أبوظبــي للزراعــة 
والســالمة الغذائيــة إلى مواصلــة انتصاراته 
ــه األولــى علــى  بعدمــا تفــوق فــي مبارات
مكتــب الشــؤون القانونيــة برباعية لهدف، 
عندمــا يواجــه نــادي ســيتي جولــف الــذي 
بــدأ البطولة بالخســارة أمــام مكتب األمين 

.٢-٠ العام 
وفــي المبــاراة الثانيــة، يطمــح مكتــب 
الشــؤون القانونيــة إلى التعويــض والعودة 
إلــى المنافســة، عندمــا يصطــدم بمكتــب 
األميــن العــام، الــذي يملــك فــي صفوفــه 
العبيــن مميزيــن، إذ يتطلــع إلــى الذهــاب 

بعيــدا فــي النســخة الحاليــة.
وتنطلــق المواجهــة األولــى في الســاعة 
ــام  ــاعة تق ــا بس ــاء، وبعده ــرة مس العاش
المبــاراة الثانيــة، فــي البطولــة التــي تنظم 

مــن قبــل ديــوان الرئاســة.

ــن  ــوك للمحترفي ــتأنف دوري أدن  يس
لكــرة القــدم منافســاته يــوم الجمعــة 
ــة الـــ٢١  ــات الجول ــة مباري ــل بإقام المقب
علــى مــدار ٣ أيــام والتــي تشــهد ٣ قمــم 
كرويــة ســيكون لهــا تأثيرهــا علــى مســار 
المنافســة فــي الجوالت الخمــس المتبقية 

مــن عمــر المســابقة.
ــي  ــة، الت ــف الدولي ــرة التوق ــد فت وبع
شــهدت خوض منتخــب اإلمارات مباراتين 
طاجيكســتان  منتخبــي  أمــام  وديتيــن 
وتايالنــد، تعــود عجلــة الــدوري للــدوران 
مجــددا بإقامــة مباريات الجولة الـ٢١ التي 
ستشهد ٣ مواجهات قوية بين فرق مقدمة 
الترتيــب معــا، ما يعني أن الفوز في هذه 
المواجهات ســيكون لــه تأثير كبير ومحفز 
للفائــز الســتكمال المباريــات المتبقية من 

المســابقة بالنهج نفســه.
ــام  ــة أي ــذه الجول ــات ه ــام مباري وتق
وتجمــع  واألحــد،  والســبت  الجمعــة 
أولــى هــذه القمــم بيــن فريقــي الوحــدة 
والشــارقة يــوم الجمعــة علــى اســتاد آل 

ــي. ــان بأبوظب نهي
ويدخــل الوحــدة هــذه المبــاراة وهــو 
بالمركــز الرابع في جدول الترتيب برصيد 
٤٠ نقطــة، متقدمــا بفــارق نقطتيــن عــن 
الشــارقة صاحــب المركز الخامــس برصيد 
٣٨ نقطــة، وبالتالــي فــإن فــوز “أصحــاب 
األرض” فــي هــذه المواجهة يعنــي تعزيز 
ــيع  ــي وتوس ــع الذهب ــي المرب ــه ف موقع

الفــارق مــع الفريــق الضيــف.
أمــا فــوز الشــارقة فيعنــي ارتقــاءه 
للمركــز الرابــع، وتخطيــه الوحــدة الــذي 
ســيتراجع بــدوره للمركــز الخامــس، علمًا 
ــدور األول، التــي أقيمــت  ــاراة ال ــان مب ب
فــي الشــارقة، كانــت قــد انتهــت لمصلحة 

ــدف دون رد. الوحــدة به
وتجمــع ثانــي وأهــم قمــة فــي هــذه 
ــب  ــي الترتي ــن، ثان ــة، فريقــي العي الجول
األهلــي،  وشــباب  نقطــة،   ٤٠ برصيــد 

والتــي  نقطــة،   ٤5 برصيــد  المتصــدر 
يســتضيفها ســتاد هــزاع بــن زايــد بالعين.

وتحظــى هذه المبــاراة بأهميــة خاصة 
ســواء مــن قبــل جماهيــر النادييــن أو من 
األنديــة األخــرى المنافســة التــي تترقــب 

أي تعثــر ألهــل القمــة.
ففريــق العيــن، صاحب األرض، وحامل 
لقــب المســابقة، يســعى لتضييــق الفــارق 
مــع المتصــدر، وفوزه في هــذه المواجهة 
يحقــق لــه هــذا الهــدف، ويقلــص الفــارق 
ــن فقــط، ويشــعل المنافســة  ــى نقطتي إل

خــالل الجــوالت الخمــس المتبقية.

أمــا فــوز شــباب األهلــي، فمــن شــأنه 
توســيع الفارق إلى ٨ نقــاط، ويقربه أكثر 
ــذ  ــه من ــب عن ــب الغائ ــق اللق ــن تحقي م
موســم ٢٠١5-٢٠١6.. علمــًا بــان مواجهة 
ــتاد  ــى اس ــت عل ــي أقيم ــدور األول الت ال
راشــد بدبــي انتهت لمصلحــة العين ٢-٠.

أمــا ثالــث قمم هذه الجولــة فتقام يوم 
الســبت بين فريقي الوصل والجزيرة على 
اســتاد زعبيــل.. ويحتــل الوصــل المركــز 
الثالــث برصيــد ٤٠ نقطــة، بينمــا يتواجــد 
الجزيــرة فــي المركــز الســابع برصيــد ٣٤ 
نقطــة، وعلــى الرغــم مــن تراجــع ترتيــب 

الجزيــرة إال أن الفريقيــن يســعيان بقــوة 
المواجهــة  الفــوز فــي هــذه  لتحقيــق 

ألســباب متباينــة.
فالوصــل، يســعى للحفــاظ علــى آمالــه 
فــي المنافســة، مــع اســتثمار أي تعثــر قد 
ــه المتصــدر ومالحقــه العيــن،  يتعــرض ل
وفــي الوقــت نفســه الحفاظ علــى ترتيبه، 

علــى أقــل تقديــر، فــي المركــز الثالــث.
ــين  ــا تحس ــه أيض ــرة فيهم ــا الجزي أم
ــه وعــدم االستســالم لتواجــده فــي  ترتيب
وســط الجــدول، خاصــة أن الفــارق فــي 

ــرا.وام ــس كبي ــاط لي النق

جاء الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني األول 
التايالندي  نظيره  حساب  على  القدم  لكرة 
بثنائية نظيفة، في ختام معسكر أبوظبي أمس 
الثالثاء، بمثابة دفعة معنوية كبيرة ودعوة 
للتفاؤل من أجل األفضل خالل المرحلة المقبلة، 
العمل في مسيرة  المزيد من  التي تتطلب 
االستعداد الجاد لنهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣، 

وتصفيات كأس العالم ٢٠٢6.
وشهد معسكر المنتخب الذي أقيم على 
ملعب الكريكت في أبوظبي خوض مباراتين 
طاجيكستان  منتخب  أمام  األولى  وديتين، 
وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام تايالند 
وعاد الفريق فيها إلى االنتصارات بعد غياب، 
حيث كان آخر فوز على حساب لبنان في 

ديسمبر من العام الماضي.
ويعد معسكر أبوظبي هو التجمع األول 
للمنتخب خالل ٢٠٢٣، بعد العودة من المشاركة 

في كأس الخليج العربي، “خليجي٢5”.
وكان من الالفت ظهور العديد من العناصر 
الشابة خالل المعسكر وفي المباراتين، حيث 
انتهى  جيدا،  مستوى  يقدموا  أن  استطاعوا 
األول  بهدفين،  االنتصارات  إلى  بالعودة 
منهما أعاد حارب عبد اهلل للتسجيل مجددا 
بعد غياب استمر ٣6٤ يوما، منذ آخر هدف 

سجله مع المنتخب في لقاء كوريا الجنوبية 
بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، وانتهى اللقاء 
بفوز المنتخب الوطني بهدف حارب، فيما 
كان الهدف الثاني هو األول لالعب عبد السالم 

محمد في مشواره مع المنتخب الوطني.
وأكد ياسر سالم مدير المنتخب أن الفريق 
استطاع أن ينهي المعسكر بفوز معنوي على 
الغيابات  من  الرغم  على  التايالندي  نظيره 

الذي  األمر  اإلصابات،  الناتجة عن  العديدة 
أعطى دفعة معنوية كبيرة لجميع الالعبين، 
وحافزا من أجل األفضل خاصة للعناصر الجديدة 

التي انضمت للمنتخب.

باكتشاف  المعسكر  :”أنهينا  سالم  وقال 
مجموعة مميزة من الالعبين من بينهم عبد 
اهلل الكربي، وعبد اهلل إدريس، وبالل يوسف، 
وأحمد عامر، وعبد اهلل أنور، وكلهم قدموا 

أنفسهم بشكل مميز خالل المعسكر والمباراة 
األخيرة، حيث استطاعوا استغالل الفرصة التي 
كبيرة من  غياب مجموعة  لهم في  أتيحت 
العناصر أصحاب الخبرة بسبب اإلصابات”.

وأضاف:” نطمح أن يكون هناك المزيد من 
االنسجام بين الالعبين خالل الفترة المقبلة، 
المباريات  من  بالمزيد  إال  يأتي  لن  وذلك 
والتجمعات، من أجل الوصول إلى الجاهزية 
الكاملة استعدادا لالستحقاقات المقبلة التي 

تتطلب الكثير من العمل”.
وتابع:” المنافسة بين الالعبين على المركز 
نفسه أمر صحي للغاية ويعطي الدافع للجميع 
في  موقعه  على  للحفاظ  القتال  أجل  من 
القائمة، وهو الهدف المطلوب الذي ينعكس 
باإليجاب على أداء الالعبين ومن ثم النتائج 

في النهاية”.
وعن التشكيلة الحالية التي يغلب عليها 
طابع الشباب قال ياسر سالم:” التشكيلة الحالية 
جيدة للغاية، واستطاعت تحقيق الفوز على 
منتخب جيد، ولكنها بحاجة لمزيد من الوقت 
من أجل االنسجام والتطوير، سواء من ناحية 
االستقرار أو عودة العناصر المصابة من أجل 
العب  كل  ليحافظ  الالعبين  بين  المنافسة 

على مركزه”.وام

مع اقتراب الجوالت الختامية في معظم 
الدوريات العربية، و مرور ٢٠ جولة أو أكثر من 
منافساتها يتصدر التوجولي البا كودجو العب 
نادي العين اإلماراتي قائمة أبرز الهدافين، 
بواقع ٢١ هدفا سجلها خالل ٢٠ مباراة مع 
فريقه، وذلك خالل الموسم الحالي من دوري 
أدنوك للمحترفين بمعدل ١.٠5 هدف في 
المباراة الواحدة، فيما يأتي فريق اتحاد جدة 
السعودي ) متصدر جدول ترتيب الدوري 
األندية جمعا  أكثر  قائمة  على  السعودي( 
مباراة  نقطة من ٢١  ، محققا 5٠  للنقاط 

خاضها خالل الموسم.
وفي ترتيب الهدافين حتى اآلن، يأتي ثانيا 
عبد الرزاق حمد اهلل العب النصر السعودي 
بـ ١5 هدفا، سجلها في ١7 مباراة بمعدل 
١.١ هدف في المباراة، وثالثا يأتي مايكل 
أولونجا العب الدحيل القطري برصيد ١٣ 

هدفا، سجلها في 7 مباريات، بمعدل ١.٨ 
هدف في المباراة.. ورابعا يأتي أحمد الشيخ 
العب غزل المحلة المصري بـ١٠ أهداف، 
سجلها في ٢٠ مباراة، بمعدل ٠.5 هدف في 
المباراة، وخامسا يأتي بولي سامبو العب 
الوداد المغربي برصيد 9 أهداف، سجلها في 
٨ مباريات، بمعدل ١.١ هدف في المباراة.

وبالنسبة لترتيب األندية األكثر جمعا للنقاط، 
يأتي ثانيا خلف االتحاد السعودي فريق شباب 
األهلي متصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 
٤5 نقطة، جمعها من ٢٠ مباراة، يليه ثالثا 
األهلي متصدر الدوري المصري بـ ٤٤ نقطة، 
جمعها من ١٨ مباراة مع تبقي ٣ مؤجالت 
له يليه فريق الجيش الملكي متصدر الدوري 
المغربي برصيد ٤٤ نقطة أيضا جمعها من ٢٠ 
مباراة، ثم الدحيل متصدر الدوري القطري 

محققا ٣9 نقطة من ١6 مباراة.وام

البا كودجو يتصدر هدافي الدوريات العربية.. 
واتحاد جدة األكثر جمعًا للنقاط

»العناصر الشابة« أبرز مكاسب منتخب الكرة في معسكر أبوظبي

٣ قمم كروية تتصدر مشهد الجولة الـ 2١ بدوري أدنوك للمحترفين

تعادل مكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل

بداية قوية لمكتب البعثات الدراسية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

»أبوظبـي للزراعة« يتطلـع إلى مواصلـة انتصاراته أبوظبي - الوطن
أمام سيتي جولف بالجولة الثانية للمجموعة الثانية

 مكتب الشؤون القانونية يطمح إلى التعويض والعودة 
إلى المنافسة في مواجهة مكتب األمين العام



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« 

بتعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي ورئيسًا للمجلس التنفيذي

سائلين اهلل العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه الخير للوطن

سعيد بن سيف آل نهيان


