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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء النرويج بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

ص«»2

تبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك

محمد بن زايد يبحث تعزيز عالقات الصداقة مع قائد القيادة المركزية األمريكية
±±±

±±±

سموه يستعرض مع كينيث
ماكنزي جوانب التعاون والتنسيق
المشترك بين اإلمارات وأمريكا

تحت رعاية محمد بن زايد..
مهرجان الظفرة يبدأ ترصيص
اإلبل في سويحان غداً

±±±

±±±

محمد بن زايد يصـدر قـراراً
بإعــادة تشكيـل مجـلس إدارة
ســوق أبوظبــي العــالمــي

الحفـاظ علـى الموروث الشعبي وتشجيع
أبناء المجتمع اإلماراتي والخليجي على
ممارسته بمختلف أشكاله

±±±

±±±

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة أمــس -
فــي قصــر الشــاطئ  -الفريــق أول كينيــث
ماكنــزي قائــد القيــادة المركزيــة األمريكيــة.
وبحث ســموه والمســؤول العســكري األمريكي
خالل اللقاء ..عالقات الصداقة وجوانب التعاون
والتنســيق المشترك بين دولة اإلمارات العربية
المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكية خاصة
في الشــؤون والمجاالت الدفاعية والعســكرية.
كمــا تنــاول الجانبــان عــدداً مــن القضايــا
والموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك
بشــأنها.
النظــر
وجهــات
وتبــادال

ولــي عهــد أبوظبــي واللــواء الركــن صالــح بــن
مجــرن العامري قائــد العمليات المشــتركة.
كمــا أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلى للقوات المســلحة رئيــس المجلس التنفيذي
إلمــارة أبوظبــي قــراراً بإعادة تشــكيل مجلس إدارة
ســوق أبوظبــي العالمــي ،برئاســة ســعادة أحمــد
جاســم الزعابي.
ويضــم المجلــس فــي عضويتــه كالً مــن أصحــاب
المعالــي والســعادة والســادة محمد علي الشــرفاء،
نائبـاً للرئيــس ،وهشــام خالــد ملــك ،وضاعن محمد
الهاملــي ،وخالد عبــداهلل القبيســي ،ومنصور محمد
المــال ،وكاي إيريــك ريالندر .ص«»٢

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع كينيث ماكنزي
حضــر اللقاء ..ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد
بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ محمــد بــن حمــد

حمدان بن زايد يطلع على استعدادات
مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»
اســتقبل ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد
آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة
بقصــر النخيــل أعضــاء اللجنــة المنظمــة
لمهرجــان ليــوا الدولــي «تــل مرعب» .
واطلــع ســموه علــى آخر االســتعدادات
والتحضيــرات الخاصــة بالمهرجــان الــذي
يقــام تحــت رعايــة ســموه خــالل الفتــرة
مــن  ١6إلــى  ٣١ديســمبر المقبــل وينظــم

مــن قبــل نــادي ليــوا الرياضــي وبالتعــاون
مــع هيئــة أبوظبــي للســياحة.
وأكد ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل
نهيــان علــى أهميــة توفير كافــة اإلمكانات
والتجهيــزات إلنجــاح المهرجــان الذي يعد
واجهــة رياضيــة مهمــة لدولــة االمــارات
ولمنطقــة الظفــرة وأصبح مقصداً لعشــاق
التحــدي والمغامرة .ص«»٣

بــن طحنــون آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة
مطــارات أبوظبي ومعالي يوســف مانع العتيبة

ســفير الدولة لدى الواليــات المتحدة األمريكية
وســعادة محمد مبــارك المزروعي وكيل ديوان

الشيخة فاطمة تهنئ اإلمارات قيادة وشعباً واألمتين
العربية واإلسالمية بذكرى المولد النبوي الشريف
هنــأت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام
رئيســة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األسرية
«أم اإلمارات» ،دولة اإلمارات قياد ًة وشعباً
واألمتين العربية واإلسالمية بمناسبة ذكرى
المولــد النبوي الشــريف.
وقالــت ســموها« :يســعدني أن أتقــدم

بأســمى آيــات التهانــي وأطيــب التمنيــات
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قيــادة
وشعباً واألمتين العربية واإلسالمية بمناسبة
ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف ،مناســبة
عظيمــة نحتفــي بهــا بــوالدة ســيد الخلــق
وخاتــم المرســلين الــذي بعــث رحمــة
للعالميــن النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه
وســلم .ص«»٢

ذياب بن زايد يزور جناح اليابان
المشارك في «إكسبو دبي»
زار ســمو الشــيخ ذيــاب بــن زايــد آل
نهيان أمس الثالثاء جناح اليابان المشــارك
فــي معــرض «إكســبو  ٢٠٢٠دبي».
واطلــع ســموه خــالل جولــة لــه فــي
أقســام المعــرض علــى مــا تحتويــه مــن
جوانــب ثقافيــة وتراثيــة وطبيعيــة تــروي
قصــة اليابــان وتاريخهــا وتقاليــد شــعبها
وثقافتــه.

واســتمع ســموه مــن القائميــن علــى
الجناح  -يرافقه ســعادة ناكاجيما أكيهيكو
ســفير اليابــان لــدى الدولــة وناكامــورا
تومياســو المفــوض العــام لجنــاح اليابــان
إكســبو  ٢٠٢٠دبــي ..إلــى تجــارب اليابــان
الحديثــة الملهمــة ومســيرتها فــي مجاالت
االبتــكارات وحلــول االســتدامة ورؤيتهــا
المســتقبلية .ص«»٣

حامد بن زايد :اإلمارات وضعت منظومة متكاملة عبداهلل بن زايد يشارك في اجتماع افتراضي مع
وزراء خارجية الواليات المتحدة والهند وإسرائيل
من السياسات لتعزيز بيئة األعمال
شــارك ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي
إلمــارة أبوظبــي فــي فعاليــات «القمــة
العالمية لالستثمار  »٢٠٢١التي تستضيفها

العاصمــة لنــدن.
والتقى سموه على هامش مشاركته في
القمــة عــدداً مــن المســؤولين البريطانيين
والمشــاركين الدولييــن واســتعرض معهــم

رؤيــة دولــة اإلمــارات فــي شــراكاتها
االســتثمارية ودعمهــا مختلــف أشــكال
االســتثمار خاصــة المســتدام الــذي يعــود
بالخير والنفع على شعوب العالم .ص«»٤

شــارك ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد آل
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي
فــي اجتمــاع رباعــي مــع معالــي أنتونــي
بلينكــن وزيــر خارجيــة الواليــات المتحدة

األمريكية ومعالي ســوبرامانيام جايشانكار
وزيــر خارجيــة جمهوريــة الهنــد ومعالــي
يائيــر البيــد وزيــر خارجية دولة إســرائيل.
جــرى خالل االجتمــاع  -الذي عقد عبر

تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد  -بحث
العالقــات االقتصاديــة بيــن الــدول األربــع
وســبل تعزيــز التعــاون االقتصــادي وتنمية
الشــراكة في عــدد من المجــاالت .ص«»٣

وفقاً لنتائج تقرير « »HSBC Expat Explorerالسنوي

تفوقت على دول عريقة وأصبحت ضمن دولتين كسرتا احتكار الغرب للقائمة

الهوية اإلعالمية لإلمارات في المرتبة  11عالمياً وارتفاع اإلمارات تحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل
قيمتها االقتصادية إلى  2.74ترليون درهم

القيمة االقتصادية لعالمة الهوية اإلعالمية المرئية لإلمارات
ارتفعت من المركز  18العام الماضي إلى  17هذا العام
احتلــت الهويــة اإلعالميــة المرئيــة لدولــة اإلمــارات
المرتبــة  ١١عالميــاً فــي تقريــر تصنيــف قــوة العالمــة
التجاريــة للهويــات اإلعالميــة للــدول لعــام  ٢٠٢١الصــادر
عــن مؤسســة «برانــد فايننــس» العالمية بعــد أن تقدمت
ثالثــة مراكــز جديــدة عــن تصنيفهــا فــي المؤشــر نفســه
العــام الماضــي ،مســجل ًة نمــواً بنســبة  %١١فــي القيمــة

االقتصاديــة لهويــة اإلمــارات اإلعالميــة والتــي بلغــت
 ٧٤9مليــار دوالر أمريكــي ( ٢.٧٤٨تريليــون درهــم)،
مقارنـ ًة بـــ  6٧٢مليــار دوالر امريكــي فــي العــام الماضي.
وتقدمــت اإلمــارات فــي المؤشــر علــى دول عريقــة فــي
تصنيف أقوى الهويات اإلعالمية على مستوى العالم ،مثل
الواليــات المتحدة األمريكيــة والمملكة المتحدة.ص«»٥

«الهالل» يفتتح مركز صعوبات التعلم بالمخيم
اإلماراتي األردني لالجئين السوريين

افتتحــت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي،
مركــز صعوبــات التعلــم ألصحــاب الهمــم
فــي المخيــم اإلماراتــي األردنــي لالجئيــن
السوريين بمريجيب الفهود ومحطة لتحلية

CMY

الميــاه ،وذلــك ضمــن الجهــود المســتمرة
التــي تبذلهــا الهيئــة لتعزيــز الخدمــات
التــي يحتاجهــا الالجئــون داخــل المخيــم
فــي المجــاالت كافــة .ص«»٨

كشــف اســتطالع أعده بنــك»»HSBCأن
دولــة اإلمــارات صعــدت  ١٠مراتــب لتحتــل
المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش
والعمل وفقاً لنتائج النســخة الرابعة عشــرة
من تقرير»»HSBC Expat Explorerالسنوي،
وهــو عبارة عــن دراســة اســتقصائية عالمية
آلراء أكثــر مــن  ٢٠ألــف شــخص يعيشــون
ويعملــون خارج بلدانهــم األصلية.
ويشــعر الغالبيــة العظمى مــن المغتربين
الذين شملهم االستطالع في اإلمارات ()%٨٢
بالتفــاؤل بــأن الحياة ســتكون أكثر اســتقراراً
وطبيعيـ ًة مــن جديــد خــالل األشــهر الـــ ١٢
المقبلــة علــى الرغــم مــن الجائحــة العالمية
وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن المتوســط
العالمــي البالــغ ( )%٧٥كمــا أن ( )%٥٣مــن
المشــاركين فــي دولــة اإلمــارات يتوقعــون
أيض ـاً زيــاد ًة فــي دخلهــم وتحقيــق تــوازن
أفضل بين العمل والحياة الشــخصية (.)%٥٧
ويأتــي نشــر هذه النتائج فــي نفس العام
الــذي يحتفــل فيــه بنك»»HSBCبمــرور ٧٥
عامـاً علــى بــدء ممارســته ألنشــطة أعمالــه
فــي اإلمــارات وبالتزامــن مــع احتفــاالت
الدولــة باليوبيل الذهبي لتأسيســها .ص«»٤

لجنة الشراكة لمواجهة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب تختتم جولة من االجتماعات التشاورية

اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين
القطاعين العام والخاص لمواجهة غســل
األمــوال وتمويل اإلرهاب في اإلمارات،
سلســلة مــن اجتماعاتهــا التــي ركــزت

علــى إنشــاء هيــكل واضــح لمكافحــة
النشــاط المالــي غيــر المشــروع ،مــن
خــالل تعزيــز التعــاون بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص .ص«»٨

النيابة العامة للدولة :الحبس والغرامة عقوبة جريمة
الجهر عالنية بنداء أو خطاب مخالف لآلداب

وضحــت النيابــة العامــة للدولــة ،مــن
خــالل تغريــدة نشــرتها أمــس الثالثــاء
علــى حســاباتها فــي مواقــع التواصــل
اإلجتماعــي عقوبــة الجهــر عالنيــة بنداء

مخالــف لــآداب .
وأشــارت النيابــة العامــة إلــى أنــه
طبقـاً للمــادة  ٣6١من قانــون العقوبات
االتحــادي .ص«»٨
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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء
النرويج بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» برقيــة تهنئــة إلــى معالي
جونــاس جــار ســتوري رئيــس وزراء
مملكــة النرويــج ،وذلــك بمناســبة
تشــكيل الحكومــة الجديــدة.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائد
األعلــى للقــوات المســلحة برقيتــي
تهنئــة مماثلتيــن إلــى معالــي جونــاس
جــار ســتوري رئيــس وزراء مملكــة
النرويــج .وام

حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط ومشاريع وزارة الطاقة
أكد صاحب الســمو الشيخ سعود
بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس
األعلى حاكم رأس الخيمة ،أن تعزيز
قطــاع الطاقــة وإنشــاء بنيــة تحتيــة
متطورة وتطبيق أحدث معايير ترشيد
اســتهاك الطاقة والمياه في مختلف
القطاعــات ،ركيــزة رئيســية لتحقيق
أهداف التنمية المســتدامة في دولة
اإلمــارات ،وضمان للنمــو االقتصادي
المســتقر ،واســتمرار مســيرة الدولة
الحضاريــة والتنمويــة خــال رحلتهــا
نحو الخمســين عامــا القادمة.
جــاء ذلك خال اســتقبال ســموه،
فــي قصــره بمدينــة صقر بــن محمد
أمــس الثاثاء ،بحضور ســمو الشــيخ
محمد بن ســعود بن صقر القاســمي
ولي عهد رأس الخيمة ،والشيخ أحمد

بن ســعود بن صقر القاسمي ،رئيس
دائــرة الخدمــات العامــة ،وفــدا مــن
وزارة الطاقة والبنية التحتية برئاســة
ســعادة المهنــدس شــريف العلمــاء،
وكيــل وزارة الطاقــة والبنيــة التحتية
لشــؤون الطاقــة والبتــرول ،وســعادة
أحمــد محمــد الكعبــي ،الوكيــل
المســاعد لقطــاع البتــرول والغــاز
والثــروة المعدنيــة ،وعــدد مــن
المســؤولين في الــوزارة.
واطلع صاحب الســمو حاكم رأس
الخيمــة علــى أهــداف وزارة الطاقــة
والبنية التحتية للخمسين عاماً المقبلة
بمــا يواكب رؤيــة وتوجهات حكومة
اإلمــارات ،باإلضافــة إلى خطط عمل
الــوزارة فــي اإلمارة ومشــاريعها في
قطاع الطاقة .وام

حميد النعيمي خالل استقباله عبداهلل النعيمي

الشيخة فاطمة تهنئ اإلمارات قيادة وشعباً واألمتين
العربية واإلسالمية بذكرى المولد النبوي الشريف
هنــأت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيســة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
«أم اإلمــارات» ،دولــة اإلمــارات قيــاد ًة
وشــعباً واألمتيــن العربيــة واإلســامية
بمناســبة ذكــرى المولد النبوي الشــريف.
وقالــت ســموها« :يســعدني أن أتقدم
بأســمى آيــات التهانــي وأطيــب التمنيات
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قيادة
وشــعباً واألمتيــن العربيــة واإلســامية
بمناســبة ذكــرى المولد النبوي الشــريف،
مناســبة عظيمــة نحتفــي بها بوالدة ســيد

الخلــق وخاتــم المرســلين الــذي بعــث
رحمــة للعالميــن النبــي محمــد صلــى اهلل
عليــه وســلم ،داعيــة العلــي القديــر أن
يعيدها على وطننا الغالي بالخير والعزة،

حميد النعيمي يطلع على برامج ومشاريع واستراتيجية وزارة العدل المستقبلية

وعلــى ســائر بــاد المســلمين بالســعادة
واليمــن والبــركات ،وعلى شــعوب العالم
باألمن واألمان واالزدهار ..كل عام وأنتم
بخير» .وام

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

اطلــع صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بن
راشــد النعيمي عضو المجلــس األعلى حاكم
عجمــان علــى خطــط وبرامــج واســتراتيجية
وزارة العدل المستقبلية والجهود التي تبذلها
لارتقاء بمستوى خدماتها لتوفير نظام قضائي
عــادل مــن خــال تقديــم خدمــات قضائيــة
عدليــة وقانونية مبتكرة وتطوير تشــريعات
رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق
والحريات .
جــاء ذلك خال اســتقبال صاحب الســمو
حاكــم عجمــان بمكتبــه فــي ديــوان الحاكــم
أمــس معالــي عبــداهلل بــن ســلطان بــن عواد
النعيمي وزير العدل والذي قدم نبذة لسموه
حــول بعــض المشــاريع التــي تنــوي الــوزارة
تنفيذها فــي اإلمــارات عامة .
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة جملــة من
القضايــا التي تتعلق بســير العمل فــي وزارة
العدل واستعراض البرامج واألنشطة والمشاريع
الخاصــة بــوزارة العــدل فــي إمــارة عجمان.
واســتمع صاحب الســمو حاكم عجمــان إلى
شــرح واف مــن معالــي الوزير حــول أهداف
واســتراتيجية الوزارة المســتقبلية والقوانين
والتشريعات الحديثة واإلجراءات المتبعة للبت
فــي القضايا المطروحة علــى القضاء بأفضل
التشريعات والقوانين التي تواكب االتجاهات
العالمية والمتغيرات الداخلية وتتماشــى مع
تقاليــد الدولــة وتحقــق حاجــات المواطنين
وتطلعاتهم نحو المستقبل واستقطاب وتدريب
وتحفيز واســتبقاء أفضل الكوادر البشــرية ال

ســيما القضائية منها والتي تعمل ضمن بيئة
مبتكرة على تطبيق التشــريعات والقوانين.
وتســعى الــوزارة إلــى تقديــم خدمــات
قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين
مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة ونشر
الثقافــة والمعلومــات القانونيــة لكافة فئات
المجتمــع مــن خال قنــوات اتصــال متعددة
ومبتكــرة وبناء شــراكات اســتراتيجية محلية
ودولية تســهم في التعــاون القضائي وتبادل
الخبرات.
كذلــك تســهم الــوزارة في إعــداد قوانين
وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب
المتغيــرات وتستشــرف المســتقبل وتعزيز
القضــاء المتخصــص القائــم علــى المعرفــة
والتميــز المؤسســي بمــا يضمــن اســتقاله
وتطويره وإرســاء منظومــة جزائية متطورة
تســاهم فــي الحفــاظ علــى أمنالمجتمــع
والحقوق الفردية وتسهيل رحلة المتعاملين
ووصولهــم إلــى العدالــة وتعزيــز شــراكات
الــوزارة علــى المســتوى المحلــي والدولــي
ونشــر الثقافة القانونية وضمان تقديم كافة
الخدمــات اإلداريــة وفــق معاييــر الجــودة
والكفاءة والشــفافية وترسيخ ثقافة االبتكار
فــي بيئــة العمل المؤسســي.
وأثنــى ســموه علــى الــدور الــذي تقوم
بــه وزارة العــدل فــي تحقيــق العــدل
والمســاواة بيــن جميــع أفــراد المجتمــع
 ..مبديـاً ارتياحــه لإلجراءات التي اتخذتها
الــوزارة التــي من شــأنها تســريع إجراءات

البــت فــي القضايــا المطروحــة وتقديــم
الخدمــات التــي تحقــق رضــا المراجعيــن.
من جانبه أشــاد معاليه باهتمام ســموه
وحرصه على متابعة ســير العمل والخطط
المســتقبلية التي تنتهجها الــوزارة ودعمه
قطــاع العــدل ورجالــه األمــر الــذي عــزز
الــدور المهــم للقضــاء في نشــر الطمأنينة
واألمان وترســيخ المفاهيم السمحة للدين
اإلسامي الحنيف.
وأكــد معاليــه أن توجيهــات صاحــب
السمو حاكم عجمان ستأخذ بعين االعتبار
بشــأن االهتمام بالكادر البشــري المواطن
مــن حيــث التدريــب والتوظيــف وخاصــة
لخريجي كليات القانون واإلسامية وإجراء
الــازم لهــؤالء بالتنســيق والتعــاون مــع
الجهــات المختصة فــي الحكومة االتحادية
عامــة وحكومــة عجمــان خاصة .
حضــر اللقــاء الشــيخ أحمــد بــن حميــد
النعيمــي ممثــل صاحــب الســمو حاكــم
عجمان للشــؤون اإلدارية والمالية والشيخ
راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة
البلديــة والتخطيــط والشــيخ عبــداهلل بــن
ماجــد النعيمــي مديــر عــام مكتب شــؤون
المواطنيــن وســعادة حمد راشــد النعيمي
مديــر الديــوان وســعادة يوســف محمــد
النعيمــي مديــر عــام دائــرة التشــريفات
والضيافــة وســعادة طــارق بــن غليطــه
الغفلي مدير مكتب صاحب الســمو حاكم
عجمــان وعدد مــن كبار المســؤولين .وام

سالم بن عبد الرحمن القاسمي يفتتح فعاليات معرضي
«الوطني للتوظيف» و«التعليم الدولي»

سلطان بن محمد بن سلطان خالل ترؤسه االجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي
ترأس ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمد
بــن ســلطان القاســمي ولــي عهــد ونائــب
حاكــم الشــارقة رئيس المجلــس التنفيذي
صباح أمس الثاثاء وبحضور ســمو الشــيخ
ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي
نائــب حاكــم الشــارقة اجتمــاع المجلــس
التنفيــذي ،الــذي عقــد فــي مكتــب ســمو
الحاكم.
ناقــش المجلــس خــال اجتماعــه عــدداً
مــن الموضوعات المتعلقــة بتطوير العمل
الحكومــي وتوفيــر خدمــات رائــدة لكافــة
المواطنين والقاطنين على أرض الشــارقة،
باإلضافــة إلــى رفــد اإلمــارة بمشــروعات
تنمويــة فــي كافــة القطاعــات الســياحية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية.
وأصــدر المجلــس القرار رقم  ٣٣لســنة
 ٢٠٢١بشــأن تعييــن مدير لدائــرة اإلحصاء
والتنميــة المجتمعيــة فــي إمارة الشــارقة،
ونص القرار على أن يعين الشــيخ ســلطان
بــن عبــداهلل بــن ســالم القاســمي ،مديــراً
لدائــرة اإلحصــاء والتنميــة المجتمعية في
إمــارة الشــارقة بدرجــة مديــر علــى نظــام
الوظائــف الخاصــة فــي حكومة الشــارقة.
كما أصدر المجلس القرار رقم  ٣٤لسنة
 ٢٠٢١بشــأن تعييــن مديــر لهيئــة اإلنمــاء

التجــاري والســياحي فــي إمــارة الشــارقة،
ونــص القــرار علــى أن يعين الشــيخ ســالم
بــن محمــد بــن ســالم القاســمي ،مديــراً
لهيئة اإلنماء التجاري والســياحي في إمارة
الشــارقة بدرجة مدير على نظام الوظائف
الخاصة فــي حكومة الشــارقة.
واطلــع المجلــس علــى العــرض المقدم
مــن دائــرة اإلحصــاء والتنميــة المجتمعية
حــول خطــط الدائــرة ومشــروعاتها فــي
اإلحصــاء والــذي تســعى مــن خالــه إلــى
توفير بيانات محدثة حول السكان والمباني
والوحــدات التابعة لها في إمارة الشــارقة.
وتضمــن العــرض أهميــة مشــاريع التعداد
التــي تجريهــا الدائرة في قيــاس التغير في
الركيبــة الســكانية بحســب العمــر والنــوع
والجنسيات وغيرها من الخصائص ،وحاجة
الجهــات الحكومية في اإلمــارة إلى بيانات
محدثة وموزعة بحسب التقسيمات اإلدارية
المعتمدة ،والمســاهمة في حساب الناتج
المحلي العام وبعض المؤشرات االقتصادية
األخــرى وغيرها مــن العوامل المهمة.
وتنــاول العــرض التقنيــات الحديثــة
المستخدمة في إحصاء البيانات وتنظيمها،
وآليــات جمــع البيانــات بطــرق متعــددة
تتناســب مــع الفئات الســكانية ،باإلضافة

إلــى مســاهمة الجهــات الحكوميــة فــي
جمــع البيانــات وتســهيل اجــراء التعداد.
واطلــع المجلــس علــى التقريــر
المقــدم مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة
حــول مؤشــرات القطــاع الصناعــي
وأثــر المحفــزات االقتصاديــة ،وبحســب
التقريــر يشــهد القطــاع الصناعــي نمــواً
كبيــراً فــي مختلــف األنشــطة وذلك ألثر
البيئــة االقتصادية المتميــزة في اإلمارة،
ولدور المحفزات االقتصادية التي أقرها
المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة.
وتضمــن التقريــر أبرز مؤشــرات الرخص
الصناعيــة الصــادرة والتــي ارتفعــت فــي
كافــة فــروع الدائرة خــال النصف األول
من العام  ،٢٠٢١وشمل التقرير األنشطة
الصناعيــة الجديــدة التي تواكــب التطور
فــي مختلــف المجــاالت ونمــط الحيــاة
للقاطنيــن علــى أرض الشــارقة ،باإلضافة
إلــى المبــادرات التــي نفذتهــا الدائــرة
لدعــم القطــاع الصناعي.
واختتــم التقريــر بمجموعــة
مــن التوصيــات التــي اعتمدهــا
المجلــس دعمــاً للقطــاع الصناعــي
وتحفيــزاً للمســتثمرين فيــه ولتســهيل
كافــة اإلجــراءات الحكوميــة .وام

سفير الدولة ووزير ثقافة األرجنتين يبحثان تعزيز العالقات الثقافية
بحــث ســعادة ســعيد عبــداهلل ســيف
جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية
األرجنتيــن ومعالــي تريســتان باويــر وزير
الثقافــة األرجنتينــي ،خــال لقائهمــا فــي
مقــر وزارة الثقافــة فــي العاصمــة بوينس
آيرس ،سبل توطيد العاقات الثقافية بين
البلدين ،ودور التواصل الثقافي في تعزيز

التعــاون ومــد جســور التفاهــم .وأبــدى
معاليه اهتمامه العميق بالعمل المشترك
وتعزيــز التعاون مع الجهــات المعنية في
الدولة ،مشيراً إلى أهمية سوق الصناعات
الثقافيــة ،الــذي يقــام فــي األرجنتيــن في
مــارس المقبل لتعزيــز العاقــات الثقافية
بيــن البلديــن .مــن جهتــه أكــد ســعادته

علــى أهميــة الحــوار الثقافــي فــي فتــح
قنــوات للتواصل بين الجهــات والفعاليات
اإلبداعية ،وأعرب عن ســعادته بمشــاركة
األرجنتين في «إكسبو  ٢٠٢٠دبي» ،مشيراً
إلــى أنهــا فرصــة لتعزيــز العاقــات بيــن
دولــة اإلمــارات واألرجنتيــن فــي كافــة
المجــاالت وال ســيما الثقافية .وام

سالم بن عبد الرحمن القاسمي خالل افتتاحه فعاليات معرضي «الوطني للتوظيف» و«التعليم الدولي»
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة،
افتتــح الشــيخ ســالم بــن عبــد الرحمــن
القاســمي رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم،
صبــاح أمــس الثاثــاء فعاليــات النســخة
الثالثــة والعشــرين مــن المعــرض الوطني
للتوظيــف ،والنســخة الســابعة عشــر مــن
معــرض التعليــم الدولــي  ،٢٠٢١اللذيــن
ينظمهما مركز إكسبو الشارقة ،بدعم من
غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة وتســتمر
فعالياتهمــا حتــى  ٢١أكتوبــر الجــاري.
واطلــع الشــيخ ســالم بن عبــد الرحمن
القاســمي خــال جولتــه فــي أروقــة
المعرضيــن اللذيــن يضمــان أكثــر مــن
 ٧٥مؤسســة تعليميــة وأكاديميــة محليــة
وعالميــة ،وعشــرات الجهــات والهيئــات
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،مــن
المســؤولين علــى مختلــف الخدمــات
والفــرص المتنوعــة التي تقدمهــا الجهات
للمســتفيدين مــن الطلبــة والخريجين من
زوار المعرضيــن.
والتقى الشــيخ ســالم بن عبــد الرحمن
القاســمي عــدداً مــن مســؤولي الجهــات

المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف،
وتعــرف منهــم علــى مجــاالت التوظيــف
وفــرص العمــل وبرامــج التدريــب التــي
تقدمها للمواطنين وللخريجين والخريجات
اإلماراتييــن ،وما توفره من فرص متنوعة
لتعزيــز مهاراتهــم الوظيفيــة ومســتقبلهم
المهني.
كمــا اســتمع إلــى شــرح واف مــن
مسؤولي المؤسسات األكاديمية والتعليمية
المشــاركة فــي معــرض التعليــم الدولــي،
واطلــع منهــم علــى أحــدث مــا تقدمــه
الجامعــات والمعاهد والكليات من برامج
وخدمــات للطاب فــي مختلف المجاالت
والمراحــل التعليمية.
ويقــدم معرض التعليــم الدولي والذي
يقــام بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم
وهيئــة الشــارقة للتعليــم الخــاص العديــد
مــن أحــدث برامــج التعليــم ،ومجموعــة
كبيــرة من خيارات التعلم مــن الجامعات
والكليــات ومعاهــد التعليــم العالــي
والمــدارس التجاريــة والمعاهــد التقنيــة
والفنيــة ومراكــز التدريــب اإلداري مــن
مختلــف دول العالــم.
ويوفــر المعــرض الوطنــي للتوظيــف

الــذي يقــام بالتعــاون مع معهــد اإلمارات
للدراســات المصرفيــة والماليــة ،العديــد
مــن فرص العمل النوعية والتي ســتقدمها
الجهــات المشــاركة مــن المؤسســات
الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،إلــى جانب
تقديــم العديد مــن ورش العمل والبرامج
التدريبيــة لمســاعدة الكــوادر اإلماراتيــة
الشــابة على تأمين فرص العمل المناسبة.
حضــر افتتــاح المعرضيــن كل مــن عبد
اهلل بــن ســلطان العويــس رئيــس مجلــس
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة
رئيــس مركــز إكســبو الشــارقة ،والدكتــور
طــارق ســلطان بــن خــادم رئيــس دائــرة
المــوارد البشــرية ،والدكتــور خالــد عمــر
المدفــع رئيــس مدينــة الشــارقة لإلعــام
«شــمس» ،وعــدد مــن أعضــاء مجلــس
إدارة الغرفــة ومركــز إكســبو ،ومحمــد
أحمــد أميــن العوضــي مديــر عــام غرفــة
تجــارة وصناعــة الشــارقة ،وســيف محمد
المدفــع الرئيــس التنفيــذي لمركز إكســبو
الشــارقة ،وعــدد من المســؤولين ومدراء
الدوائر والمؤسسات االتحادية والمحلية،
والقيــادات المصرفيــة ،ورعــاة الحــدث
وممثلــي وســائل اإلعــام .وام
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تبادال وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك
محمد بن زايد يبحث تعزيز عالقات الصداقة مع قائد القيادة المركزية األمريكية

محمد بن زايد خالل استقباله كينيث ماكنزي بحضور حمدان بن محمد بن زايد

 ¢استعراض جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين اإلمارات وأمريكا خاصة في الشؤون والمجاالت الدفاعية والعسكرية
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة أمس
الثاثــاء  -فــي قصــر الشــاطئ  -الفريــق أول كينيــث ماكنــزي
قائــد القيــادة المركزيــة األمريكيــة.
وبحث ســموه والمســؤول العســكري األمريكي خال اللقاء..
عاقــات الصداقــة وجوانــب التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليات المتحــدة األمريكية
خاصــة فــي الشــؤون والمجــاالت الدفاعية والعســكرية.

كمــا تنــاول الجانبــان عــدداً مــن القضايــا والموضوعــات ذات
االهتمــام المشــترك وتبــادال وجهــات النظــر بشــأنها.
حضــر اللقــاء ..ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن زايد آل
نهيــان والشــيخ محمــد بــن حمــد بــن طحنــون آل نهيــان رئيــس
مجلــس إدارة مطــارات أبوظبــي ومعالــي يوســف مانــع العتيبــة
ســفير الدولــة لدى الواليــات المتحدة األمريكية وســعادة محمد
مبــارك المزروعــي وكيــل ديــوان ولــي عهــد أبوظبــي واللــواء
الركــن صالــح بن مجرن العامــري قائد العمليات المشــتركة .وام

تحت رعاية محمد بن زايد

مهرجان الظفرة يبدأ ترصيص اإلبل في سويحان غداً
يبدأ مهرجان الظفرة استقبال اإلبل في
مدينة سويحان لتركيب الشريحة اإللكترونية
«الترصيص» ،وذلك غداً الخميس في المركز
اإلداري لمزاينة سويحان ،ويستمر حتى 26
أكتوبر الجاري.
ويأتي ترصيص اإلبل ضمن االستعدادات
المكثفة النطاق الدورة الخامسة عشرة من
مهرجان الظفرة ،الذي يقام تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية
والتراثية بأبوظبي ،بالتزامن مع االحتفاء بعام
الخمسين ،في الفترة من  28أكتوبر  2021حتى

 22يناير  2022ضمن موسم مزاينات أبوظبي.
ويهدف مهرجان الظفرة ،إلى الحفاظ على
ساالت اإلبل األصيلة ،وزيادة عدد ماك اإلبل
المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات
التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة،
والحفـاظ علـى الموروث الشعبي ،وتشجيع
أبناء المجتمع اإلماراتي والخليجي على ممارسته
بمختلف أشكاله ،وتقوية الروابط اإلنسانية
واالجتماعية ،إضافة إلى المساهمة في تطوير
السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط
االقتصادي ،وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون
الوجهة األولى لمزاينات اإلبل والفعاليات التراثية
محلياً وإقليمياً ودولياً.

محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي  -الوطن
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة

رئيــس المجلس التنفيــذي إلمارة أبوظبي
قراراً بإعادة تشــكيل مجلس إدارة ســوق
أبوظبــي العالمي ،برئاســة ســعادة أحمد
جاســم الزعابي.
ويضــم المجلــس فــي عضويتــه كاً من

أصحــاب المعالــي والســعادة والســادة
محمــد علــي الشــرفاء ،نائبــاً للرئيــس،
وهشــام خالــد ملــك ،وضاعــن محمــد
الهاملي ،وخالد عبداهلل القبيسي ،ومنصور
محمــد المــا ،وكاي إيريــك ريانــدر.

أكد على أهمية توفير كافة اإلمكانيات والتجهيزات إلنجاح المهرجان

حمدان بن زايد يطلع على استعدادات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»

ويجسد المهرجان جهود اإلمارة في تعزيز
ّ
مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث ،وخاصة
مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في
عدد الجوائز واستكشاف آفاق جديدة لتسليط
الضوء على غنى الموروث اإلماراتي والعربي في
مزاينات اإلبل من خال إدخال فئات جديدة
لجوائز اإلبل والمسابقات التراثية ،ويعكس
المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج
الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية
لإلمارة من خال الحفاظ على الموروث وإحيائه،
وإيصال رسالة اإلمارات الحضارية واإلنسانية
إلى العالم ،فضا عن تعزيز قيم الوالء واالنتماء
من خال ممارسة التراث اإلماراتي األصيل.وام

ذياب بن زايد يزور جناح اليابان المشارك في «إكسبو دبي»
زار سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان
أمس الثاثاء جناح اليابان المشارك في
معرض «إكسبو  2020دبي».
واطلع سموه خال جولة له في أقسام
المعرض على ما تحتويه من جوانب
ثقافية وتراثية وطبيعية تروي قصة اليابان
وتاريخها وتقاليد شعبها وثقافته .واستمع
سموه من القائمين على الجناح  -يرافقه
سعادة ناكاجيما أكيهيكو سفير اليابان لدى
الدولة وناكامورا تومياسو المفوض العام
لجناح اليابان إكسبو  2020دبي ..إلى
تجارب اليابان الحديثة الملهمة ومسيرتها
في مجاالت االبتكارات وحلول االستدامة
ورؤيتها المستقبلية والتي تنطلق من
ثقافتها وعاداتها وتقاليدها.
وأعرب سموه عن إعجابه بمشاركة
اليابان المتميزة التي تتمحور حول تواصل
األفكار وتجسد ثراء حضارة هذا البلد..
متمنياً التوفيق للمشاركين في إيصال

حمدان بن زايد خالل استقباله أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»

ذياب بن زايد خالل زيارته جناح اليابان المشارك في «إكسبو دبي»
رسائل بلدانهم والتعريف بإنجازاتها
واالستفادة من تجارب اآلخرين في

مجاالت حلول االستدامة بما يعود بالخير
على شعوبهم وبلدانهم .وام

عبداهلل بن زايد يشارك في اجتماع افتراضي مع وزراء خارجية الواليات المتحدة والهند وإسرائيل
شارك سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع
رباعي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية
الواليات المتحدة األمريكية ومعالي سوبرامانيام
جايشانكار وزير خارجية جمهورية الهند ومعالي
يائير البيد وزير خارجية دولة إسرائيل.
جرى خال االجتماع  -الذي عقد عبر تقنية
االتصال المرئي عن بعد  -بحث العاقات
االقتصادية بين الدول األربع وسبل تعزيز
التعاون االقتصادي وتنمية الشراكة في عدد
من المجاالت ذات االهتمام المشترك .وأكد
سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان خال
االجتماع على العاقات المتميزة التي تجمع دولة
اإلمارات بكل من الواليات المتحدة األمريكية
وجمهورية الهند ودولة إسرائيل ..مشيراً إلى
أهمية هذا االجتماع في استكشاف الفرص
الواعدة للتعاون االقتصادي بين الدول األربع.
وأشار سموه إلى أن جائحة «كوفيد »19وما

عبداهلل بن زايد خالل مشاركته في االجتماع
فرضته من تحديات على العالم أجمع أكدت
على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل معاً

من أجل تحفيز النمو االقتصادي العالمي وتحقيق
التنمية المستدامة في المجتمعات .وام

 ..ويثمن دعم كوريا الستضافة اإلمارات مؤتمر « »COP 28عام 2023
توجه سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي بالشكر إلى
جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لطلب دولة
اإلمارات الستضافة الدورة الثامنة والعشرين
لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ COP
 »”28عام .2023
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة:
«إننا نثمن عالياً موقف األصدقاء في كوريا

CMY

الجنوبية ولدينا قناعة راسخة بأن التعاون
والتنسيق هو السبيل األفضل لتحقيق التقدم
نحو األهداف المنشودة ويسرنا أن نؤكد دعم
دولة اإلمارات لرغبة جمهورية كوريا الصديقة
الستضافة مؤتمر  33 COPفاالهتمام باستضافة
هذا المؤتمر يجسد الحرص على المساهمة
الفاعلة في العمل المناخي الذي تزداد أهميته
بالنسبة للمجتمع الدولي».
وأكد سموه أن دولة اإلمارات تنظر بأهمية

كبيرة إلى العمل المناخي وترى فيه فرصا
عملية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام
بالتوازي مع الحد من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف سموه« :لدينا سجل حافل بالنجاحات
واإلنجازات في هذا المجال ونتطلع إلى اختيار
اإلمارات رسميا الستضافة مؤتمر 28 COP
حيث سنركز على تعزيز الحوار لتحقيق تقدم
فعلي وملموس في العمل المناخي لمواكبة
الطموحات العالمية في هذا المجال» .وام

استقبل سمو الشيخ
حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة
الظفرة بقصر النخيل أعضاء
اللجنة المنظمة لمهرجان
ليوا الدولي «تل مرعب” .
واطلع سموه على آخر
االستعدادات والتحضيرات
الخاصة بالمهرجان الذي
يقام تحت رعاية سموه
خال الفترة من  16إلى
 31ديسمبر المقبل وينظم
من قبل نادي ليوا الرياضي
وبالتعاون مع هيئة أبوظبي
للسياحة.
الشيخ
سمو
وأكد
حمدان بن زايد آل نهيان
على أهمية توفير كافة
والتجهيزات
اإلمكانيات
إلنجاح المهرجان الذي يعد
واجهة رياضية مهمة لدولة
االمارات ولمنطقة الظفرة
وأصبح مقصداً لعشاق
التحدي والمغامرة ويسهم
في دعم وترسيخ ثقافة
والمهرجانات
الفعاليات
في مختلف مجاالتها.
وثمن سموه دور اللجنة
المنظمة للمهرجان والرعاة
في إنجاح الحدث والتنظيم
المميز لكافة الفعاليات
واألنشطة التي تقام في
الظفرة.
حضر اللقاء معالي محمد
خليفة المبارك رئيس
دائرة الثقافة والسياحة -
أبوظبي وسعادة أحمد مطر
الظاهري مدير مكتب سمو
ممثل الحاكم في منطقة
الظفرة وسعادة سعود
عبدالعزيز الحوسني وكيل
دائرة الثقافة والسياحة في
أبوظبي وسعادة عيسى حمد
بوشهاب مستشار سمو رئيس
هيئة الهال األحمر اإلماراتي
وعبداهلل بطي القبيسي
رئيس مجلس إدارة نادي
ليوا الرياضي وأعضاء اللجنة
المنظمة للمهرجان.
وجهت
جانبها
من
اللجنة المنظمة لمهرجان

ليوا الدولي «تل مرعب»
الشكر والتقدير لسمو الشيخ
حمدان بن زايد آل نهيان
على حرصه ومتابعته لكافة
األنشطة والفعاليات التي
تقام في منطقة الظفرة
وبشكل خاص الرياضية منها.
وأشارت إلى أن منطقة
خال
شهدت
الظفرة
السنوات الماضية نقلة نوعية
هائلة وتطورا ملحوظا في
مختلف القطاعات حيث
يأتي مهرجان ليوا الدولي
ليكون عنصر جذب كبير
للسياحة والنشاط الرياضي،
خاصة أن النسخة المقبلة
من المهرجان ستكون
األكثر تطورا من الناحية
اإللكترونية ،حيث سيتم
إعتماد التقنيات الحديثة في
كل المنافسات والبطوالت
والفعاليات الرياضية األخرى
أو الخدمات المقدمة .كما
سيتم تقديم تسهيات من
شأنها أن توفر الوقت والجهد
على المنظمين والمشاركين
وسيتم اإلعان عن األجندة
الخاصة بفعاليات المهرجان
خال األيام المقبلة.

وأكدت اللجنة المنظمة
أن تنظيم المهرجان سيتميز
هذا العام بتنوع بطوالته بما
سيثري الفعاليات ويرفع من
مستواها الفني ويضاعف من
اإلبهار وقوة المنافسات
حيث سيتم مزج البطوالت
الحديثة بالفعاليات التراثية
في إطار متكامل على مدار
الـ  16يوما مع إلزام الجميع
باتباع اإلجراءات واإلحترازات
الوقائية والصحية وبروتوكول
السامة حسب التدابير
المعتمدة من الجهات
المختصة بالدولة.
وينتظر عشاق السيارات
والسرعة منافسات قوية على
مدى  16يوما وتختتم بتحدي
صعود تل مرعب للسيارات
في آخر يومين من المهرجان.
ويعد مهرجان ليوا الدولي
الذي تم تنظيمه ألول مره
في  200٤األكبر واألضخم
من نوعه على مستوى منطقة
الخليج والشرق األوسط ومن
المنتظر أن يضم عددا كبيرا
من رياضات المحركات
والبطوالت واألنشطة التراثية
والترفيهية التي ستجعل من

منطقة الظفرة وجهة سياحة
مهمة لزوار المهرجان من
داخل الدولة وخارجها.
تجدر اإلشارة إلى أن
مهرجان تل مرعب هو
الوجهة األولى لمحترفي
وهواة صعود التل الذي يصل
ارتفاعه إلى  300مترا عن
سطح األرض وبدرجة ميان
لألعلى تصل إلى  50درجة
مما يجعله التحدي األكبر
في المنطقة باإلضافة إلى
باقي الرياضات الشبابية
المختلفة مثل اإلستعراض
الرملي على التل وحلبة تل
مرعب لإلستعراض والدرايف
كار والدراجات بأنواعها ،مما
يجعل من المهرجان الوجهة
األساسية لمن يبحث عن
التحدي والتميز في سباقات
السرعة والمحركات.
ويجذب المهرجان سنويا
أكثر من  1500مشارك في
مختلف البطوالت والفعاليات
الرياضية التي يتم تنظيمها
باإلضافة الى آالف الزوار
الذين يتوافدون عليه
منذ إنطاقته وحتى اليوم
الختامي.وام
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حامد بن زايد يلتقي عدداً من الوزراء البريطانيين على هامش قمة االستثمار العالمية لندن 2021

شارك في قمة االستثمار العالمية  2021في بريطانيا والتقي عدداً من المشاركين

حامد بن زايد :اإلمارات وضعت منظومة متكاملة من السياسات لتعزيز بيئة األعمال

حامد بن زايد خالل لقائه عدداً من الوزراء البريطانيين على هامش قمة االستثمار العالمية لندن 2021
التقــى ســمو الشــيخ حامد بــن زايد آل
نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة
أبوظبــي كال علــى حــدة ..معالــي اللــورد
جيري جريمســون وزير االستثمار ومعالي
كواســي كوارتنــج وزيــر دولــة لشــؤون
األعمــال والطاقة واإلســتراتيجية الصناعية
ومعالــي غرانت شــايبس وزير المواصالت
البريطاني في المملكة المتحدة الصديقة.
وبحــث ســموه مــع المســؤوليين
البريطانييــن خــالل اللقــاء العالقــات
االقتصاديــة واالســتثمارية بيــن دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة

المتحــدة وســبل تنميتهــا وتطويرهــا بمــا
يحقق المصالح المشتركة ويعزز العالقات
االســتراتيجية التــي تجمــع البلديــن.
كمــا تــم خــالل اللقــاءات اســتعراض
جــدول أعمــال القمــة العالمية لالســتثمار
 ٢٠٢١التــي تســتضيفها المملكــة المتحدة
وأهميتهــا فــي توفيــر فــرص تعــاون
وشــراكات تعــزز مســار جهــود االســتدامة
واالزدهــار.
وأشــار ســمو الشــيخ حامد بن زايد آل
نهيــان إلى رؤية دولة اإلمارات وتطلعاتها
فــي مجال االقتصاد المســتدام الذي يعود

بالخيــر واالزدهــار علــى شــعبها وشــعوب
العالــم إضافة إلى توفيرها بيئة تشــريعية
نموذجيــة لالســتثمار وفق أعلــى المعايير
العالمية.
يذكــر أن ســمو الشــيخ حامــد بــن زايد
آل نهيــان يشــارك فــي قمــة االســتثمار
 ٢٠٢١التــي تســلط الضــوء علــى الفــرص
االستثمارية التي توفرها المملكة المتحدة
في مجاالت الصناعة الخضراء واســتعراض
أحــدث منتجــات شــركاتها وابتكاراتهــا
فــي مجــال التكنولوجيــا الخضــراء والنمــو
المســتدام .وام

ويطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين
زار مطار دبي الدولي ّ

منصور بن محمد :دبي مستعدة الستقبال أعداد كبيرة
من المسافرين والزوار عبر مختلف المنافذ

حامد بن زايد خالل مشاركته في قمة االستثمار العالمية لندن 2021

سموه :الدولة حريصة على التعاون مع مختلف المنظمات بما يحقق األهداف المشتركة في التنمية
شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي في
فعاليات «القمة العالمية لالستثمار »٢٠٢١
التي تستضيفها العاصمة لندن.
والتقى سموه على هامش مشاركته في
القمة عددا من المسؤولين البريطانيين
والمشاركين الدوليين واستعرض معهم رؤية
دولة اإلمارات في شراكاتها االستثمارية
ودعمها مختلف أشكال االستثمار خاصة
المستدام الذي يعود بالخير والنفع على
شعوب العالم وتحقيق رخائها ومستقبل
أفضل للبشرية.
وتطرق سموه إلى خطط دولة
اإلمارات ومبادراتها الطموحة لتعزيز
النمو االقتصادي وتوفير البيئة التشريعية
واللوجستية للمستثمرين من أفراد وشركات

ومؤسسات ..مشيراً سموه خالل حديثه مع
كبار االقتصاديين الدوليين إلى أن دولة
اإلمارات وضعت منظومة متكاملة من
السياسات واإلجراءات التي ترتكز على
التحديث والتطوير المستمرين لألطر
التشريعية والتنظيمية التي تعزز بيئة
األعمال واالستثمار فيها.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات على
التعاون مع مختلف المنظمات والكيانات
المعنية بما يحقق األهداف المشتركة في
التنمية والتقدم في المنطقة ومعالجة اآلثار
االقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد»١9
وتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها
العالم.
يذكر أن القمة شارك بها ممثلو حوالي
 ٢٠٠دولة وجهة ومؤسسة استثمارية من

مختلف دول العالم.
وتهدف المملكة المتحدة من استضافتها
القمة إلى استقطاب اإلستثمارات األجنبية
وتسليط الضوء على الفرص االستثمارية التي
توفرها في مجاالت الصناعة الخضراء والطاقة
المتجددة بجانب استعراض أحدث منتجات
شركاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا
الخضراء والنمو المستدام إضافة إلى النقالت
النوعية التي حققتها في هذا المجال .
كما سلطت القمة الضوء على «خطة
النقاط العشر للنمو المستدام» التي طرحها
معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
والتي تهدف إلى تعزيز النمو االقتصادي
المستدام ووضع بريطانيا على خارطة
االبتكارات العالمية في مجال الصناعات
الخضراء .وام

«بركة» توقع عقد مع «ميرال» لتطوير المناطق السكنية في جزيرة ياس

مسلم بن حم :االتفاقية ترسخ مكانة جزيرة ياس كوجهة مميزة على الواجهة البحرية
أبوظبي  -الوطن

منصور بن محمد خالل اطالعه على سير العمل والخدمات المقدمة في مطار دبي
زار ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس مجلــس دبي
ألمــن المنافــذ الحدوديــة ،مطــار دبــي
الدولــي للوقــوف علــى ســير العمــل األمني
والتســهيالت التي توفرهــا الجهات المعنية
فــي المنفذ الجوي الحيــوي ،واالطالع على
وســبل تســهيل
راحــة وســالمة المســافرين ُ
إجــراءات ســفرهم ووصولهــم مــن وإلــى
المطــار.
وأثنــى ســموه علــى جهــود فــرق العمل
فــي مطــارات دبــي بإشــراف ســمو الشــيخ
أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس هيئة
دبــي للطيــران الرئيــس األعلــى لمجموعــة
طيــران اإلمــارات ،وشــرطة دبــي ،وجمارك
دبي ،وهيئة دبي للطيران المدني ،واإلدارة
العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب ،ودبــي
لخدمات المالحة الجوية ،وحرص العاملين
فيهــا علــى تعزيــز اســتراتيجية العمل بروح
الفريــق الواحــد ،وتحقيــق أعلــى درجــات
التميز في الخدمات المقدمة للضيوف وفق
أعلــى معايير الكفــاءة والجــودة العالمية.
وأكــد ســموه خــالل الزيــارة أن دولــة
اإلمــارات كانــت مــن بيــن الــدول األكثــر
اســتعداداً لجائحــة كوفيــد  ١9واليوم بفضل
رؤيــة قيادتهــا الحكيمــة وجهــود رجالهــا
المخلصيــن مــن بيــن الــدول األســرع فــي
التعافــي ومع تجــاوز دبي لتبعات الجائحة،
وبــدء مرحلــة جديــدة مــن النمــو ضمــن
مختلــف القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك قطــاع
الســفر والســياحة ،تســتعد دبــي الســتقبال
أعــداد كبيــرة من المســافرين والــزوار عبر
مختلف المنافذ ،الســيما مع انطالق أعمال
معــرض إكســبو  ٢٠٢٠دبــي بمشــاركة ١9٢
دولــة ،بالتزامن مع بدء الموســم الســياحي
الجديد ،وتخفيف قيود السفر حول العالم،
ممــا يســتدعي أعلــى درجــات الجاهزيــة
لضمــان مــرور آمــن وســلس لمســتخدمي

المنافــذ الحدوديــة.
وبــدأ ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتوم جولته فــي مطار دبي
الدولــي من المبنى رقــم « »٣حيث توقف
عنــد فريــق عمــل اإلدارة العامــة لإلقامــة
وشــؤون األجانــب ،واطلــع علــى إجــراءات
ختــم جــواز ســفر المســافر الذكــي ،كمــا
اطلــع ســموه علــى ســرعة هذه اإلجــراءات
وضمان ســرعة وصول المســافر إلى وجهته
دون أي تأخيــر ،وكذلك اإلجــراءات األمنية
فــي مختلــف نقــاط التفتيــش فــي بوابــات
المســافرين ،ومــدى الســرعة والدقــة فــي
اإلنجــاز مــن قبل موظفي األمــن ،مما يعزز
ويدعــم ســمعة مطــارات دبي في ممارســة
أفضــل التجــارب األمنيــة العالميــة المطبقة
والمعتمــدة دوليا.
وحرص ســموه على متابعة ســير العمل
فــي صالة القادميــن ،حيث اطلع على كافة
اإلجراءات الخاصة باســتقبال القادمين إلى
دبــي ودولــة اإلمــارات مــن قبــل موظفــي
الجمــارك والشــرطة واألمــن ،وأعــرب
ســموه عــن ارتياحــه لكافــة اإلجــراءات
المتبعــة فــي المطــار ،مشــيداً بالتطويــر
والتحديــث المســتمر للمرافــق الخدميــة،
وكذلــك التســهيالت التــي يوفرهــا المطــار
لجميــع المســافرين فــي إطــار الســمعة
العالميــة التــي يتمتــع بهــا مطــار دبــي
والحفــاظ علــى تنافســيته الدوليــة ،كمــا
جــرى خــالل الجولــة اســتعراض الجهــود
والمبــادرات التــي قدمتهــا مطــارات دبــي
والشــركاء االســتراتيجيين ،وما تقدمه كافة
الجهــات المعنيــة فــي مطــار دبــي الدولــي
مــن خدمــات للمســافرين.
رافــق ســموه خــالل الزيــارة ســعادة
الفريــق محمــد أحمد المــري ،نائب رئيس
مجلــس دبــي ألمــن المنافــذ الحدوديــة،
وأعضــاء المجلــس وعــدد مــن المســؤولين

وذوي االختصــاص فــي الجهــات الحكوميــة
المعنيــة بخدمــات مطــار دبــي الدولــي.
ويحتــل مطــار دبــي مكانــة اســتراتيجية
بيــن القطاعــات الحيويــة فــي دبــي ،نظــراً
لــدوره الرئيســي فــي االقتصــاد المحلــي
إلمــارة دبــي ،وإســهامه المباشــر فــي نمــو
وتطور قطاعات السفر والسياحة والضيافة،
وبفضــل تضافــر الجهــود وتعــاون الجهــات
المعنيــة .هــذا وشــهد مطــار دبــي الدولــي
ارتفاعـاً فــي أعــداد الــركاب فــي األســابيع
واألشــهر األخيــرة ،بوصــول أكثــر مــن ٤٧٠
ألــف زائــر فــي األيــام العشــرة األولــى من
إكســبو  ٢٠٢٠دبي .ومع الزيادة الموسمية
والفعاليــات الدوليــة الكبــرى مثــل معرض
دبــي للطيــران الذي ســينطلق فــي النصف
الثانــي مــن ً ،٢٠٢١يتوقــع أن يشــهد مطــار
دبــي الدولــي حركــة مرور ســنوية تبلغ ٢٧
مليــون مســافر بفضــل الجهــود المبذولــة
فــي توفيــر تجربة ســفر آمنة للمســافرين،
حيــث حصــل مطــار دبــي الدولي فــي مايو
 ٢٠٢١علــى االعتمــاد مــن برنامــج االعتماد
الصحي للمطارات التابع لمجلس المطارات
الدولــي “ ”ACIلضمــان صحــة وســالمة
الــركاب والعامليــن فــي المطار.
وحافــظ مطــار دبــي على مكانتــه كأكثر
المطارات ازدحاماً في العالم بعدد الركاب
الدولييــن للعام الســابع علــى التوالي حيث
ســجل فــي النصــف األول من الســنة ١٠.6
مليــون مســافر  ،و ١٥مليــون مســافر خالل
األشهر الثمانية األولى من سنة  ٢٠٢١ومن
المتوقــع أن تبلــغ حركــة المــرور الســنوية
 ٢٧مليــون مســافر نظرا الســتضافة اإلمارة
أحداثــا دوليــة كبــرى مثــل إكســبو ٢٠٢٠
دبــي ،ومعــرض دبــي للطيــران  ٢٠٢١الذي
ســينطلق فــي النصــف الثانــي مــن العــام
الجــاري علمــا أن حركــة المــرور الســنوية
لعام  ٢٠٢٠بلغت  ٢٥.9مليون مسافر .وام

السفير اإلسرائيلي :اإلمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية
شراكة اقتصادية شاملة قريباً

كشــف ســعادة أميــر حايــك ،ســفير
دولــة إســرائيل المعيــن لــدى الدولة عن
أن االجتمــاع الــذي جمــع ســمو الشــيخ
عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
والتعــاون الدولــي ،ومعالــي يائيــر البيــد
وزير خارجية إسرائيل في يونيو الماضي
بأبوظبــي قــد شــهد االتفــاق علــى توقيع
إتفاقيــة شــراكة اقتصاديــة شــاملة بيــن
البلديــن فــي غضــون تســعة أشــهر.
وقال السفير اإلسرائيلي  -في تصريح
خــاص لوكالــة أنبــاء اإلمــارات «وام» -
هنــاك إمكانيات هائلــة لتوطيد العالقات
الثنائية بين اإلمارات وإســرائيل ولتعزيز
حجــم التبــادل التجاري.
وكانــت إســرائيل قــد افتتحــت
ســفارتها بأبوظبــي فــي يونيــو الماضي،
بقيــادة إيتــان نائيــه الــذي تولــى قيادة
البعثــة الدبلوماســية آنــذاك ثــم عيــن
ســفيراً لبــالده بمملكــة البحريــن فــي

أمير حايك
ســبتمبر الماضــي.
وقــال حايك إن معالي أورنا باربيافاي
وزيــرة االقتصــاد اإلســرائيلية ،أكــدت

لــه خــالل لقــاء جمعهمــا التزامهــا التــام
باإلطــار الزمنــي المتفــق عليــه لتوقيــع
االتفاقيــة .وام

أعلنــت شــركة «بركــة للتطويــر
العقــاري» إحــدى شــركات مجموعــة
بــن حــم عــن توقيــع عقد مــع «ميرال»
المطــور الرائــد للوجهــات الســياحية
فــي أبوظبــي  ،تهــدف إلــى تطويــر
مناطــق ســكنية في جزيرة يــاس التابعة
لمشــروع «ياس بــاي» الوجهــة البحرية
الحيويــة الجديــدة فــي إمــارة أبوظبي.
حيــث ســتقوم شــركة «بركــة للتطويــر
بناء ســكنياً
العقــاري» بدورهــا بتطويــر ً
علــى الواجهــة البحريــة ضمــن منطقــة
«ريزيدنســز في ياس باي» من مشروع
«يــاس بــاي”.
شــهد توقيــع االتفاقية الشــيخ مســلم
بــن ســالم بــن حــم العامــري  ،رئيــس
مجلــس إدارة مجموعــة بــن حــم ،
و محمــد عبــداهلل الزعابــي ،الرئيــس
التنفيــذي لشــركة «ميــرال».
ويتميــز مشــروع «ياس بــاي» بكونه
وجهــة بحريــة جديــدة ألبوظبــي،
وبالقريــب مــن المرافــق الترفيهيــة
فــي جزيــرة يــاس ،كمــا ســيضم ثــالث
مناطــق أساســية هــي «الواجهــة
البحريــة» ،و»ريزيدنســز في ياس باي»
و»المنطقــة اإلبداعيــة – يــاس» ،وذلــك
علــى مســاحة تصــل إلــى  ١٤مليــون
قــدم مربــع.
وقــال الشــيخ مســلم بــن حــم:
« نرحــب بهــذه الشــراكة مــع ميــرال

مسلم بن حم خالل التوقيع
الشــركة الرائــدة في التطويــر العقاري،
والتــي تمثــل مرحلــة مهمــة ضمــن
مســيرتنا لتحقيــق أهدافنــا الطموحــة
المتمثلــة فــي رفــد القطــاع الترفيهــي
والعقــاري فــي الدولة بمشــاريع حيوية
متكاملــة ”.وتابــع بــن حــم «تعــد هذه
االتفاقيــة خطــوة مهمــة لإلمــارة كونهــا
تعــزز النمــو ،الــذي تشــهده جزيــرة
يــاس وترســخ مكانتهــا كوجهــة مميــزة
علــى الواجهــة البحريــة”.
وأكــد محمــد عبــداهلل الزعابــي:
«ســعداء أن نعلــن علــى إتمــام عمليــة
بيــع إحــدى أراضي «ياس باي» لشــركة
بركــة للتطويــر العقــاري ،حيــث يعــد
هــذا التعــاون جــزء اً مــن اســتراتيجيتنا
لتعزيــز مكانــة جزيــرة يــاس كوجهــة

عالميــة رائــدة للترفيــه واالســتجمام
واألعمــال ،تتوفــر فيها جميــع متطلبات
االســتقرار والراحــة”.
الجديــر بالذكــر أن شــركة «بركــة
للتطويــر العقــاري» تأسســت برؤيــة
طموحــة لتشــييد مشــاريع متميــزة
بطابعهــا تشــمل العقــارات الســكنية
والتجاريــة فــي مختلف أرجــاء المنطقة
وخارجهــا بحيــث تتميــز وحداتهــا
بتصاميمهــا العصريــة ومرافقهــا الحديثة
وتقديمهــا بأســعا ٍر تنافســية وفــق أعلى
المعاييــر العالميــة ،وينصــب تركيزهــا
فــي جميــع مشــاريعها علــى احتياجــات
وتطو ره المســتمر ،والتقنيات
المجتمــع
ّ
الحديثــة  ،لتحســين نوعيــة وإثراء حياة
العمــالء.

وفقاً لنتائج تقرير« »HSBC Expat Explorerالسنوي

اإلمارات تحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل
كشــف اســتطالع أعده بنك»»HSBCأن
دولــة اإلمــارات صعــدت  ١٠مراتــب لتحتل
المرتبــة الرابعــة كأفضــل وجهــة عالميــة
للعيــش والعمــل وفقــاً لنتائــج النســخة
الرابعــة عشــرة مــن تقريــر»HSBC Expat
»Explorerالسنوي ،وهو عبارة عن دراسة
اســتقصائية عالميــة آلراء أكثــر من  ٢٠ألف
شــخص يعيشــون ويعملــون خــارج بلدانهم
األصلية.
ويشــعر الغالبيــة العظمى من المغتربين
الذين شملهم االستطالع في اإلمارات ()%8٢
بالتفاؤل بأن الحياة ســتكون أكثر اســتقراراً
وطبيعيـ ًة مــن جديــد خــالل األشــهر الـــ ١٢
المقبلــة علــى الرغــم من الجائحــة العالمية
وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن المتوســط
العالمــي البالــغ ( )%٧٥كمــا أن ( )%٥٣مــن
المشــاركين فــي دولــة اإلمــارات يتوقعــون
أيضـاً زيــاد ًة فــي دخلهــم وتحقيــق تــوازن
أفضل بين العمل والحياة الشخصية (.)%٥٧
ويأتي نشــر هــذه النتائج في نفس العام
الــذي يحتفــل فيــه بنك»»HSBCبمرور ٧٥
عامـاً علــى بــدء ممارســته ألنشــطة أعمالــه
فــي اإلمــارات وبالتزامــن مــع احتفــاالت
الدولــة باليوبيــل الذهبي لتأسيســها.
وقــال عبــد الفتــاح شــرف الرئيــس
التنفيــذي لبنك»»HSBCاإلمــارات العربيــة
المتحــدة رئيــس إدارة األعمــال الدوليــة:
«كــون اإلمــارات مــن بيــن أفضــل خمــس
وجهــات للعيــش والعمــل علــى المســتوى
العالمــي يعتبــر أمراً ملهماً ومؤشــراً واضحاً
علــى اإلمكانــات الهائلة التــي تحرك اقتصاد
الدولــة».
ولفــت إلــى أن وجــود اقتصــاد منفتــح
ومترابــط مــع العالــم ورؤية بعيــدة المدى
أســهم فــي تحويــل اإلمــارات إلــى مركــز
عالمــي للتجــارة وحركــة البضائع والشــحن
والطيــران واألعمــال والتمويــل ،الفتـاً إلــى
أن تركيــز الدولــة علــى االبتــكار والبنيــة
التحتيــة وجودة الحياة والتنوع والشــمولية
جعلها الوجهة المفضلة للشركات والمهنيين
الذيــن يتطلعــون إلــى تحقيــق المزيــد مــن
النمــو واالزدهار.

عبد الفتاح شرف :أمر ملهم ومؤشر واضح على اإلمكانات
الهائلة التي تحرك اقتصاد الدولة
ونــوه إلــى أن التقــدم الــذي أحرزتــه
ال
اإلمــارات فــي كافــة المجــاالت كان عام ـ ً
مشــجعاً لجــذب العديــد مــن األفــراد ممــن
جعلوهــا موطنـاً لهــم ،مشــيرا إلــى أن أهم
ثالثة أســباب ذكرهــا المغتربون الختيارهم
اإلنتقــال إلى دولة اإلمارات للعيش والعمل
فيها هي :تحسين مداخيلهم ( )%٥6وإحراز
المزيــد مــن التقــدم فــي مســيرتهم المهنية
( )%٤9وتحســين نوعيــة حياتهم (.)%٤٣
وتعــد جــودة الحيــاة التــي توفرهــا
دولــة اإلمــارات مــن األســباب التــي تجعــل
المغتربيــن يقيمــون لفتــرة أطــول مما كان
مخططـاً له ،حيث يقول معظــم المغتربين
المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات ( )%86إن
نوعيــة حياتهــم أفضل بشــكل عــام مما هي
عليــه فــي بلدانهــم األصليــة فــي حيــن أن
 6مــن بيــن كل  ١٠مغتربيــن ينــوون البقــاء
فــي الدولــة لفتــرة أطــول لهــذا الســبب.
وقــال عبــد الفتاح شــرف« :إن الشــعور
الســائد بالتفاؤل لــدى المغتربين المقيمين
فــي دولــة اإلمــارات بشــأن األشــهر الـــ ١٢
المقبلــة يعكــس التجاوب الســريع من قبل
الســلطات لمعالجــة التأثيــرات االجتماعيــة
واالقتصاديــة للجائحــة» ،مشــيراً إلــى أن

الجاذبيــة الواضحة لدولة اإلمارات بالنســبة
لــرواد األعمــال واألفــراد مــن ذوي الدخــل
المرتفــع دفعتنا إلى اتخاذ القرارات بشــأن
أعمالنــا التــي ســتدعم تعافــي الدولــة مــن
تأثيــرات جائحــة كوفيد.»١9
وباإلضافــة إلــى نوعيــة الحيــاة األفضــل
قــال ( )%8٠مــن المشــاركين إن أطفالهــم
أصبحــوا أكثــر وعياً وانفتاحاً علــى الثقافات
والتجــارب المختلفــة فــي اإلمــارات ،حيث
تســتضيف الدولــة حاليــاً معــرض إكســبو
 ٢٠٢٠دبــي العالمــي الــذي يقــام في مدينة
جديــدة كل خمــس ســنوات لعــرض األفكار
واالبتــكارات التــي ستشــكل عالمنــا ويتوقع
أن يصــل عدد زوار المعرض إلى  ٢٥مليون
زائــر خــالل دورتــه التــي تمتــد لـ  6أشــهر.
وقــال عبد الفتاح شــرف« :يعتبر انفتاح
دولــة اإلمــارات علــى الثقافــات واآلراء
المتنوعــة عامــل جــذب رئيســيا للمغتربين
الذيــن يتطلعــون إلــى جعــل الدولــة مكانـاً
للعيش والعمل وإن معرض «إكسبو »٢٠٢٠
الــذي يعتبــر أكبر حــدث عالمي فــي العالم
العربــي بمشــاركة تزيــد علــى  ١9٠دولــة
يضــع هــذا االلتــزام بالتنــوع واالنفتاح على
الســاحة العالمية» .وام

العدد ( )3572األربعاء  13ربيع األول 1443هـ الموافق  20أكتوبر 2021م

05

تفوقت على دول عريقة وأصبحت ضمن دولتين كسرتا احتكار الدول الغربية للقائمة

الهوية اإلعالمية لإلمارات تحتل المرتبة  11عالمياً وارتفاع قيمتها االقتصادية إلى  2.74ترليون درهم
القيمة االقتصادية لعالمة الهوية اإلعالمية المرئية لإلمارات ارتفعت من المركز  18العام الماضي إلى  17هذا العام
احتلــت الهوية اإلعالمية المرئيــة لدولة اإلمارات
المرتبــة  11عالميـاً فــي تقرير تصنيف قــوة العالمة
التجاريــة للهويــات اإلعالميــة للــدول لعــام 2021
الصــادر عــن مؤسســة «برانــد فايننــس» العالميــة
بعــد أن تقدمــت ثالثــة مراكــز جديدة عــن تصنيفها
فــي المؤشــر نفســه العــام الماضــي ،مســجل ًة نمــواً
بنســبة  %11فــي القيمــة االقتصادية لهويــة اإلمارات
اإلعالميــة والتــي بلغــت  749مليــار دوالر أمريكــي
( 2.748تريليــون درهــم) ،مقارنــ ًة بـــ  672مليــار
دوالر امريكــي فــي العــام الماضــي.
وتقدمــت اإلمارات في المؤشــر على دول عريقة
فــي تصنيــف أقــوى الهويات اإلعالمية على مســتوى
العالــم ،مثل الواليات المتحــدة األمريكية والمملكة
المتحــدة ،وكانــت الدولــة غيــر الغربيــة الوحيــدة
التــي وصلــت إلــى المراكــز األولــى فــي القائمــة
إلــى جانــب ســنغافورة التــي حلــت فــي المركــز
الرابــع ضمــن المؤشــر ،ممــا يعكــس تحــوالً نوعي ـاً
غيــر ســيطرة عــدد مــن الدول علــى المراكــز األولى
ّ
فــي التصنيــف العالمــي.

نجاح إعالمي يواكب مسيرة التنمية المستدامة

ويشــكل الصعــود المســتمر ألداء الهويــة اإلعالميــة
المرئية لدولة اإلمارات مؤشراً على نجاح استراتيجيتها
الوطنيــة للتنويــع االقتصادي والتنمية المســتدامة ،مما
يعــزز موقع هويتها اإلعالمية في الصدارة في مســتوى
منطقة الشــرق األوسط.
وكانــت االنطباعــات العالميــة التي رصدهــا التقرير
عــن كفــاءة دولــة اإلمــارات فــي التعليــم والعلــوم قــد
وضعتهــا فــي موقــع متقــدم .وقــد شــكل نجــاح مهمــة
مشــروع اإلمارات الستكشــاف المريخ «مســبار األمل»
عامـالً أساســياً فــي هــذا المجــال .كمــا تميــزت دولــة
اإلمــارات علــى المســتوى العالمــي ألدائهــا المتميــز
وســرعة اســتجابتها محليـاً وعالميـاً ألزمــة كوفيــد19-
العالميــة .وســجلت الدولــة نقاطـاً عاليــة فــي معاييــر
التأثيــر علــى الســاحة العالميــة واألعمــال والتجــارة،
والتــي ســتدعمها اســتضافة الدولة  192بلــداً على أرض
إكسبو  2020دبي من أكتوبر  2021حتى مارس .2022

شفافية وسرعة استجابة

وثمــن الجمهــور العالمــي المشــارك فــي التقييــم
ّ
كفــاءة اســتجابة دولــة اإلمــارات لتداعيــات جائحــة
«كوفيــد »19محليــاً وعالميــاً ،التــي أدت خاللهــا
اإلمــارات دوراً محوريـاً فــي دعــم وتعزيــز الجهــود
الدوليــة للتخفيــف مــن حــدة تداعيــات الجائحــة.
وكانــت اإلمــارات مــن أوائــل الــدول الداعمــة
للمبــادرات اإلنســانية ،حيــث شــكلت المســاعدات
التــي قدمتهــا الدولــة  %80مــن حجــم االســتجابة
الدوليــة للــدول المتضــررة خــالل فتــرة الجائحــة.
ـدر الخبــراء القائمــون علــى المؤشــر حــرص
كمــا قـ ّ
حكومــة دولــة اإلمــارات ومكتبهــا اإلعالمــي ووزاراتها
المعنيــة علــى تقديــم المعلومــات الدقيقــة والشــفافة
للجمهــور ،واطالعه باســتمرار على مختلف اإلجراءات
االحترازيــة والوقائيــة الصحيــة والقــرارات المتعلقــة
بالتعامــل مــع الجائحة مــن خالل اإلحاطــات اإلعالمية
الدوريــة حيــث عقــدت أكثــر عــن  70إحاطــة إعالمية
خــالل العــام .2020

بنية تحتية عالية الجاهزية

وأبــدت دولــة اإلمــارات وحكومتهــا مرونــة
وكفــاءة وجاهزيــة عاليــة فــي االســتجابة الســريعة
للتغيــرات الطارئــة التــي فرضتهــا الجائحــة علــى
أنمــاط العمــل والتعلــم ،ومكنتهــا بنيتهــا التحتيــة
الرقميــة المتقدمة من االنتقال الســريع إلى الحلول
ـهلت العمــل والتعلّــم عــن ُبعــد
الرقميــة التــي سـ ّ
وضمنــت اســتمراريتهما دون انقطــاع.

قصة نجاح اإلمارات تلهم الجمهور العالمي

وقــال معالــي محمــد بــن عبــداهلل القرقــاوي وزيــر
شــؤون مجلــس الــوزراء« :يشــكل ارتفــاع القيمــة
االقتصاديــة للهويــة اإلعالميــة اإلماراتيــة مــن المرتبة
 18فــي العــام الماضــي إلــى المرتبــة  17خــالل العــام
الحالــي مؤشــراً واضحـاً علــى مكانــة دولــة اإلمــارات
وســمعتها العالميــة الرائــدة ،وتنافســيتها العاليــة فــي
مختلــف المجــاالت .وال شــك بــأن تحقيق نمو بنســبة
 %11فــي القيمــة االقتصاديــة للهويــة اإلعالميــة لدولة
اإلمــارات والتــي وصلــت حاليـاً إلى  749مليــار دوالر
امريكــي ( 2.748تريليــون درهــم) ،ارتفاعـاً مــن 672
مليــار دوالر أمريكــي في العام الماضــي ،يعتبر إنجازاً
جديــداً ونوعيـاً فــي عــام الخمســين لدولــة اإلمارات،
التــي نجحــت فــي فتــرة زمنية قصيرة مــن عمر األمم
في أن ترســخ اسمها وهويتها العالمية كدولة متقدمة
ورائــدة فــي العديــد من المؤشــرات العالميــة ،وقصة
نجــاح اســتثنائية تــروى لــكل األجيال”.
وأشــار معالــي القرقــاوي إلــى أن صعــود الهويــة
اإلعالميــة المرئيــة لدولــة اإلمــارات مــن المركــز
 14إلــى المركــز  11فــي مؤشــر «برانــد فايننــس»
ألقــوى الهويــات اإلعالمية للدول لعــام  2021والذي
يســتطلع آراء عشــرات آالف المشــاركين مــن 100
تميز النموذج
دولــة حــول العالم ،تأكيد جديــد على ّ
اإلماراتــي فــي التخطيــط االســتراتيجي والتنميــة
وتصميــم المســتقبل واالتصــال اإلعالمــي المفتــوح
والشــفاف والتفاعلــي مــع الجمهــور حــول العالــم،
لتقديــم قصص نجــاح ملهمة من على أرض الدولة”.
وأكــد أن تقــدم دولــة اإلمــارات ثالثــة مراكــز عــن
العــام الماضــي ،مؤشــر عملي على المراكــز الريادية
التــي حققتهــا الدولــة وهويتهــا اإلعالميــة المرئيــة
فــي مختلف مؤشــرات التميــز والتنافســية واالبتكار
والريادة بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام اتحادها
واستشــرافاً لمرحلــة جديــدة مــن اإلنجــاز واإلبــداع
خــالل الخمســين عامـاً المقبلة.

محطات دولية

وكان أكثــر من  1.5مليار شــخص حــول العالم قد
تابــع انطالق مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريخ
«مســبار األمــل» إلــى الكوكــب األحمــر ،بتاريــخ 20
يوليــو  ،2020وغطتــه أكثــر مــن  2700مــادة إعالمية
و 865مقالــة وتحقيقـاً صحفياً أصيـالً و 265مقابلة.
كمــا حققــت حملــة «أجمــل شــتاء فــي العالــم»
التــي أطلقتهــا الدولــة فــي فصــل الشــتاء الماضــي
تغطية إعالمية متميزة حيث قارب عدد مشــاهدات
الفيديوهات العالمية التي رافقت الحملة وأســهمت
فــي تعزيــز الهويــة الســياحية الموحــدة للدولة 500
مليون مشــاهدة.

عشرات آالف المشاركين من  100دولة

وقاســت «برانــد فايننــس» قــوة أداء الهويــات
اإلعالميــة المرئيــة من خــالل مجموعــة معايير تقييم

CMY

اإلمارات زادت القيمة االقتصادية
لهويتها اإلعالمية بنسبة  %11وكسرت
احتكار الدول الغربية للقائمة
القيمة اإلجمالية للهويات اإلعالمية
األبرز في مؤشر «براند فايننس» لقوة
العالمة التجارية للهويات اإلعالمية
للدول حققت نمواً سنوياً بـ %7
الدولة تقدمت في المؤشر على دول
عريقة في تصنيف أقوى الهويات
اإلعالمية مثل الواليات المتحدة
األمريكية والمملكة المتحدة

محمد القرقاوي:
إنجاز جديد لإلمارات في «عام
الخمسين» مع ارتفاع القيمة
االقتصادية للهوية اإلعالمية
اإلماراتية إلى  749مليار دوالر

أندرو تشابل:
تواصل اإلمارات تعريف العالم
بإنجازاتها من خالل مبادرات متميزة
مثل مشروع اإلمارات الستكشاف
المريخ و«إكسبو »2020

ديفيد هاي:
من المهم لالقتصادات األكبر في
العالم التركيز على تعويض النقاط التي
خسروها في قوة عالمات هوياتها
اإلعالمية لحماية القيمة المادية

لالســتثمار فــي العالمة اإلعالميــة ،وقيمتهــا ،وأدائها.
وتضــم منهجية تقييم قــوة الهويات اإلعالمية المرئية
نتائــج المؤشــر العالمــي للقــوى الناعمــة ،الــذي يعــد
من أشمل الدراسات البحثية العالمية المتخصصة في
تقييم االنطباعات عن الهوية اإلعالمية باستطالعه آراء
أكثــر مــن  75ألــف شــخص في أكثــر مــن  100دولة.
وقــال أنــدرو تشــابل ،العضــو المنتدب لــدى «براند
فايننــس الشــرق األوســط»« :تحقــق دولــة اإلمــارات
أداء متفوقاً من حيث قوة أداء هويتها
العربية المتحدة ً
تغير الهيمنــة الغربية
وهي
،
ا
ـ
عالمي
اإلعالميــة المرئيــة
ً
ّ
القائمــة فــي هذا التصنيف .كما تواصــل اإلمارات ،التي
تحتفــل باليوبيل الذهبي لقيــام اتحادها ،تعريف العالم
بإنجازاتهــا النوعيــة مــن خــالل مبــادرات متميــزة ،مثل
مشــروع اإلمارات الستكشــاف المريخ ،واســتضافة 192
دولــة فــي بوابة المنطقة عبــر فعالية إكســبو .»2020

مثــل المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،واليابــان ،وفرنســا مــن قائمــة العشــر
األوائــل فــي تصنيــف الهويــة اإلعالميــة للدولــة،
نظــراً آلراء الجمهــور بخصــوص تعاملهــا مع جائحة
«كوفيــد »19وتداعياتهــا.
وتراجعــت المملكــة المتحدة مــن المرتبة الثانية
إلى المرتبة  16بعد أن حققت  77.4نقاط من ،100
فيما تراجعت فرنســا من المركز التاســع إلى المركز
 18محققــة  75.4نقــاط من  ،100بعد تقييم عالمي
عــادي ،وتقييم محلي أدنى ،ضمن المؤشــر العالمي
للقــوة الناعمــة لطريقــة تعاملها مع الوبــاء العالمي.
أمــا اليابــان فتراجعــت مــن المركــز الســابع حتــى
المركــز  17بمجموعــة  76.7نقــاط لألســباب نفســها
نتيجــة تعاملهــا محليــاً مــع الجائحــة ،علمــاً بــأن
االنطباعــات المســجلة عالميـاً منحتهــا إحــدى أعلــى
األرقــام فــي المؤشــر العالمــي للقــوة الناعمــة.
وتراجعــت الواليــات المتحــدة من المركــز الرابع
إلــى المركــز  19بمجموعــة  75.1نقــاط مــن ،100
نتيجــة تقييمــات متدنيــة محليـاً ودولياً.

لكــن وبرغــم تأثــر الهويــات اإلعالميــة لهــذه
المؤسســات ســلباً ،مــا زالــت كافــة هذه الــدول في
المراكــز العشــر األولــى مــن حيــث القيمــة الماديــة
التقديريــة لعالمــات هوياتهــا اإلعالميــة الوطنيــة.
وقال ديفيد هاي ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيــذي لـــ «برانــد فايننس»« :ســيكون من المهم
لالقتصــادات األكبر فــي العالم أن تركز على تعويض
النقــاط التــي خســروها فــي قــوة عالمــات هوياتهــا
اإلعالميــة ،من أجل حماية القيمة المادية التقديرية
كل مــن المملكــة
لتلــك العالمــات .وقــد ســجلت ٌ
المتحــدة ،والواليــات المتحدة األمريكيــة ،واليابان،
وفرنســا أداء متدني ـاً علــى المســتوى المحلــي فــي
التعامــل مع جائحة «كوفيد ،»19وهم لذلك بحاجة
إلــى إعــادة بنــاء الثقة مــع الجمهور فــي كل دولة”.

الــدول التــي كانت تســبقها العــام الماضــي ،وهو ما
منحهــا المركــز األول فــي المؤشــر ،خاصــة بعــد أن
شــهدت بحســب أبحاث «براند فايننس» ارتفاعاً في
إيجابية االنطباعات الخارجية عنها من حيث تعاملها
مــع جائحة كوفيــد ،19-حيث طبقــت مجموعة من
اإلجــراءات االحترازيــة اإللزاميــة واالختياريــة خالل
الجائحــة للســيطرة علــى انتشــار الفيــروس .وعلــى
ســبيل المثــال ،تــم تطبيــق اإلغــالق فــي قطاعــات
األعمــال غيــر األساســية ،فيمــا كان الحجــر المنزلــي
الوقائــي اختياريـاً ترك لألفراد حرية القرار في ذلك.
وقــال ديفيــد هــاي « :صغــر مســاحة الــدول
ليــس عائقـاً أمــام تصدرهــا في مؤشــر قــوة الهويات
اإلعالميــة للــدول ،وصــدارة سويســرا المؤشــر هــذا
العــام هــو مثــال حــي علــى ذلــك .وقــد حافظــت
سويســرا علــى ثبــات أدائهــا فيمــا تراجعــت بعــض
الــدول بســبب الجائحــة”.

وتصــدرت سويســرا بواقــع  83.3نقــاط مــن أصل
 100نقطــة مؤشــر قــوة الهويــات اإلعالميــة للــدول،
لتحافــظ علــى ثبــات نقاطهــا فيمــا تراجعــت بعــض

ألمانيا تتراجع للمركز الخامس

كيفية التعامل مع «كوفيد »19أثرت
سلباً على العديد من االقتصادات الكبرى

وفــي الوقــت نفســه ،خرجت اقتصــادات عالمية

سويسرا األولى عالمياً

تأكيد على تم ّيز النموذج اإلماراتي
في التخطيط والتنمية واالتصال
اإلعالمي المفتوح

وتراجعــت ألمانيــا ،التي كانت فــي المركز األول
العــام الماضــي ،إلــى المركــز الخامــس فــي مؤشــر
قــوة الهويــة اإلعالمية ،بعد تســجيلها تراجعاً بقيمة
 2.3نقــاط لتصــل إلــى  82.6نقاط مــن  .100ورغم
المديــح الــذي انهــال علــى الدولــة األوروبيــة علــى
المســتوى العالمي لقيادة قوة لمستشــارتها السابقة
أنجيــال ميــركل لـــ 16عام ـاً ،كان هنــاك انطباعــات
متفاوتــة علــى المســتوى المحلــي ،مــع تســجيل
معاييــر األعمــال والتجــارة والتأثيــر معــدالت أقــل
فــي ألمانيــا مــن نظرائهــا الدولييــن بالنظــر إلــى
المؤشــر العالمــي للقــوة الناعمــة.

ارتفاع إجمالي بقيمة  %7للقيم المادية
التقديرية اإلجمالية ألبرز  100هوية إعالمية

وعلــى المســتوى الدولــي ،حققــت الهويــات
اإلعالمية الوطنية الـ 100األعلى قيمة على مســتوى
العالــم زيادة ســنوية فــي قيمتها الماديــة التقديرية
اإلجماليــة بنســبة  ،%7بمــا يؤشــر لتســارع التعافــي
العالمــي مــن جائحــة كوفيد 19العالميــة ،رغم عدم
الوصــول حتــى اآلن لمعــدالت مــا قبــل الجائحة.
وقال ديفيد هاي ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لـ «براند فايننس»« :على عكس األزمات
االقتصاديــة الســابقة ،التعافــي الحالــي متذبــذب
ويعتمــد علــى مزيــج كفــاءة االســتراتيجيات األولية
لالســتجابة لكوفيــد 19-والتنفيــذ الناجــح لعمليــات
تقديــم اللقــاح .ونحــن علــى طريــق تجــاوز هــذا
المنعطــف ،فيما بــدأت عالمات الهويــات اإلعالمية
العالميــة األبــرز بالعــودة إلــى مســتوى قيمتهــا قبل
الجائحــة ،لكــن النتائــج تختلــف بحســب كل حالــة،
وقد يحتاج البعض إلى ســنوات لتعويض التراجعات
فــي القيــم االقتصاديــة للعالمات اإلعالميــة الخاصة
يعمــق الفجــوة فــي القيمــة
بالــدول ،وهــو مــا قــد ّ
االقتصاديــة بيــن أعلــى الهويــات اإلعالميــة للــدول
وأدناها”.

الواليات المتحدة األمريكية والصين في قمة
القيمة االقتصادية لعالمة الهوية اإلعالمية

وبالنســبة للقيمــة االقتصاديــة للهويــة اإلعالميــة
للــدول ،لم تشــهد قائمة العشــر األوائــل تغيراً هذا
العام ،وحافظت كل دولة في هذه القائمة العشرية
علــى موقعهــا ،مــع ارتفــاع طفيــف فــي إجمالــي
القيــم االقتصاديــة لعالماتهــا اإلعالميــة مجتمعــة.
وبقيــت الواليــات المتحــدة والصيــن فــي صــدارة
القائمــة مــن حيــث القيمــة االقتصاديــة للهويــة
اإلعالميــة لكل منهما ،فــي المركزين األول والثاني
تباعـاً .وزادت القيمــة االقتصاديــة للهوية اإلعالمية
للواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة  %5مقارنــة
بالعام الماضي ،لتصل إلى ما يقارب  24.8تريليون
دوالر خــالل عام شــهد تغيرات اقتصادية وسياســية
تمثلــت بوصول اإلدارة الجديدة للرئيس جو بايدن
إلــى البيــت األبيــض .وكذلك ،شــهدت الصين زيادة
بنســبة  %6في القيمــة االقتصادية لهويتها اإلعالمية
لتبلــغ  19.9تريليون دوالر.
وقد شــهد البلدان تعافياً اقتصادياً أعقب الجائحة
وأســهم فــي ارتفــاع القيمــة الماديــة االقتصاديــة
لهويتهمــا اإلعالميــة .وكان االقتصــاد الصينــي البادئ
فــي التعافــي بخطــى واســعة حيــث ســجلت الصيــن
الوحيــدة نمــواً إيجابيـاً في الناتج المحلــي اإلجمالي
بنهايــة  2020وواصلــت النمو بســرعة قياســية خالل
الربــع األول مــن العــام الجاري.
وفــي هــذا الخصوص ،قال رئيــس مجلس اإلدارة
والرئيــس التنفيــذي لـ «برانــد فايننــس»« :القوتان
العظميــان فــي الغــرب والشــرق تتصــدران مؤشــر
القيمــة االقتصاديــة للهويــة اإلعالميــة للــدول مــن
«برانــد فايننــس» دون مفاجــآت ،وال زالــت الصين
تنــازع الواليــات المتحــدة المســيطرة علــى المركــز
األول .ومع التعافي االقتصادي الصيني دون مؤشرات
علــى تباطــؤ قريب ،وعقــب وصول معــدالت النمو
إلــى مســتويات قياســية فيهــا مطلــع العــام الجاري،
ســتضيق الفجــوة الفاصلــة بين البلدين في المؤشــر
خــالل الســنوات المقبلــة بال شــك ”.وام
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شخبوط بن نهيان آل نهيان يبحث العالقات األخوية تقديم  100مبادرة ومشروع رقمي مصممة خصيصاً لتوفير خدمات وحلول رقمية استباقية
مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر
جناح حكومة أبوظبي يشهد إطالق مشاريع رقمية مبتكرة

وتوقيع اتفاقيات جديدة خالل «جيتكس »2021

التقى معالي الشيخ
شــخبوط بن نهيان بن
مبــارك آل نهيان وزير
دولــة ،معالــي الشــيخ
محمد بن عبدالرحمن
آل ثانــي نائــب رئيس
مجلــس الــوزراء وزير
خارجية قطر الشقيقة،
فــي الدوحــة أمس.
وجــرى خالل اللقاء
اســتعراض العالقــات
األخوية بيــن البلدين،
وســبل تعزيــز التعاون
بمــا يخــدم المصالــح
المشتركة.وام

تعاون بين «الشباب العربي» و«مجرة»
لتشجيع األبحاث الشبابية

سعيد النظري وعمار هيكل خالل توقيع مذكرة التعاون
وقــع مركــز الشــباب العربــي ،ضمــن
فعاليــات جنــاح الشــباب فــي «إكســبو
 ٢٠٢٠دبــي» ،مذكــرة تفاهم مع «مجرة»
الشــركة المتخصصــة فــي تقديــم أفضــل
محتــوى عربــي على اإلنترنــت لدعم نتاج
الباحثين الشــباب في العالم العربي ونشر
األعمــال البحثيــة الشــبابية المتميــزة التي
تعــزز الفــرص والتنميــة المســتدامة فــي
منشــورات علميــة مرموقة.
وقــع مذكــرة التفاهــم ســعادة ســعيد
النظري المدير العام للمؤسســة االتحادية
للشــباب الرئيــس التنفيــذي لالســتراتيجية
بمركــز الشــباب العربــي وعمــار هيــكل
الرئيــس التنفيــذي لـــ «مجــرة» وذلك في
جنــاح الشــباب بإكســبو  ٢٠٢٠دبــي.
وتعــزز مذكــرة التفاهــم دور الباحثيــن
الشــباب خاصــة بعــد النجاحــات التــي
حققتهــا منصة «أبحاث الشــباب العربي»
و»مجلــس الباحثين الشــباب العرب» التي
أطلقهــا مركــز الشــباب العربي فــي تعزيز
فــرص الباحثيــن الشــباب ونشــر أبحاثهــم
القيمــة والمتنوعــة لتصــل فوائدهــا إلــى
أبعــد مــدى ممكــن.
وبموجب المذكرة تســهم «مجرة» في
تســليط الضــوء علــى األبحــاث المتميــزة
للشــباب العربــي الســيما تلــك المنشــورة
علــى منصــة أبحــاث الشــباب العربــي
التابعــة لمركــز الشــباب العربــي مــن
خــالل تلخيــص أبــرز األبحــاث الشــبابية
وتحويلهــا إلــى مقــاالت علميــة مركــزة
ثــم نشــرها باللغــة العربيــة فــي عــدد من
مواقعهــا مثــل «هارفــارد بزنــس ريفيــو»
أو «بوبيــوالر ســاينس-العلوم للعمــوم»،

أو «إم آي تــي تكنولوجــي ريفيــو» ،أو
«ســتانفورد لالبتــكار االجتماعــي».
وتتنــوع موضوعــات األبحاث الشــبابية
التــي ســيتم نشــرها حيث تقــدم «مجرة»
أفضــل محتوى عربي على اإلنترنت ضمن
موضوعات عديدة تشــمل اإلدارة والعلوم
والتكنولوجيــا والصحــة النفســية والصحــة
العامة والماليــة وغيرها.
وقــال ســعادة ســعيد النظــري« :نعمل
مــن أجــل توفيــر منظومــة متكاملــة لدعم
الباحثيــن الشــباب وتمكينهــم مــن نشــر
أبحاثهــم وتعزيــز فرصهــم فــي الحصــول
علــى كل الدعــم الــذي يحتاجونــه لتحويل
أبحاثهم إلى تطبيقات ومشاريع تسهم في
تحقيــق التنميــة وصناعــة فــرص اقتصادية
وتنموية مبتكرة لمســتقبل مســتدام وفتح
آفــاق جديــدة للمعرفة اإلنســانية».
وأضــاف« :بعــد إطــالق مركز الشــباب
العربــي منصــة أبحــاث الشــباب العربــي
ومجلــس الباحثيــن الشــباب العــرب يأتــي
تعاوننــا مــع شــركة مرموقــة للمحتــوى
العربــي ليعــزز عناصــر هــذه المنظومــة
الشاملة الداعمة للباحثين الشباب ونتمنى
أن تســتفيد المواهــب البحثية الشــابة من
هــذه الفرصــة النوعيــة التــي تتكامــل مــع
المبــادرات التــي يحتضنهــا جناح الشــباب
فــي «إكســبو  ٢٠٢٠دبــي» علــى مــدى
األشــهر الســتة المقبلــة».
مــن جانبــه قــال عمــار هيــكل« ،نشــر
األبحــاث األكاديمية باللغة العربية وإتاحة
االطــالع عليهــا والتــداول حولهــا لــه آثــار
بعيــدة علــى منظومــة العلــوم العربيــة
وانخــراط الشــباب بهــا .وام

بمناسبة «اليوم الدولي للمساواة في األجور”

«تريندز» يصدر دراسة حول «الفجوات القائمة لعدم
المساواة بين األجور عالمياً وكيفية معالجتها»

تســتعرض حكومــة أبوظبــي ،ممثلــ ًة
بدائــرة اإلســناد الحكومــي بأبوظبي ،خالل
مشــاركتها فــي معــرض «أســبوع جيتكــس
للتقنيــة  »٢٠٢١التعــاون بيــن  ٣١جهــة
حكوميــة وأكاديميــة عبــر تقديــم ١٠٠
مبــادرة ومشــروع رقمي مصممــة خصيصاً
لتوفيــر خدمــات وحلــول رقمية اســتباقية،
متخصصــة ومتكاملــة وآمنــة تتناســب مــع
ّ
احتياجــات المســتخدمين.
ويؤكــد وجــود حكومــة أبوظبــي فــي
المعــرض علــى التزامهــا التــام بمســيرة
االبتــكار والتعــاون مــع الشــركاء مــن
القطاعيــن العــام والخــاص بهــدف تســريع
عجلــة التحول الرقمي فــي اإلمارة ورقمنة
الخدمــات والحلــول الحكوميــة.
وشــهد جنــاح حكومــة أبوظبــي إطــالق
عــدد مــن المشــاريع الرقميــة المبتكــرة
التــي هدفــت إلى تســريع مســيرة التحول
الرقمــي لحكومــة أبوظبــي ،وتعزيز جودة
حيــاة مجتمــع إمــارة أبوظبــي ،ومــن بيــن
هــذه المشــاريع إطــالق منصــة إلدارة
فعــال ومتكامــل ،حيــث
األزمــات بشــكل ّ
تشــمل المنصة الجديدة التي أطلقها مركز
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث العديد
مــن المكونــات ،بمــا فــي ذلــك التعاميــم،
والســجالت واألحــداث اليومية ،والبالغات
ال عن مــا يلزم مــن آليات
واألحــداث ،فضـ ً
لرفــع مســتوى الحــدث إن تطلــب األمــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تســاعد المنصــة
علــى جمــع وتحديــد المــوارد واإلمكانــات
الالزمــة لدعــم عمــل الجهــات الحكوميــة
خــالل األزمــات.
وأطلقــت منظومــة خدمــات أبوظبــي
الحكوميــة الموحــدة «تــم» ،التي تشــارك
فــي معــرض جيتكــس للتقنية ضمــن جناح
حكومــة أبوظبــي ،حلــوال ووســائل جديدة
للدفــع الرقمــي الموحــدة التابعــة لمبادرة
ســداد أبوظبــي ،والتــي توفر خيــارات دفع
متعددة لســداد رسوم الخدمات الحكومية
ضمــن منصــة «ســداد أبوظبــي» ،وذلــك
فــي خطــوة تهــدف إلــى تســريع مســيرة

خالل إحدى الفعاليات

تسريع عجلــة التــحول الرقمي في اإلمارة ورقمنة الخدمات والحلول الحكومية
التحــول الرقمــي بالكامــل وســط االعتمــاد
علــى طــرق الدفــع الرقميــة ،بعيــداً عــن
التــداول النقــدي فــي ســداد جميع رســوم
الخدمــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي.
وتشمل الحلول الجديدة للدفع الرقمي،
حزمــة مــن طــرق الدفع المختلفــة بما في
ذلــك «بطاقــة ســداد أبوظبــي االئتمانية»،
والتــي تــم إصدارهــا بالتعــاون مــع بنــك
أبوظبــي األول ،و»الدفع عن طريق الرابط
االلكترونــي» ،وخاصية «سامســونج باي».
وتتيــح بطاقــات ســداد أبوظبــي االئتمانية،
تجربــة آمنــة وسلســة للدفــع الرقمــي مــع
ضمــان اســترداد نقــدي يصــل إلــى %١٢
علــى جميــع المعامالت التي يتم ســدادها
عبــر منظومة خدمــات أبوظبــي الحكومية

«الصحفيين اإلماراتية» تشارك باجتماع دولي عن العمالة المهاجرة في الخليج العربي
دبي  -الوطن
شــاركت جمعيــة الصحفييــن اإلماراتية
فــي االجتماع الرقمــي الذي نظمه االتحاد
الدولــي للصحفييــن بالتعــاون مع منظمة
العمــل الدوليــة حــول التغطيــة الصحفية
لقضايا العمــال المهاجرة في دول مجلس
التعــاون الخليجــي ،والذى عقــد عن بعد،
بمشــاركة محمد الحمادي ،رئيس مجلس
إدارة جمعيــة الصحفيين اإلماراتية وعضو
اللجنــة التنفيذيــة فــي االتحــاد الدولــي
للصحفيين ،وحسين المناعي نائب رئيس
الجمعية ،ورائد الشايب عضو مجلس إدارة
الجمعيــة ،وعمر الســعيدي رئيــس الهيئة
اإلدارية لفرع الجمعية في ابوظبي ،وعمر
األحمــد رئيس مجلس شــباب الصحفيين،
وشــارك فــي اللقــاء أيضــا خبــراء دولييــن
فــي اإلعــالم وعدد من ممثلــي الجمعيات
الصحفية في الخليج والوطن العربي ،وأدار
االجتمــاع منيــر زعــرور مدير السياســيات
والبرامــج فــي الشــرق األوســط باالتحــاد
الدولي للصحفيين.
وقــال محمــد الحمــادي ،فــي افتتــاح
االجتمــاع أن موضــوع العمالــة فــي غايــة
األهميــة ولــه خصوصية فــي دول الخليج
العربي لطبيعة تركيبة دول مجلس التعاون
حيــث إن العمالــة جــزء مهــم تســهم مــن
تركيبــة الــدول وفي نفس الوقت تســاهم
فــي بنــاء كافــة القطاعــات ولهــم وضعهم
وحقوقهــم مصانــة وعلى اإلعــالم أن ينتبه

محمد الحمادي خالل االجتماع
إلــى هــذه الفئة.
وفي خالل السنوات الماضية كان التناول
الصحفي واإلعالمي أدى إلى تعديل بعض
القوانييــن التــي أدت إلى اإليجابية وتناول
الصحافــة لهــذه القضايــا غيــر كثيــر مــن
القوانين خالل الـ  ١٥ســنة الماضية.
وأضــاف الحمادي ،هناك قصص جميلة
تمت في هذا الضوء هي أن دبي دشــنت
نصــب تــذكاري للعمــال الذين عملــوا في
أكســبو  ٢٠٢٠وهــم يمثلــون  ٣٠جنســية
وهذا عامــل إيجابي.
وأشــار الحمــادي ،فــي اإلمــارات هنــاك
نســبة كبيــرة مــن العمالــة غيــر متعلمــة
وغيــر ناطقــة بالعربيــة
وهــم ال يســتطيعون قــراءة الصحــف

«حوارات دبي للمستقبل» تناقش دور الحكومات في تمكين أجيال المستقبل

أبوظبي  -الوطن
أصــدر مركــز ترينــدز للبحــوث
واالستشــارات دراســة بعنــوان «عــدم
المســاواة بيــن األجــور عالميــاً حســب
النوع :الفجوات القائمة وكيفية المعالجة»
بينــت أهميــة التأكيــد علــى أن التشــريع
َّ
لتطبيــق مبــدأ األجــر المتســاوي للعمــل
المتســاوي القيمــة دون تمييــز بســبب
النــوع أو العــرق هــو إعــالء للعدالة ،في
وقــت ُتلقي فيــه فجوات األجــر الصارخة
بتداعياتهــا الســلبية علــى خطــط التنمية
االقتصاديــة والرفــاه االجتماعــي ،وتنبــئ
ببقائهــا حتــى أربعــة قــرون أخــرى فــي
بعــض الحــاالت ،مفاقمــة مــن تأثيراتهــا
الســلبية علــى كل مــن البلــدان المتقدمة
والناميــة علــى حــد ســواء.
تطور االهتمام
واســتعرضت الدراســة ّ
الدولــي بموضــوع األجــر المتســاوي عــن
العمل المتســاوي منذ أقرت ذلك منظمة
العمــل الدولية عــام ١9١9م ،وصــوالً إلى
«اليوم الدولي للمساواة في األجر» الذي
اعتمدتــه هيئــة األمــم المتحــدة ضمــن
أجنــدة فعالياتها الســنوية لتوجيه اهتمام
العالــم أجمــع نحــو أهميــة منــح نفــس
األجر عن العمل المتســاوي القيمة ،دون
أي تمييــز اجتماعــي؛ األمــر الــذي تعــود
جــذوره إلــى «اإلعــالن العالمــي لحقوق
اإلنســان» ،الذي اعتمدته الجمعية العامة
لألمــم المتحدة عــام ١9٤8م.
وبينــت الدراســة أن واقــع إحصــاءات
َّ
هيئــة األمــم المتحــدة يفيــد بــأن العالــم
ُيعانــي «فجوة بين النســاء والرجال وفقاً
للنــوع» ،حيــث تحصــل النســاء علــى ٧٧
ســنتاً فقــط ُمقابــل كل دوالر أمريكــي
يجنيــه الرجــال مــن نفــس العمــل فــي
المتوســط على مســتوى العالم؛ ما يجعل

النســاء أكثــر فقــراً مــن الرجــال ،حتــى
بعــد انتهــاء حياتهن العمليــة ،ناهيك عن
أنهــن يقمــن بالجــزء األكبــر مــن الرعايــة
واألعمــال المنزلية غيــر المدفوعة األجر،
إلــى جانــب المفارقــة الالفتــة ،إذ بينمــا
عمــق الحاجــة االجتماعيــة للنســاء مــن
ُت ّ
فجــوة األجور بينهن بحســب النوع ،رغم
تقديمهن نفس القيمة في العمل ،فهناك
أيضـاً مــا ُيطلــق عليه «عقوبــة األمومة»،
حيث ينخفض أجر الموظفة التي تنجب
ال ،فــي حين يحصــل الموظــف األب
طفـ ً
علــى دخــل أعلــى مــن الموظــف الــذي
ليــس لديــه طفــل ،مقابــل نفــس قيمــة
«مكافأة األبوة”.
العمل فيما ُيطلق عليه ُ
ومــن األمــور الالفتــة التــي أبرزتهــا
الدراســة أنــه بالرغــم مــن مــرور أكثــر
مــن خمســين عامــاً علــى إعــالن عــدم
قانونيــة التمييــز في األجور فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة ،فــإن الفجــوة بيــن
العاملين وفقاً للعرق ســوف تظل قائمة،
وإن فجــوة األجــر بيــن النســاء والرجــال
مــن أصــول آســيوية ســتبقى حتــى عــام
٢٠٤١م ،فــي حيــن يســتغرق رأب هــذه
الفجوة بين األمريكيين من أصول إسبانية
حتــى عــام ٢٤٥١م .وأكــدت الدراســة أن
توطيــن األجر المتســاوي عن نفس قيمة
العمــل ،دون تمييز إنســاني من أي نوع،
ينطوي على منافع متعددة المســتويات،
منها المســتوى الوطني ،ومستوى جهات
العمل ،ومستوى العاملين أنفسهم؛ األمر
الــذي دعــا كثيــر اً مــن البلدان إلــى النص
صراحــة فــي قوانيــن ونظــم عملهــا علــى
هــذا المبــدأ ،فضـالً عــن اتجــاه أصحــاب
أعمــال مــن اإلدارة الحكوميــة والقطــاع
الخــاص نحــو توطينه.
«التفاصيل في الموقع اإللكتروني»

الموحــدة «تــم» وعلى فواتير المشــتريات
والوقود.
وشــهد اليــوم الثانــي مــن فعاليــات
المعــرض إطــالق اإلدارة العامــة لجمــارك
أبوظبــي لمشــروع «الجمــارك الخفيــة»
وهــو عبــارة عــن منصــة رقميــة تفاعليــة
تتيــح للمتعامليــن مــن الوكالء والشــركات
المعنييــن بالتخليص الجمركي تتبع مراحل
المعامــالت والطلبــات الجمركية رقميا من
مواقعهــم دون الحاجــة إلــى زيــارة مراكــز
إسعاد المتعاملين ،إضافة إلى تقليل المدة
الزمنية إلنجاز اإلجراءات والمعامالت ذاتية
القــرار والــذي مــن شــأنه أن يعــزز حركــة
التجارة ويحقق استدامة النمو االقتصادي.
كمــا شــهد اليــوم الثانــي إطــالق مشــروع

«ســجل التــراث المعنــوي» لدائــرة الثقافة
والســياحة في أبوظبي ..والمشروع عبارة
عــن بوابة تحت منصــة  ،CulturAllوالتي
ســيتم إتاحتهــا مجاناً ومشــاركتها للجمهور
فــي أي وقــت مــع أكثــر مــن  ١٢٠٠عنصــر
تراثــي مســجل ومعتمد من قبــل الباحثين
الرسميين ..وستكون هذه البيانات الضخمة
المحور الرئيسي لمراجعة العناصر المؤكدة
التــي تســاعد صنــاع القــرار علــى التفاعــل
والحفــاظ علــى تــراث أبوظبــي واإلمــارات
العربيــة المتحــدة خــالل تنظيــم أي نــوع
مــن الفعاليــات والمؤتمــرات واالحتفاالت
الضخمــة ..ويهــدف «ســجل التــراث
المعنــوي» إلــى تعزيز جهــود الحفاظ على
التــراث الثقافــي غير المــادي ألي بلد .وام

نظمت مؤسسة دبي للمستقبل جلسة
حواريــة خاصة بعنــوان «دور الحكومات
فــي تمكيــن أجيــال المســتقبل» ضمــن
«حــوارات دبي للمســتقبل» ،اســتضافت
صوفــي هــاو مفــوض أجيــال المســتقبل
فــي ويلــز ،وســعادة خلفــان جمعــة
بلهــول الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة دبي
للمســتقبل.
وهدفــت الجلســة التــي أدارهــا
باتريــك نــواك المديــر التنفيــذي لقطــاع
االستشراف وتخيل المستقبل في مؤسسة
دبــي للمســتقبل ،إلــى تبــادل الخبــرات
واســتعراض أبــرز المبــادرات والخطــط
واالســتراتيجيات الحكوميــة الهادفــة إلــى
توفيــر مســتقبل أفضــل لألجيــال الحاليــة
والمســتقبلية علــى المســتوي المحلــي
والعالمــي.
وأشــارت صوفــي هــاو ،التــي تتمثــل
مســؤوليتها الرئيســية فــي دعــم الجهــات
الحكوميــة فــي ويلــز لضمــان تعزيــز
الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة والثقافيــة لألجيــال الحاليــة
والمســتقبلية وإعــداد التقاريــر حــول
اإلنجــازات واألهــداف المقبلــة ،خــالل
حديثهــا إلــى أهميــة مشــاركة الخبــرات
والتجــارب الناجحة في مجال استشــراف
التحديــات المســتقبلية وإعــداد خطــط
مســتدامة لضمان مستقبل أفضل لألجيال

القادمــة بالتماشــي مــع أهــداف األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة.
وقالــت إن هــذه الجهــود تهــدف فــي
المقــام األول إلــى االرتقــاء مســتويات
جودة الحياة لدى كافة شــرائح المجتمع،
وقيــاس تحقيــق هذه األهــداف من خالل
مؤشرات شاملة تحدد أهم الجوانب التي
يجــب تطويرهــا خالل المرحلــة القادمة.
وأكــدت أهميــة توظيــف القطاعــات
اإلبداعيــة مثــل الثقافة والفنون لتحســين
جــودة حيــاة أفــراد المجتمــع ،ودراســة
التوجهــات الحاليــة وتحديــد األهــداف
المســتقبلية وتحقيــق التكامــل بيــن
مختلــف الخطــط التنمويــة علــى المــدى
القصير والطويل إلحداث نقلة نوعية في
الوعي المجتمعــي حول أهمية التخطيط
للمســتقبل باالعتمــاد على بيانــات دقيقة
تســهم برســم صــورة شــاملة وإعــداد
سياســات متكاملــة.
مــن جهتــه قال ســعادة خلفــان جمعة
بلهــول إن دبــي تســير بقيــادة صاحــب
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» فــي الطريــق
الصحيــح لتنفيــذ رؤيتهــا المســتقبلية
المتفــردة والقائمة على التفكير اإلبداعي
والمخاطرة المدروســة .وام
«التفاصيل في الموقع اإللكتروني»

العربيــة او اإلنجليزيــة وهــذا يحتــاج إلــى
ترجمة لما في الصحف ،لمعرفة مشــاكل
هــذه الفئة من العمالــة ويحتاج إلى جهد
كبيــر ،وفي الجانب االخــر توجد الصحف
األجنبيــة التــي تغطــى هــذا الجانــب منها
صحــف باللغــات المحليــة لهــؤالء العمالة
من الهند وباكســتان وجنوب شــرق آسيا،
لتوضــح القضايــا الخاصــة بهــم ،والصحافة
لهــا دور كبير في نقل مشــاكل العمال مع
الشركات التي تجلب هؤالء العمالة ،حيث
أصبحت القوانين فــي الوقت الحالي أكثر
صرامــة لحقــوق العمالــة لتقديــم الجانب
اإليجابــي للعمالة وبالتعاون مع ســفارات
دول العمالــة التي تعمل في دول الخليج.
ونوه الحمادي ،جزء كبير من إشكاليات

العمالة هي التعاقدات التي تحدث للعمالة
قبــل وصولهــم للــدول التــي يعملــون بهــا
وهــى كانــت تــؤدى إلــى مشــاكل كثيــرة
واليــوم أصبحــت اكثــر صرامــة مــن قبــل،
وفــى االمــارات خــالل الفتــرة الماضية تم
إعطاء اإلقامة الذهبية لعدد من المتميزين
ممن يعملون في الدولة حسب وظائفهم
يتــم تجديدها كل  ١٠ســنوات ،كما توجد
أيضــا اإلقامــة الســياحية لمــدة  ٤ســنوات
وهــذا يــدرك تفاعــل الدولــة مــع العمالة،
كمــا يــدرك اإلعــالم لهــذه القضايــا لينقــل
تحديــات العمالــة فــي المنطقــة وليكــون
اإلعــالم عنصــر إيجابــي ينقــل اإلنجــازات
لهذه العمالة ،والفكرة األهم في المرحلة
األخيــرة أصبــح هناك حرص فــي اإلمارات
من القيادة السياســية والحكومة لتشــديد
بــأن هــذه العمالــة هــي جــزء من نســيج
المجتمع والجميع شعر بذلك أثناء جائحة
كوفيــد ١9 -لــم يوجد تميــز بين المواطن
والعمالة األجنبية.
وأكــد الحمــادي ،علــى أنــه يجــب
تخصيــص مســاحات فــي اإلعــالم لتغطية
قضايــا العمالــة وتســليط الضــوء علــى
همومهــم التــي تؤكــد هــذا النســيج فــي
المجتمــع والتــي هي جــزء أصيل وعنصر
في البناء والتنمية بشــكل عــام ،والتكامل
موجــود فــي هذا الجانب للــدول ،ويجب
أن يحصــل العامــل علــى كل حقوقــه بمــا
فيــه عائلتــه مــن تعليــم وصحــة وغيرهــا
مــن جوانــب الحيــاة.

«مجالس المتعاملين» تبحث تصميم الخدمات الحكومية
بناء على تجارب وتطلعات المتعامل
الرقمية وتطويرها ً

جانب من الجلسة
أكــد مشــاركون فــي جلســة
حواريــة بعنــوان «تجربــة المتعامــل
مــع الخدمــات الحكوميــة الرقميــة»،
نظمتها مبادرة «مجالس المتعاملين»،
ضمــن فعاليات الــدورة الـ ٤١لمعرض
«جيتكــس غلوبــال  ،»٢٠٢١أهميــة
تصميــم وتطويــر الخدمــات الحكومية
بناء على تجارب وتطلعات المتعاملين
ً
مــن مختلف فئات المجتمع ،بما يلبي
احتياجاتهم الحالية ويرتقي لتطلعاتهم
المســتقبلية ،من خــالل توفير منصات
رقمية ســهلة االســتخدام تقدم تجارب
اســتثنائية ســريعة وسلسة.
نظــم الجلســة  -التــي شــارك بهــا
عــدد كبيــر مــن فئــات مجتمعيــة
متنوعــة  -برنامــج اإلمــارات للخدمــة
الحكوميــة المتميــزة والهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت والحكومــة
الرقميــة ،بهــدف االســتماع إلــى
المتعاملين من فئات مجتمعية متنوعة
ورواد األعمال
تضــم كبــار المواطنيــن ّ
وأصحــاب الهمــم ،والتعــرف علــى
آرائهــم ومقترحاتهــم التــي تســهم في
تطويــر الخدمــات الحكوميــة الرقمية.
وأكــد ســعادة المهندس ماجد ســلطان
المســمار مديــر عــام هيئــة تنظيــم

االتصــاالت والحكومــة الرقميــة أن
سلســلة مجالــس المتعامليــن تجســد
توجــه حكومــة اإلمــارات بإشــراك
المتعامليــن فــي عمليــات تطويــر
الخدمــات والسياســات ذات الصلة ،ما
يعكــس طبيعــة الشــراكة المجتمعيــة
فــي المرحلــة المقبلــة المؤديــة إلــى
الحياة الرقمية ،مشــيراً إلى أننا نعيش
اليــوم عصــر التواصــل الشــامل ،حيــث
يمكــن التواصــل مع مختلف الشــرائح
المجتمعيــة عبر قنوات عديدة بما في
ذلــك اللقــاءات المباشــرة والنقاشــات
الحيــة.
وقــال ســعادته« :إن التطــورات
المتالحقــة فــي عصر الثــورة الصناعية
الرابعة ،والتقنيات الناشئة التي تتجدد
مــن وقت آلخــر تحتاج بصــورة دائمة
إلــى التواصــل مع المجتمــع ،من أجل
تطويــر حلــول ابتكارية تلبــي توقعات
األفراد وتســهم في ســعادة المجتمع،
ونحــن في اإلمارات كنا وما زلنا رواداً
فــي هــذا األمر ،حيث تحتــل اإلمارات
المركــز األول إقليميـاً و ١6عالميـاً في
مؤشــر المشــاركة الرقميــة ،الذي يعد
أحد مدخالت مؤشر الخدمات الرقمية
الصــادر عن األمــم المتحدة» .وام
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العدد ( )٣٥٧٢األربعاء  ١٣ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م
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جرعات لقاح «كوفيد »19المقدمة في اإلمارات تقترب من  20.8مليون
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
عــن تقديــم  ٤١٠٣٥جرعــة مــن لقــاح
«كوفيــد »١9خــالل الســاعات الـــ ٢٤
الماضيــة ،وبذلك يبلــغ مجموع الجرعات
التــي تــم تقديمهــا حتــى أمــس الثالثــاء
 ٢٠٧66١٣٢جرعــة ومعــدل توزيع اللقاح

 ٢٠9.96جرعــة لــكل  ١٠٠شــخص .يأتــي
ذلــك تماشــياً مــع خطــة الــوزارة لتوفيــر
لقــاح «كوفيــد »١9وســعياً للوصــول إلــى
المناعــة المكتســبة الناتجــة عــن التطعيم
والتي ستســاعد في تقليل أعداد الحاالت
والســيطرة على فيروس «كوفيد .»١9وام
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عبداهلل آل حامد :اإلمارات رسخت مكانتها بين أوائل بلدان العالم في التصدي لجائحة «كورونا»
قــال معالــي الشــيخ عبداهلل بــن محمد
آل حامــد رئيس دائــرة الصحة بأبوظبي:
«إن احتفاءنا باألسبوع العالمي لمكافحة
العــدوى هــذا العــام «يكتســب أهميــة
خاصــة ال ســيما مــع مــا نلمســه اليــوم
مــن ثمــار الجهــود االســتثنائية والعمــل
الــدؤوب الــذي قدمــه جميــع الفــرق
المعنيــة للوقــوف فــي وجــه جائحــة
«كوفيــد »١9والحــد مــن تداعياتهــا
علــى صحــة وســالمة المجتمــع فــي
ظــل توجيهات ودعــم القيادة الرشــيدة.
وهــا نحــن اليــوم نشــهد بــدء عــودة
الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي اإلمــارات
التــي اســتطاعت أن ترســخ مكانتهــا مــن
بيــن أوائــل بلــدان العالــم فــي التصــدي

للجائحــة”.
وأوضح معاليه ،في كلمة له بمناســبة
األســبوع العالمــي لمكافحــة العــدوى :
«فــي الوقــت الــذي يحتفــي فيــه العالــم
أجمــع باألســبوع العالمــي لمكافحــة
العــدوى نواصــل جهودنــا فــي أبوظبــي
فــي ظــل مواجهــة جائحــة «كوفيــد»١9
التــي مــا زالــت تجتــاح العالــم للوصــول
إلــى مرحلــة التعافي والقضاء على الوباء
للحفــاظ على صحة وســالمة جميع أفراد
المجتمــع”.
وأضــاف« :شــهدت الفتــرة الماضيــة
محطــات مهمة وإنجازات كبيرة كان من
ضمنهــا تكثيــف حمــالت التطعيــم لكافــة
أفــراد المجتمــع وإطالق حمــالت خاصة

بالفئــات األكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة
إيمانــاً منــا بــأن التطعيــم هــو أهــم

عناصــر وقــف العدوى والحــد من ظهور
ســالالت جديــدة إضافــة إلــى توســيع
نطــاق الفحوصــات وتطبيــق اإلجــراءات
االحترازيــة والوقائيــة للحــد مــن انتشــار
الفيــروس والحفــاظ علــى صحة وســالمة
المجتمــع األمــر الــذي وضــع اإلمــارة
فــي صــدارة المــدن القياديــة عالميــاً
فــي االســتجابة المتميــزة للجائحــة”.
ودعــا معاليــه كافــة أفــراد المجتمــع
للحصــول علــى تطعيــم اإلنفلونــزا
الموســمية نظــر اً لــدوره فــي تقليــل
احتماليــة اإلصابة بالمرض ونقل العدوى
لآلخريــن ال ســيما مــع اقتــراب موســم
الشــتاء الذي تــزداد فيه حــاالت اإلصابة
بهــذا النــوع مــن اإلنفلونــزا .وام

إنجاز متميز يعزز المكانة التنافسية لإلمارات
 157حالة شفاء ووفاتين خالل  24ساعة
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«الصحة» و«اإلمارات للخدمات الصحية» تحصالن على شهادتي
آيزو في إدارة االمتثال وإدارة مكافحة الرشوة
دوراً مهماً في تطوير األداء المؤسســي ما
يســاهم فــي االرتقــاء بجــودة الخدمــات،
متوجهـاً بالتهنئــة إلــى موظفي المؤسســة
علــى هــذا اإلنجــاز المتميــز الــذي يعتبــر
ترجمــة لحــرص المؤسســة علــى تطبيــق
منظومــة حوكمــة متكاملــة انطالق ـاً مــن
اســتراتيجيتها وخططها التشــغيلية الرامية
إلــى تعزيــز القــدرات التنافســية لقطــاع
الرعايــة الصحيــة.

أبوظبي  -الوطن

تماشــياً مــع خطــة وزارة الصحــة ووقاية
المجتمع لتوســيع وزيادة نطاق الفحوصات
في الدولة بهدف االكتشــاف المبكر وحصر
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد
«كوفيد »١9والمخالطين لها وعزلهم ،أعلنت
الــوزارة عــن إجــراء  ٣٢٧٣٣8فحصـاً جديــداً
خــالل  ٢٤ســاعة علــى فئــات مختلفــة فــي
المجتمع باســتخدام أفضل وأحدث تقنيات
الفحص الطبي.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص
فــي الدولة وتوســيع نطاق الفحوصات على
مســتوى الدولة في الكشــف عن  ١٢٢حالة
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المســتجد
مــن جنســيات مختلفــة ،وجميعهــا حــاالت
مســتقرة وتخضع للرعاية الصحيــة الالزمة،
وبذلــك يبلــغ مجمــوع الحــاالت المســجلة
 ٧٣88١٢حالة.

كمــا أعلنــت الــوزارة عــن وفــاة حالتيــن
مصابتين نتيجة تداعيات اإلصابة بالفيروس،
وبذلــك يبلغ عدد الوفيات فــي الدولة ٢١٢٢
حالة.
وأعربــت وزارة الصحــة ووقاية المجتمع
عن أســفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي
المتوفين ،وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع
المصابيــن ،مهيبــة بأفراد المجتمــع التعاون
مــع الجهــات الصحيــة والتقيــد بالتعليمات
وااللتــزام بالتباعــد االجتماعي ضماناً لصحة
وسالمة الجميع.
كمــا أعلنــت الوزارة عن شــفاء  ١٥٧حالة
جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد
«كوفيد »١9وتعافيها التام من أعراض المرض
بعــد تلقيهــا الرعايــة الصحيــة الالزمــة منــذ
دخولها المستشــفى ،وبذلك يكون مجموع
حاالت الشفاء  ٧٣٢٥9٥حالة .وام

حصلــت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
ومؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة
علــى المواصفــة العالميــة آيزو فــي إدارة
االمتثال  ٣٧٣٠١:٢٠٢١ ISOوإدارة مكافحة
الرشــوة  ٣٧٠٠١:٢٠١6 ISOمــن منظمــة
 Solution W٣األمريكيــة .ويعــزز هــذا
اإلنجــاز ريــادة الــوزارة والمؤسســة فــي
تطبيق أفضل المقاييس العالمية في مجال
نظــم إدارة الحوكمــة واالمتثــال ومكافحة
الرشــوة ،وذلــك بعــد نجاحهمــا بتطبيــق
هــذه الممارســات المســتندة إلــى الثقــة
والمســاءلة والشفافية.
ويأتي حصول الوزارة والمؤسســة على
هــذه المواصفــات بعــد عمليــات تدقيــق
شــاملة أجراهــا فريــق خبــراء ومحكميــن
دولييــن مــن المنظمــة األمريكيــة لضمــان
توافــق اإلجــراءات المتبعــة فــي الــوزارة
والمؤسســة مع المعايير العالمية للجودة.
حيــث تســلم الشــهادة عــن وزارة
الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي ديــوان
الــوزارة بدبــي ســعادة الدكتــور محمــد
ســليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس
إدارة مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية
مــن الدكتــور عمــرو طالــب المديــر العــام
لشــركة كانــا جلــف للمواصفات القياســية
العالمية وممثل منظمة «»Solution W٣
وبحضــور األســتاذ محمــد صالــح آل علــي
مديــر إدارة الحوكمــة والمخاطر بالوزارة.
كمــا تســلم ســعادة الدكتــور يوســف
محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة الشــهادة
بديوان المؤسسة بدبي من ممثل الشركة،
وبحضــور الشــيخة نــورة بنــت حميــد
القاســمي مديــر إدارة الحوكمة والمخاطر
بالمؤسســة وعــدد مــن المســؤولين.

«النقل المتكامل» يعتمد إشعار مخالفات المواقف إلكترونياً بدالً من الورقية
أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي ،التابع لدائرة البلديات
والنقل ،أنه سيتم بدءاً من يوم األحد الموافق  ٢٤أكتوبر٢٠٢١
إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في اإلمارة من
قبل المفتشين ،وإصدارها بطريقة إلكترونية فقط ،عبر الرسائل
النصية ،التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة.
يأتي ذلك انسجاماً مع الرؤى والتطلعات المستقبلية إلمارة
أبوظبي ودعم الخطط الرامية إلى جعل مدن اإلمارة مدناً ذكية
ومستدامة؛ وضمن جهوده لتسريع عجلة التحول الذكي في خدماته.
وتدعم هذه المبادرة مسيرة التحول الرقمي في خدمات
مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية
تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة.
ودعا مركز النقل المتكامل الجمهور إلى ضرورة التأكد من أن
بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم تحتوي على أرقام الهواتف
الصحيحة لهم بما يضمن استالمهم ألي إشعار للمخالفات المتعلقة
بخدمات المواقف العامة على هواتفهم ،ليمكنّهم ذلك من االستفادة
من خصم المخالفة بنسبة  %٢٥في حال تم سدادها خالل ٣٠
يوماً من إصدارها.
وللمزيد من االستفسارات يمكن التواصل مع مركز دعم الخدمات
لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني  .8٠٠8٥٠كما يمكن
للمتعاملين االطالع على كافة تفاصيل المخالفة ودفعها إلكترونياً عبر
الموقع اإللكتروني للمركز  .www.itc.gov.aeوام

شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها الذكية لألمن والمنافذ في «إكسبو »2020
عرضت شــرطة أبوظبي ثالثة مشــاريع
ذكية إلدارة األســلحة والمتفجرات بقطاع
شــؤون األمــن والمنافــذ ضمن مشــاركتها
فــي معرض «إكســبو  ٢٠٢٠دبي».
تضمــن المشــروع األول عربــة ذكيــة
تــم تطويرهــا مــع الشــركاء ،وإضافة عدة
تقنيــات أمنيــة تعمــل عــن بعــد ،لدعــم
متخــذي القرار ،مثل تقنية كشــف المواد
المتفجــرة والخطــرة والمشــعة.
والمشــروع الثانــي عبــارة عــن عربــة
ذكيــة لتغطيــة عمليات المســح الميداني،
وتفتيــش األماكــن الضيقــة مــع خاصيــة
نقــل الصــورة والصــوت بجــودة ، HKأما
الثالــث فهــو عبــارة عــن أجهــزة ذكيــة
تعمــل بنظــام شــم األبخــرة مــن الهــواء

والمسح المخبري ،لدعم الفرق الميدانية
بنتائــج العينــات أو األجســام المشــبوهة،

ومــن ثــم تقوم بإرســال النتائــج إلى غرفة
العمليــات أو نقطــة التحكــم .وام

«أبوظبي للزراعة» تستعرض مشاريعها الذكية خالل «جيتكس»

تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية عددا من مشاريعها الذكية المخصصة
لخدمة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني
خالل مشاركتها في «جيتكس جلوبال »٢٠٢١
ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية.
وقال يعقوب العوضي مدير قسم التخطيط
والمشاريع في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية إن «جيتكس للتقنية « يعد فرصة
مثالية لتسليط الضوء على التطبيقات الذكية
والمشاريع التي ابتكرتها الهيئة لخدمة قطاع
الزراعة و الغذاء والثروة الحيوانية في أبوظبي
والتي تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة العمل

CMY

واستدامة القطاع الزراعي وتعزيز منظومة
األمن الحيوي باإلضافة إلى مواكبة النهضة
التكنولوجية التي تشهدها كافة القطاعات
في الدولة.
وأضاف العوضي أن الهيئة تركز هذا العام
على الترويج ألحدث تطبيقاتها اإللكترونية
المخصصة للمزارعين وتوقعات استيراد األغذية
واألعالف الحيوانية في الدولة ..مشيراً إلى
أنها تستعرض مشروعين يمكن تحميلهما عبر
منصتي «أبل» و»أندرويد» لألجهزة اللوحية
والهواتف الذكية ..األول تقييم تطبيق نظم
المعلومات الجغرافية إلدارة مزارع النخيل
وهي منصة مبتكرة وشاملة لتحليل البيانات

الجغرافية المكانية واتخاذ القرار ،والثاني يعنى
بتوقعات استيراد األغذية واألعالف الحيوانية
في الدولة ويهدف إلى وضع نماذج والتوقعات
لقيمة الواردات الغذائية في الدولة باستخدام
نماذج السالسل الزمنية.
يذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية تقدم  ٤8خدمة زراعية وغذائية
وحيوانية إلكترونيا لكافة المتعاملين معها منها
 ١٥خدمة لمربي الثروة الحيوانية و ١٢خدمة
زراعية ألصحاب المزارع الصغيرة والتجارية
و ١9خدمة غذائية لخدمة قطاع الغذاء كما
تقدم الهيئة خدمتين لتعزيز فرص االستثمار
في قطاع الزراعة والغذاء .وام

منظومة إدارية ورقابية متكاملة

محمد العلماء خالل تسلمه الشهادة

تحقيق معايير الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة
بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق خبراء ومحكمين دوليين
رحلة التميز والتطوير

هنــأ ســعادة الدكتــور محمــد ســليم
العلمــاء موظفــي الــوزارة بهــذا اإلنجــاز
المتميــز فــي إطــار رحلة التميــز والتطوير
المؤسسي المستمر التي تعتمدها الوزارة
وفقاً ألعلى المعايير العالمية ،والذي يأتي
نتاجـاً للجهود المثمرة وتأكيداً على كفاءة
أداء الــوزارة وتطلعهــا لتعزيــز إنجازاتهــا
فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة ،من خالل
تطويــر األداء المؤسســي وتعزيــز مفهــوم
حوكمة القطاع الصحي لالرتقاء بالخدمات
واســتدامتها ،باإلضافة إلى تحســين جودة
الخدمات الصحية وتطبيق معايير الحوكمة
الفعالة ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد
ّ
الصحــة العامة .وأكد ســعادته على أهمية
اســتخدام األدوات المناســبة لقيــاس أداء

النظــم الصحيــة وحوكمتها ،مما يؤدي إلى
حمايــة المريض والفريــق الطبي واإلداري
فــي إطار مؤسســي تحكمــه الجودة.

إنجاز نوعي

من جانبه أشــار سعادة الدكتور يوسف
محمــد الســركال إلى أن حصول مؤسســة
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة علــى هــذه
الشــهادات يعتبــر إنجــازاً نوعيــاً يضــاف
لســجلها الحافــل ،ويمثــل تأكيــداً لريــادة
المؤسســة وتميزهــا فــي مجــال الحوكمــة
المؤسســية وحرصهــا علــى تطبيــق أعلــى
مســتويات األداء بهــدف تعزيــز جــودة
الخدمــات الصحية التي تقدمها المنشــآت
الصحيــة فــي المؤسســة من خــالل تطبيق
متطلبــات المعاييــر العالميــة لنظام إدارة
االمتثــال ومكافحــة الرشــوة والتــي تلعب

كما أثنت الشــيخة نورة القاسمي مدير
إدارة الحوكمة والمخاطر بالمؤسسة على
جهــود فريــق العمــل وســعي المؤسســة
لمواءمــة ممارســاتها اإلداريــة والرقابيــة
وفق أفضل الممارســات العالمية وتوثيقها
باالعتمادات العالمية في مجاالت الحوكمة
واالمتثــال والرقابــة ومكافحة الرشــوة ،ما
مــن شــأنه تعزيــز ســمعتها وترســيخ الثقة
لدى متعامليها ،حيث أن حصول المؤسسة
علــى االعتمــاد العالمــي فــي مجــال إدارة
االمتثــال وإدارة مكافحــة الرشــوة كجهــة
رائــدة فــي الدولــة ،يعتبــر ترجمــة لرؤية
المؤسســة وحرصها علــى تطبيق منظومة
حوكمــة متكاملة.
مــن جهتــه أكــد محمــد آل علــي مدير
إدارة الحوكمــة والمخاطــر فــي الــوزارة
يــدل
أن الحصــول علــى هــذا االعتمــاد ّ
علــى فعاليــة النظــم اإلداريــة والرقابيــة
المتبعــة فــي الــوزارة ،وتطبيــق منظومــة
حوكمــة متكاملة بناء علــى األدلة العلمية
والمؤسسية لضمان شفافية عملها وتطبيق
المعاييــر الدوليــة ،بمــا يحقــق متطلبــات
واشــتراطات الحوكمة واالمتثال ومكافحة
الفعالــة ،ومواصلــة تطويــر
الرشــوة
ّ
السياســات واإلجــراءات والبروتوكــوالت
وفــق أفضــل الممارســات.

النموذج اإلماراتي في إدارة األزمات مثاالً يحتذى وتجربة فريدة

اإلحاطة اإلعالمية :تحديث بروتوكول إقامة الحفالت والتجمعات واألعراس والعزاء في المنازل

أعلن الدكتور طاهر البريك
العامري المتحدث الرسمي عن
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث عن تحديث
بروتوكول إقامة الحفالت
والتجمعات واألعراس والعزاء
في المنازل وكذلك تحديث
بروتوكول طائرات رجال األعمال
وذلك مع العودة للحياة الطبيعية
الجديدة تدريجياً في ظل جائحة
«كوفيد .”١9
وأكد العامري خالل اإلحاطة
اإلعالمية لحكومة اإلمارات حول
مستجدات فيروس كورونا
المستجد « كوفيد  »١9أنه
على مدار نحو عامين من أزمة
«كوفيد »١9التي اجتاحت دول
العالم نجحت دولة اإلمارات في
تحويل تحديات هذه الجائحة
إلى فرص لتثبت للعالم مدى
جاهزيتها وقدرتها في تخطي
األصعب.
وقال « إن النموذج اإلماراتي
في إدارة األزمات لم يعد مثاالً
يحتذى به فقط بل هي تجربة
فريدة من نوعها ُتدرس وتعلم
كيفية تبني فرص استباقية
أفضل لتجنب نسبة كبيرة من
المخاطر”.
وأضاف « أن منهجية دولة
اإلمارات ومدى نجاحها كانت
تعكس مفهوم وأسلوب عمل
المؤسسات في الدولة وفق
منظومة متناغمة ومتوافقة إلدارة
كافة التحديات والمخاطر بمرونة
عالية وجاهزية متمكنة”.
وأكد أن القطاع الصحي
يواصل جهوده بهدف الوصول
إلى المناعة المجتمعية من خالل
توفير اللقاحات للفئات المؤهلة
ألخذ التطعيم حيث وصلت نسبة
الحاصلين على الجرعة األولى من
إجمالي السكان إلى  96.٤٥في
المائة في حين أن نسبة متلقي
جرعتي لقاح  86.٤٥في المائة
من إجمالي السكان ،مشيرا
إلى أن المستهدفات التي تم
تحقيقها من قبل القطاع الصحي
جاءت وفق استراتيجيات وخطط
مكنت من احتواء عدد حاالت
اإلصابة والوفيات واالنخفاض
الملحوظ الذي نشهده خالل
الفترة الراهنة.
وقال « إننا نفتخر بالدور
المجتمعي في تعزيز هذه
الجهود وخاصة مساهمته في

طاهر العامري خالل اإلحاطة
نجاح استراتيجية توسيع نطاق
الفحوصات ،فقد شارفنا على
الوصول إلى  9٠مليون فحص
على مستوى الدولة “.
وأضاف « نؤكد لجمهورنا
الكريم أن دراسة الوضع الوبائي
في الدولة مستمرة بهدف
تعزيز المناعة المجتمعية
ولضمان صحة وسالمة جميع
من يعيش على هذه األرض
الطيبة ،كما أن التزامنا جميعاً
بتطبيق القرارات والبروتوكوالت
المعلن عنها سيساهم في تسريع
وتيرة التعافي للعودة للحياة
الطبيعية الجديدة”.
وقال « إننا نؤمن بأن رؤية
قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها في
مرحلة التعافي تأتي بثمارها
اليوم في ظل االنفتاح التدريجي
تزامناً مع تضافر الجهود الوطنية
الحتواء الجائحة “ .
وتفصيال  ..أعلن الدكتور
طاهر البريك العامري المتحدث
الرسمي عن الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث
عن تحديث بروتوكول إقامة
الحفالت والتجمعات واألعراس
والعزاء في المنازل وذلك مع
العودة للحياة الطبيعية الجديدة
تدريجياً”.
وقال « يتضمن البروتوكول
تحديد الطاقة االستيعابية
بنسبة  8٠في المائة على أن
ال يتجاوز مجموع الحضور 6٠
شخصا باإلضافة إلى تحديد ١٠
أشخاص كحد أقصى لتقديم
خدمات الضيافة”.
وأضاف « يسمح بحضور
المناسبة للحاصلين على اللقاح
الذين أكملوا  ١٤يوما باإلضافة
الى استيفائهم شروط المرور

األخضر وإبرازه في تطبيق
الحصن وذلك حسب بروتوكول
الجرعة الثالثة الخاصة بنوع
اللقاح والبروتوكوالت المعتمدة
المصاحبة لها ،كما يتوجب على
الجميع إبراز نتيجة فحص PCR
سلبية ال تتجاوز  ٤8ساعة من
موعد المناسبة”.
وتابع « يشمل البروتوكول
أيضاً عدداً من اإلجراءات الوقائية
لضمان صحة وسالمة جميع
الحضور ومنها قياس درجة
الحرارة قبل الدخول وضرورة
االلتزام بارتداء الكمامات طوال
الوقت واستمرار تعقيم وتطهير
األماكن مع ضرورة وجود أدوات
التعقيم متوفرة للحضور ،كما
يتم تنظيم عملية الدخول وعدم
إحداث تجمعات أو ازدحام
وننصح باالستعانة بالحواجز
لتنظيم عمليتي الدخول والخروج
كما نؤكد على تقديم التحية
من دون المصافحة أو العناق
وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي
للمسافة متر ونصف المتر
طوال الوقت ،بجانب السماح
لعدد  ١٠أشخاص بحد أقصى
بالجلوس على الطاولة الواحدة
وحرصاً على سالمة الجميع نهيب
الجمهور الكريم بضرورة التنبيه
على المدعوين بعدم الحضور
إلى المناسبة عند الشعور بأية
أعراض تنفسية أو حمى”.
كما أعلن عن تحديث
بروتوكول طائرات رجال
األعمال وذلك من منطلق تعزيز
العودة لالنفتاح التدريجي بكافة
القطاعات وبالتنسيق بين الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث والهيئة العامة للطيران
المدني.

وكشف أن القرار يشمل
رجال األعمال من المقيمين
والزائرين مع ضرورة التسجيل
في خدمة «تسجيل القادمين»
وإبراز الموافقة الرسمية الصادرة
من موقع الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن
المنافذ وإبراز نسخة من اعتماد
شهادات التطعيم الصادرة من
موقع الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن
المنافذ عند المغادرة “.
وأضاف « نؤكد أيضاً على
ضرورة إبراز نتيجة فحص سلبية
 PCRتحتوي على  QRكود
تم إجراؤه خالل  ٤8ساعة من
وقت المغادرة ،كما يجب إبراز
نتيجة سلبية لفحص Rapid PCR
يتم إجراؤه في أرض المطار
قبل  6ساعات بحد أقصى من
موعد المغادرة ويجب أيضا
إجراء الفحص عند الوصول إلى
الدولة ،مع إجراء فحص PCR
في اليومين الرابع والثامن منذ
يوم الوصول”.
وأشار إلى أن البروتوكول
يتضمن أيضاً إلغاء الحد األقصى
المسموح به لركاب طائرات
رجال األعمال والسماح لجميع
رجال وسيدات األعمال من
المقيمين والزائرين المطعمين
بالقدوم للدولة عبر طائرات
رجال األعمال حسب االشتراطات
الموضوعة.
وقال الدكتور طاهر البريك
العامري «نثمن كافة الجهود
الوطنية لتعزيز واستدامة التعافي
من آثار أزمة « كوفيد« ١9
والشكر موصول لكافة فئات
المجتمع على حرصهم في
الفترة الماضية بهدف الحفاظ
على مكتسبات الدولة وما تم
تحقيقه ونهيب جمهورنا الكريم
باالستمرار على هذا النهج الذي
يعزز من تحقيق التعافي التام
واستمرار انخفاض عدد اإلصابات
على مستوى الدولة”.
وأكد على أن تضافر
الجهود في هذه المرحلة في
غاية األهمية ولذلك نوصي
باالستمرار في االلتزام واتباع
ما تم اإلعالن عنه في المصادر
الرسمية المعتمدة في الدولة
لضمان صحة وسالمة الجميع،
ولننعم مجددا بحياة طبيعية
آمنة”.وام
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لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب تختتم جولة من االجتماعات التشاورية

«الهالل» يفتتح مركز صعوبات التعلم بالمخيم
اإلماراتي األردني لالجئين السوريين

اختتمــت اللجنة الفرعية للشــراكة بين
القطاعيــن العــام والخاص لمواجهة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي اإلمارات،
سلســلة مــن اجتماعاتهــا التــي ركزت على
إنشــاء هيــكل واضــح لمكافحــة النشــاط
المالــي غيــر المشــروع ،مــن خــال تعزيز
التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخاص.
حضــر االجتماعــات العشــرة ١٤٥
ا
ا مــن القطــاع الخــاص و ٣١ممثــ ً
ممثــ ً
مــن القطــاع العــام ،إلــى جانــب ممثليــن
عــن مصرف اإلمــارات المركزي ،ووزارتي
العــدل واالقتصاد ،وهيئــة األوراق المالية
والســلع ،ومركــز دبــي المالــي العالمــي،
وســوق أبوظبــي العالمــي.
وانطاقـاً من المهام األساســية للمكتب
التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر
الوطنيــة والتعــاون الوطنــي والمتابعــة
والتواصل والشراكات االستراتيجية والركائز
الســت للسياســات والتطــورات الوطنيــة؛
وهــي إنفــاذ القانــون واإلشــراف ومراقبــة
الســجات والمعلومــات الماليــة والتعاون
الدولــي والعقوبــات الماليــة المســتهدفة،
تتألــف لجنــة الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص مــن  ١6كيانــاً حكوميــاً
و ٢١كيان ـاً خاص ـاً ،وبالتالــي تعمــل علــى
توفيــر منصــة مشــتركة لتبــادل الخبــرات
فــي مجال مكافحة غســل األموال وتمويل
اإلرهاب ومكافحة انتشــار تمويل التسلح.
وأكــد معالــي خالــد محمــد بالعمــى

افتتحــت هيئــة الهــال األحمــر
اإلماراتــي ،مركــز صعوبــات التعلــم
ألصحــاب الهمــم فــي المخيــم اإلماراتي
األردنــي لاجئيــن الســوريين بمريجيــب
الفهــود ومحطــة لتحليــة الميــاه ،وذلــك
ضمــن الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا
الهيئــة لتعزيــز الخدمــات التــي يحتاجهــا
الاجئــون داخــل المخيــم فــي المجاالت
كافــة .
وقــام ســعادة أحمــد علــى محمــد
البلوشــي ســفير الدولــة لــدى المملكــة
األردنية الهاشــمية أمــس بافتتاح المركز
بحضــور فريق اإلغاثــة اإلماراتي األردني
وجمــع غفير من ســكان المخيــم وأولياء
أمــور أصحــاب الهمــم .
وأكــد ســعادة الســفير خــال االفتتاح
حــرص اإلمــارات علــى توفيــر كافــة
الخدمــات التــي يحتاجهــا الاجئــون
فــي ظروفهــم الحاليــة ،مشــيراً إلــى أن
إنشــاء هــذا المركــز يأتي ضمــن الجهود
المبذولــة لتحقيــق الريــادة والتميــز في
خدمــة الاجئيــن وتقديــم كل مــا شــأنه
أن يعمــل علــى تيســير أمــور حياتهــم
فــي المجــاالت كافــة.
وقــال إن مبادرة هيئــة الهال األحمر
اإلماراتــي بإنشــاء هــذا المركــز تترجــم
علــى أرض الواقــع نصــوص اتفاقيــة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
التــي تعتبــر أن التعليــم حــق للجميــع
بمــن فيهــم أصحــاب الهمــم دون
تمييــز وعلــى أســاس تكافــؤ الفــرص.

محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،أن اللجنة الفرعية للشراكة بين
القطاعيــن العــام والخاص لمكافحة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،هــي إحــدى
اللجــان الفرعيــة للجنة الوطنيــة لمكافحة
غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب وتمويل
المنظمــات غيــر الشــرعية ،وتهــدف إلــى
توفيــر منصــة مشــتركة للحــوار وتبــادل
الخبــرات بهدف تحديد التحديات واســعة
النطاق.
وقــال ســعادة حامــد الزعابــي ،المديــر
العــام للمكتــب التنفيــذي لمواجهة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب« :هدفنــا
الرئيســي هــو التعاون مع القطــاع الخاص
ومشــاركة خبراتنــا ومجهوداتنــا لتحقيــق
مــا هــو أفضــل لبلدنــا ،وكمــا قــال الوالــد
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان« ،طيــب اهلل ثــراه»:
(مــن واجــب جميــع المســؤولين تشــجيع
العمــل الجماعــي والكشــف عــن الطاقات
اإلبداعيــة للشــباب وتوجيههــم إلــى مــا

هــو مفيــد للمجتمع) .وقال محمد شــالو،
رئيــس اللجنــةُ« :تواصــل لجنــة الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لمواجهــة
غســل األموال وتمويل اإلرهاب بناء نظام
عمــل كــفء مــن الناحيتيــن االســتراتيجية
والتشــغيلية ،وقد ركــزت اجتماعاتنا خال
األســابيع القليلــة الماضيــة علــى التواصــل
مع شــركائنا وممثلينا فــي القطاع الخاص،
لاطــاع علــى أفكارهــم وآرائهــم بهــدف
دعــم اســتراتيجيات اللجنــة علــى مــدار
السنوات الثاث المقبلة واعتمادها بشكل
نهائــي مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة ،وقــد
شــهدت المناقشــات طــرح العديــد مــن
المبــادرات واألفــكار التــي ســيتم العمــل
عليهــا مــن أجــل تحويلهــا إلــى خطــوات
قابلــة للتنفيــذ ،بمــا فــي ذلــك وضــع إطار
حوكمــة لتبــادل المعلومــات الســرية بيــن
القطاعيــن ،بمــا يعــزز جهــود الدولــة
للتصــدي للجرائــم الماليــة ويســاعد علــى
معرفــة المخاطــر بشــكل اســتباقي وفق ـاً
المعلومــات المتاحــة أمامنــا» .وام

خالل االفتتاح
مــن جانبــه أكــد ســعادة فهــد عبــد
الرحمــن بــن ســلطان نائــب األميــن
العــام للتنميــة والتعــاون الدولــي فــي
هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي ،حــرص
الهيئــة علــى تعزيــز الخدمــات التــي
يحتاجهــا الاجئــون الســوريون داخــل
المخيمــات وخارجها ،وتبنــي المبادرات
التــي تحدثــا فرقــا فــي حيــاة الاجئيــن
وتمكنهــم مــن الحصول علــى متطلباتهم
األساســية في الصحــة والتعليــم واإليواء
والخدمــات االجتماعيــة األخــرى.
وقــال« :بفضل هذه المبــادرات النوعية
أصبــح المخيــم اإلماراتــي األردنــي مــن
أميــز المخيمــات فــي خدمــة الاجئيــن،

وأكثرهــا كفــاءة وقدرة فــي مجال توفير
متطلبات اإليواء والرعاية الشاملة لهم».
ولفــت إلى أن افتتــاح مركز صعوبات
التعلــم داخــل المخيــم مــن شــأنه أن
يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات
الموجهــة ألصحاب الهمــم ،ويعمل على
تطويــر قدراتهــم اإلدراكيــة والمعرفيــة
ويســهم فــي تأهيلهم وتنميــة مهاراتهم.
ونــوه إلى أن إنشــاء المركــز جاء بناء
علــى دراســة واقع أصحــاب الهمم داخل
المخيــم مــن ناحيــة عددهــم ونوعيــة
اعاقاتهــم ،وتلبية لرغبات أولياء أمورهم
في إيجاد مرفق تعليمي يائمهم ويعمل
على تنميــة مداركهم .وام

النيابة العامة للدولة :الحبس والغرامة عقوبة جريمة
«قضاء أبوظبي» تستعرض مبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة خالل «جيتكس»
الجهر عالنية بنداء أو خطاب مخالف لآلداب
أوضحــت النيابــة العامــة للدولــة ،مــن خال
تغريــدة نشــرتها أمــس الثاثــاء على حســاباتها
فــي مواقــع التواصــل اإلجتماعي عقوبــة الجهر
عانيــة بنداء مخالــف لآلداب .
وأشــارت النيابــة العامــة إلــى أنــه طبقــاً
للمــادة  ٣6١مــن قانــون العقوبــات االتحــادي،
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر
وبغرامــة ال تجــاوز مائة ألف درهم أو بإحدى
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن جهــر عانيــة بنــداء
أو أغــان أو صــدر عنــه صيــاح أو خطــاب
مخالــف لــآلداب وكل مــن أغــرى غيــره عانية
بالفجــور بــأي وســيلة كانت .ويأتي نشــر هذه
المعلومــات فــي إطــار حملــة النيابــة العامــة
للدولــة المســتمرة لتعزيــز الثقافــة القانونيــة
بيــن أفــراد المجتمــع ،ورفــع مســتوى وعــي
الجمهــور بالقانــون ،وذلــك بهــدف نشــر ثقافة
القانــون كأســلوب حيــاة .وام

تســتعرض دائــرة القضــاء فــي
أبوظبــي ،خــال مشــاركتها فــي معــرض
«جيتكــس جلوبــال  ،»٢٠٢١للعام الثاني
عشــر علــى التوالــي ،حزمــة مشــاريعها
ومبادراتهــا وحلولهــا الرقميــة المبتكرة،
التــي تســهم فــي تســهيل الوصــول إلــى
العدالــة الناجزة ،وإتاحــة إنجاز مختلف
الخدمــات القضائيــة والعدليــة عن بعد،
بمــا يتماشــى مــع المنظومــة الرقميــة
لحكومــة أبوظبــي.
وأكد ســعادة المستشار يوسف سعيد
العبري ،وكيل دائرة القضاء في أبوظبي،
أن المبــادرات الرقميــة لدائــرة القضــاء
حققــت نقلــة نوعيــة فــي تعزيــز جودة
الخدمــات المقدمــة للمتعاملين وتطوير
المنظومــة القضائيــة ،تنفيــذا لتوجيهات
ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
شــؤون الرئاســة  ،رئيــس دائــرة القضــاء
فــي أبوظبــي ،بأهميــة االســتفادة مــن
التقنيــات الحديثــة واألنظمــة المتطورة
لضمــان االســتدامة واســتمرارية األعمال
فــي ضــوء استشــراف المســتقبل.
وتستعرض دائرة القضاء خال مشاركتها
فــي معــرض جيتكــس  ،٢٠٢١خدمة قيد
الدعــوى التفاعلــي ،والتــي تعــد األولــى
مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم،
لتمكيــن المتعامليــن مــن قيــد دعــوى
فــي محاكــم أبوظبــي مــن دون الحاجــة
إلى اإللمام الكامل بالقوانين واإلجراءات
القضائيــة المتبعة ،حيــث يمكنهم إتمام
المعاملــة من خــال التفاعل مع الخدمة
الرقميــة وتزويدها بالمعطيــات لتحديد
نــوع الدعــوى أو الملــف ،ومــن ثــم
الحصــول علــى رقــم دعــوى وتحديــد
موعــد الجلســة األولــى لنظــر القضيــة.
وتعتمــد الخدمــة التفاعليــة ،على الذكاء
االصطناعــي فــي تحديــد نــوع الدعــوى
والمحكمــة والرســوم المطلوبــة بدقــة
وســرعة ،مــع االســتفادة مــن الربــط
الحكومي في استخراج بيانات األطراف،
والدفــع الرقمــي ،وتضميــن اإلجــراءات
الخاصــة باســتكمال القيد مثــل ،التحري
عــن بيانــات األطــراف واإلنــذار العدلي.
وتنظــم دائــرة القضــاء ورشــة تعريفيــة
عــن خدمــة قيــد الدعــوى التفاعلــي

جانب من حناح قضاء أبوظبي في المعرض
ضمــن مشــاركتها فــي جنــاح حكومــة
أبوظبــي ،إلــى جانــب اســتعراضها لعدد
مــن الخدمــات والمشــاريع الرقميــة،
مثــل مشــروع نشــر األحــكام القضائيــة
عبــر بوابــة دائــرة القضــاء ،ومشــروع
اإلعان بالنشــر والمعني بنشر اإلعانات
القضائيــة علــى البوابــة اإللكترونيــة،
ومشــروع المصادقــة الرقميــة والمعنــي
بتوثيــق واعتمــاد المســتندات العدليــة
بالتوقيع الرقمي ،ومشــروع عقد الزواج
الرقمــي.
كمــا تتيــح الدائــرة للجمهــور فرصــة
لاطــاع علــى أبــرز المشــاريع التقنيــة
الداخليــة والمعنيــة بأتمتــة اإلجــراءات
وحوكمتها مثل :مشروع توحيد صاحيات
المستخدمين ،ومشروع «ميزان» الخاص
بنظــام احتســاب رســوم الخدمــات ،إلــى
جانــب العمليــات المرتبطــة بجلســات
المحاكمــة المرئيــة ،وإمكانيــة االطــاع
علــى الملــف الرقمــي والحصــول علــى
نســخة من المحاضر والقرارات واألحكام
الصــادرة ،وإرســال إشــعارات تلقائية بأي
تحديثــات علــى الملــف ،فضا عــن إتاحة
خاصيــة معرفــة مواعيــد افتتــاح جلســات
االتصــال المرئــي والحضــور عــن بعــد
مــن خــال عــرض رابــط الدخــول علــى
البوابــة اإللكترونيــة ،مــع ســهولة البحث
عــن الجلســة المحــددة والوصــول لرابــط
الحضــور وتفاصيــل الدعــم الفنــي.

ومــن المقــرر أيض ـاً عــرض الخدمــات
اإللكترونيــة إليــداع وصــرف األمانــات،
والتــي تمكــن المتعامل مــن طلب صرف
أمانــة أو دفــع غرامــة ماليــة مــن رصيــد
األمانــات المتوافر بالقضية ،وذلك لجميع
أنواع القضايا بالنيابات والمحاكم والتنفيذ،
مــع إرفــاق الوثائق المطلوبــة لتتم عملية
الصــرف بعــد اكتمــال عمليــات التدقيــق
والمراجعــة الازمة.
وفيما يتعلق باالســتعام عن بعد ،فقد
طــورت دائــرة القضــاء منصــة إلكترونيــة
لاستفســارات ومتابعة الطلبات القضائية
المقدمــة للمحاكــم والنيابــات وإدارة
التنفيــذ ،بمــا يتيــح للمتعامليــن التواصــل
المباشر مع المعنيين بالطلب المقدم بعد
إرســال االستفسار عبر الموقع اإللكتروني
فــي ظــل االعتمــاد علــى الهويــة الرقميــة
لضمان الخصوصية ،مع توفير ذلك بثاث
لغــات هي العربية واإلنجليزية واالوردو.
كمــا تســتعرض الخدمــات المتاحــة عبــر
منصــة المحادثــة االفتراضيــة الشــات
بــوت «يــاس» ،والتــي تضمــن تســهيل
االستعام عن الدعاوى المدنية والجزائية،
والمعامــات العدليــة باســتخدام تقنيــات
الــذكاء االصطناعي ،مع إمكانية مســاعدة
المســتخدمين في الوصــول إلى الخدمات
الرقميــة عبر الموقــع اإللكتروني للدائرة
مــن خــال إتاحــة أكثرهــا اســتخداما مــن
قبــل المتعامليــن بطريقــة تفاعليــة .وام
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العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠
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العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠
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العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠
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العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠
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العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

دروب لإلستثمار في المشاريع السياحيه

كوفيولوجي كافيه

مؤسسة عامر حسن العمال االصباغ

الفوند للخياطة النسائية

رخصة رقم CN-2381115 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2513478 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1172997 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2702065 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

ويل العين لخياطة المالبس النسائية

هاشتاق ورد للزهور

كتارا لألصباغ

إيسيالنزا للحلويات

رخصة رقم CN-4007456 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2445781 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1043811 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-2907397 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

آرت تتش لألكسسوارات الهواتف المتحركة

صالون جوفنتس للرجال

بي سيفين للتجارة العامة

رخصة رقم CN-2805688 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1191639 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-3761542 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

الطنيجى ٪١٠٠

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عمر محمد عوض سالم الغسانى

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون تاتش للشعر والتجميل للرجال
رخصة رقم CN-2114181 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة منال على محمد
حمدان ٪١٠٠
تعديل وكيل خدمات /حذف محمد عبيد على صالح الزعابى
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف منال على محمد حمدان
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
الخط الالمح للمقاوالت العامة والنقليات
رخصة رقم CN-3978808 :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.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
اولمبيا كوفي شوب
بلو فيو للنقليات والمقاوالت العامة
رخصة رقم CN-2063472 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-3850569 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سالم عبداهلل سالم تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد سالم محمد
بلخير الحضرمى ٪١٠٠
حسن الحوسنى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف راشد نجم عبداهلل تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سهيل مفتاح سالم
سيف المنصورى
سيار الحوسنى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
شركة الوجدان للصيانة العامة ذ.م.م
رخصة رقم CN-1167998 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة جولفير سينغ بيارا سينغ ٪٢٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة جورديب سينغ بيارا سينغ ٪٢٤

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة احمد يوسف جمعه
عبداهلل الحوسنى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف جولفير سينغ بيارا سينغ
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف جورديب سينغ بيارا سينغ
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف مهدى محمد راشد مهدى االحبابى

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
معهد السالم للدراسات والبحوث االستراتيجية ذ.م.م
رخصة رقم CN-3759119 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /معهد السالم للدراسات والبحوث
االستراتيجية ذ.م.م
PEACE INSTITUTE FOR STRATEGIC
STUDIES AND RESEARCH L.L.C
إلى /معهد السالم للبحوث والدراسات واالستراتيجية ذ.م.م

PEACE INSTITUTE FOR RESEARCH AND
STRATEGIC STUDIES L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
كافتيريا ريان تي
رخصة رقم CN-2157424 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد راشد على الحسينى

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ايديل ستار لقطع غيار المستعملة للسيارات
رخصة رقم CN-2398224 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /ايديل ستار لقطع غيار المستعملة للسيارات
IDEAL STAR USED AUTO SPARE PARTS
إلى /ورشة  4ويلز لتصليح السيارات
WHEELS 4 AUTO REPAIR WORKSHOP
تعديل عنوان /من أبوظبي المصفح م  307258 5السيد محمد خليفه
محمد واخرين إلى أبوظبي المصفح م  502114 502114 5السيد
احمد مهدى محمد سعيد واخرين
تعديل نشاط /إضافة سمكرة المركبات ()4520001
تعديل نشاط /إضافة دهان ورش المركبات ()4520002
تعديل نشاط /إضافة إصالح ميكانيك المركبات ()4520003
تعديل نشاط /حذف تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات ()4530003

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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
باكيت كو
رخصة رقم CN-2642461 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة حصه سعيد سالم
بن سويدان السويدى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عبير اسماعيل محمد
حاجس المرزوقى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

CMY
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم - ٦٦74/2021/٦0 :أمر أداء

المنظورة في :أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 ٧٢١٫٠٠٠درهم درهم سبعمائة وواحد وعشرون ألف درهم مع فوائد
قانونية بواقع  %9تبدأ من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد والرسوم
والمصاريف.
المدعي :ماجد محمد أحمد عبدالعزيز السويدي
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،منطقة الخليج التجاري ،دبي ،شارع برج
خليفة ،مبنى برايم تاور ،شقة ١٤٠٣
المطلوب إعالنه -١ :فوك بيلو صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/١٧إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره «
 ٧٢١٫٠٠٠درهم» سبعمائة وواحد وعشرون ألف درهم والفائدة  %٥من
تاريخ استحقاق الشيك وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ
ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إخطار دفع بالنشر
رقم الملف 2021/40٦ :التنفيذ المدني

بناء على طلب المحكوم له /بيوتي سمايل الجنسية
ً
إلى المحكوم عليه /هاجر قرابه الجنسية ـ المغرب
ليكن معلوماً لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت
بحقك حكماً بتاريخ  ٢٠٢١/8/١٠في القضية رقم ٢٠٢١/١١٠
مدني جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره  ٧٥8٣٫٥٢درهماً
ال الرسوم والمصاريف ،وبما أن المحكوم له أعاله قد
شام ً
تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم المشار إليه أعاله ،فأنت
مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله خالل  ١٥يوم التالي للتبليغ وفي
حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك اإلجراءات
القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المترتبة عليك.
قسم التنفيذ
إمارة أبوظبي
دائرة القضاء
محكمة العين اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن تغيير اسم

تقدمت إلينا المدعوة /جميعه مبارك علي خميس
المنصوري /إلى قسم التوثيقات بمحكمة العين
اإلبتدائية ـ مبنى الخدمات العدلية ـ بطلب تغيير
إسمها األول من «جميعه» إلى «نوره» ليصبح /
نوره مبارك علي خميس المنصوري ،فمن لديه
اعتراض على ذلك يتقدم به إلى قسم التوثيقات
بمحكمة العين اإلبتدائية خالل  ١٥يوما من
تاريخ نشر اإلعالن.
رئيس دائرة التوثيقات

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
في التنفيذ رقم  ٥777/2020/207تنفيذ تجاري

إلى المنفذ ضده١ :ـ الوان الطيف لتصميم اإلعالنات
مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ :النسر للنشر «ش.ذ.م.م»
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٥١٠٢9درهم» إلى
طالب التنفيذ أو لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إجتماع خبرة

المعلن ـ المدعى عليه /منصور ابراهيم
ُ
بموجب كتاب عدالة المحكمة والمتضمن انتدابي خبيراً في الدعوى المشار
إليها أعاله  ،المقامة من المدعية  /ايمان حجي صالح سلمان النساي.
نوجه إليك الدعوة للحضور شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني الجتماع
الخبرة الحسابية يوم اإلثنين الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٥في تمام الساعة ٤٫٠٠
عصراً  ،وذلك عبر تطبيق « »Zoomمن خالل الرابط أدناه:
https://zoom.us/j/91822050830?pwd=WmNYdUx1N0ZjZUw
1L0EvbDMwdWY1Zz09
Meeting ID: 91822050830
Passcode: SAM19
وذلك لإلجابة على الدعوى وتقديم ما لديكم من مستندات ترغبون في
تقديمها ،وفي حال تخلفكم عن الحضور أو عدم إرسال وكيل قانوني
عنكم خالل المهلة المحدد فإن الخبير سيباشر إجراءات الخبرة ويقدم
تقريره للمحكمة من واقع المستندات المتاحة.

الدكتور /عبداهلل علي القايدي
خبير حسابي منتدب أمام محاكم دبي

اسم الشركة :ليزرفيجن ميغا ميديا ش.ذ.م.م رقم الرخصة٧٤8٢٣٧ :
العنوان :مكتب رقم  P3-A08- 02ملك رابي محمد نور برديسي ـ
بردبي ـ خليج التجاري
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٢٠٤٣99 :
اسم المصفي:السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٧/٢6 :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٧/٢6 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان :مكتب رقم  ١١٠٣ـ
ملك حسين يداهلل فالحي ـ بردبي الخليج التجاري
الهاتف 9٧١-٤-٢999٥٥٥ :الفاكس 9٧١-٤-٢999٣٣٣ :

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

دائرة التنمية االقتصادية

انذار عدلي بالنشر رقم 1/8112/2021

المنذر /شركة امباور لوجستور ش ذ م م .
ضد المنذر اليه االول /ناشيونال جلف لإلنشاءات ش.ذ.م.م
المنذر اليه الثاني /ماهر علي يسلم حسن
الموضوع :يكلف المنذر ـ المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ
وقدره  ٤6٢٥١٥درهم بموجب الشيك رقم  ٠٠٠٣6٠خالل مده
أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االنذار وإال سيضطر
المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه
وإستصدار أمر االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي
عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماه.

الكاتب العدل

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن نشر اجتماع خبرة في القضية 2021/21
تجاري مصارف كلي

المرفوعة من :بنك أبوظبي التجاري بوكالة :التميمي ومشاركوه
للمحاماة واالستشارات القانونية
ضد المدعى عليها األولى :بي أي سي للمقاوالت ش.ذ.م.م
باإلشارة إلى تكليف محكمة دبي المؤرخ في  ٢٠٢١/١٠/١8والمتضمن
تكليف لجنة الخبرة في القضية المذكورة أعاله نحيطكم علماً
بأنه تقرر عقد اجتماع الخبرة في القضية المذكورة يوم األربعاء
 ٢٠٢١/١٠/٢٧الساعة  ١٢ظهراً على أن يلتزم المدعى عليها باالتصال
بهاتف مكتب الخبير إلعالمه بإجراءات واآللية المتبعة لعقد االجتماع
المراد عقده بالتاريخ والتوقيت المبين أعاله ..علماً أن بيانات
التواصل مع مكتب الخبير هي :هاتف رقم  ٠٤/٢999٠٠٠بريد
إلكترونيexperts@alhilalcapital.ae :

عن لجنة الخبرة /الخبير /أحمد ماجد لوتاه  -رقم القيد «»١١١

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :ليزرفيجن ميغا ميديا ش.ذ.م.م رقم الرخصة٧٤8٢٣٧ :
العنوان :مكتب رقم  P3-A08- 02ملك رابي محمد نور برديسي ـ
بردبي ـ خليج التجاري
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٢٠٤٣99 :
اسم المصفي:السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٧/٢6 :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٧/٢6 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان :مكتب رقم  ١١٠٣ـ
ملك حسين يداهلل فالحي ـ بردبي الخليج التجاري
الهاتف 9٧١-٤-٢999٥٥٥ :الفاكس 9٧١-٤-٢999٣٣٣ :

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر بموعد اجتماع الخبرة الحسابية األول
رقم الدعوى  2021 /2٥٦ :تجاري كلي

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

دائرة التنمية االقتصادية

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  343/2021/38ـ تجاري مصارف جزئي

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية رقم ٢٤9
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا
للمدعي /بنك أبوظبي التجاري مبلغ وقدره  9٧١,٣6٢,٥٣درهم فقط تسعمائة وواحد
وسبعون ألف وثالثمائة واثنان وستون درهما و ثالثة وخمسون فلساً باإلضافة إلى الفائدة
بواقع  %9من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
 ,المدعى بنك ابوظبي التجاري عنوانه إمارة دبي ,ديرة ,بورسعيد قرية االعمال بلوك
بي الطابق السادس مكتب  6٠6هاتف  ٠٤٢٥٢٥٢٧٠فاكس  ٠٤٢٥٢٥٢٧٣بريد الكتروني:
 info@arnhadvocates.comرقم مكاني ٣١٤٣١9٤98١ :ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه  -١تونيس العمال تنفيذ التصميم الدخلي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليهما
بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي /بنك أبوظبي التجاري مبلغ وقدره
 9٧١,٣6٢,٥٣درهم فقط تسعمائة وواحد وسبعون ألف وثالثمائة واثنان وستون درهما
وثالثة وخمسون فلساً باإلضافة إلى الفائدة بواقع  %9من تاريخ المطالبة وحتى السداد
التام الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٥الساعة  ٠8:٣٠صباحا في قاعة التقاضي
عن بعد &  BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك
بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

مذكرة إعالن بالنشر(إستئناف) في االستئناف
رقم  1719/2021/300ـ استئناف مدني

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 8٢
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١6٥9/٢٠٢١
مدني جزئي والرسوم والمصاريف و االتعاب
المستأنف فرحناز رحيم بروانياني
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ بناية
الحواي ـ الطابق الثالث ـ مكتب ٣٠٤
ويمثله الحجية سالم سعيد النوبي
المطلوب إعالنهما  -١فرشيد غالمحسين كشف االيات صفته :مستأنف ضده
 -٢ساناز محسن جهان فر صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن :قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم١6٥9/٢٠٢١ :
مدني جزئى.
وحدد لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٥الساعة  ١٠:٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا
وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦4٥7/2020/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٤٣68/٢٠١9تجاري
جزئي ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٥66٢6درهم) شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ ساند روز لالعمال فنية ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي ـ بردبي ,الخليج التجاري ,شارع األبراج ,برلنغتون تاور,
الطابق  ,٢٣مكتب رقم  ,٢٣١٠بالقرب من برج خليفة
المطلوب إعالنه  -١:غونغ يو للسياحة ش.ذ.م.م ويمثلها مديرها /فولونغ
كيواى صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٥66٢6درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر النذار عدلي رقم «»2021/840٦

المنذرة :سوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي إتش .
المنذر اليه :أحمد جاويد جيحون  .ويحمل جنسية مزدوجة لجمهورية أفغانستان
«بموجب جواز السفر  »U٠٧96١٠٤١وجمهورية تركيا «بموجب جواز »٠٠٠٣٢8٠٤
السفر األفغاني رقم الصادر باسم /أحمد سيهون )  .التركي رقم
تنذر المنذرة /سوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي إتش .المنذر اليه /أحمد جاويد
جيحون بموجب هذا اإلنذار بضرورة سداد الدين المستحق لها في ذمة المنذر اليه
والبالغ قدره حسب الئحة التنفيذ رقم  ٢٠١٧/٢9٥١تنفيذ تجاري ،مبلغ 6١٫٧6٢٫١٢8
درهم «واحد وستون مليون وسبعمائة واثنين وستون ألف ومائة وثمانية وعشرون
درهم»  ،وذلك خالل  ٣٠يوم عمل من تاريخ استالمه هذا اإلنذار ،وإال فإن المنذرة
تحتفظ بحقها في إحالة األمر الى للمحاكم القضائية المختصة واتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية بما في ذلك دون حصر مباشرة إجراءات اإلفالس ضد المنذر اليه وتصفية
أمواله وممتلكاته وفقاً لنص المادة  69فقرة  ١من قانون اإلفالس رقم  9لسنة ٢٠١6
المعدل بالمرسوم رقم  ٢٣لسنة  ،.٢٠١9على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة
أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها
في الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية االماراتي.
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله ،ستضطر
المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها ،على سبيل المثال
ال الحصر  ،المطالبة بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة
وذلك دون توجيه أي اخطار آخر الي المنذر اليها.

الكاتب العدل

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إنذار عدلي بالنشر رقم »2021/8498

المنذر :بالنيت للسفريات والسياحة والشحن «ذ.م.م»
المنذر إليهم١ :ـ ورثة مصبح سالم مصبح سالم السويدي
٢ـ حمده مصبح سالم السويدي
مجهولين محل اإلقامتهم
المنذرة تنذر المنذر إليهم بضرورة رد مبلغ التأمين وقدرة ١٫٢٠٠٫٠٠٠ / -
درهم المستحق عليها بموجب إيصال استالم و سند الضمان المؤرخ
 ١996/9/١٧و عقد اإليجار المؤرخ  ١996/١١/١٠الخاص المبني القائم
على العقار رقم  ٣٧8الكائن بمنطقة الراس برد مبلغ التأمين المستحق
عليهم مبلغ وقدره  ١٫٢٠٠٫٠٠٠ / -درهم و ذلك خالل خمسة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلنذار وفي حالة عدم السداد «برد مبلغ التأمين» فإن
المنذرة سوف يضطر التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة السترداد حقوقها
من طرفكم بما في ذلك المطالبة برد مبلغ التأمين مع تحمليكم كافة
الرسوم والمصاريف القضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى
تجاه المنذر إليها.

الكاتب العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن تنازل عن رخصة MOJAU-2021- 0027496

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه:
من :الطرف األول /يعقوب عبد اهلل شيردل صادق البلوشي
الجنسية :االمارات
الى :الطرف الثاني /علي عيسى محمد حسن الجنسية :االمارات
باالسم التجاري (صالون خاطر للحالقة) رخصة صادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم ( )٣٢٥١٣والمسجلة
بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد
انقضاء  ١٤يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCICOM2021/ 0001584ـ تجاري (كلي)
الى :المحكوم عليه :محمد نعيم مان ـ صابر حسين احمد دين
ـ محمد زمان عبد المنان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ يونايتد بنك ليمتد ـ 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:
ال الرسوم والمصاريف٢8٢9٧٧٧,٠ :
المجموع الكلي شام ً
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه
أعاله خالل( )١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إنذار عدلي بالنشر رقم «»2021/141٥3
المخطر١ :ـ ريكارو ايركرافت سيتينج جي إم بي إتش & كو .كي جي
٢ـ ريكارو ايركرافت سيتينج إنترناشيونال جي ام بي إتش
ويمثله المحامي /المثنى الرمسي
المخطر إليه :ريكارو سيرفيس سنتر م.م.ح «مجهول محل اإلقامة»
تنذر «الشركتين المنذرتين» «المنذر إليها» وتعذرها وتكلفها
بالوفاء بمبلغ  ١66٫9٠9٫٥٠درهم «مائة ستة وستون ألف وتسعمائة
وتسعة درهم وخمسون فلساً» وذلك خالل خمسة أيام من تاريخ
استالم هذا اإلنذار ،وإال يحق لها اتخاذ اإلجراءات القانونية للمطالبة
بالمبلغ والتعويضات المستحقة.
بالوكالة عن المخطر
المحامي /المثنى الرمسي

الكاتب العدل

إجتماع خبرة

إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة MOJAU-2021- 0022621

يرجى العلم بأنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من الطرف األول السيد /أحمد صالح علي إبراهيم ـ
مصري الجنسية هوية رقم ٧8٤١98٠٧٤6٣9٠٧٥
إلى الطرف الثاني السيد /محمد عاشور محمد المرسي ـ
مصري الجنسية هوية رقم ٧8٤١98٧٥٢٠٤8٢٧٧
باالسم التجاري «مقهى وكافتيريا المحروسة» رخصة صادرة
من دائرة التنمية االقتصادية عجمان رقم رخصة «»٧٣٣٥٥
والمسجلة بغرفة تجارة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل
بالتصديق على التنازل بعد انقضاء  ١٤يوم من تاريخ نشر
اإلعالن.

الكاتب العدل

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
اإلتحادية ,المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم
 ,SHCFICIGRIPET2021/ 0005409التظلم من أمر على عريضة
إلى :المحكوم عليه محمد وليد رشدي عودة ,العنوان9٣٢٢١٢8 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/١٣قد حكمت عليك هذه
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح زاهر محمد
قصاب ,بالتالي:
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكال وفي الموضوع بالغاء
القرار الصادر بمنع المتظلم من السفر الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢
واعتباره كان لم يكن وتخطر الجهات المختصة بالقرار الجديد
والزمت المتظلم ضده بالمصروفات و خمسمائة درهم مقابل
اتعاب المحاماة.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية

المحكمة االبتدائية المدنية

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم / SHCFICILABMIN2021/ 0007167عمالي (جزئي)

الى المدعي عليه :مركز القصر الوردي الطبي ذ م م
مجهول محل اإلقامة :الشارقة المجاز شارع كورنيش البحيرة مكتب رقم 9٠6
طابق رقم  9ملك الشيخة ندى بن عبد اهلل القاسمي ٠٥٥٤٧٢٥686 – ٠٥٠٥٤٥8٥٤٣
نعلمكم بأن المدعيه /جايمول ماثوانتونى ريكسون الجنسية :الهند في الدعوى
رقم  ٢٠٢١ -٧١6٧دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالب فيها :الزام المدعى عليه بسداد
مبلغ وقدره  ١٧٠٠٠درهم باالضافة الى الرسوم والمصاريف.
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/٢6أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه ـ مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم  )١٥شخصياً 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 ـ بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١8 :م.

مكتب الخدمات القضائية

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

مذكرة إعالن المدعى عليها بالنشر للحضور أمام الخبرة
بالدعوى رقم « 2329لسنة  »2021تجاري جزئي ـ دبي

إلى المدعى عليها شركة /نسيم الفجر للوساطة التجارية «ش.ذ.م.م»
نحيطكم علماً انـه تـم انتدابنا خبير حسابي بالقضية أعاله والمرفوعة
ضدكم من المدعي  /سيد مجيد مير مقتدائي «الجنسية  /إيراني».
وعليـه فـانتم مكلفـون بالحضور أو من يمثلكم قانونا اجتماع الخبرة المقرر
عقده يــوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢6في تمام الساعة  ٤٫٠٠عصراً،
وسوف يتم عقد االجتماع عن بعد باستخدام برنامج « »ZOOMتنفيذاً
لتعميم محاكم دبي مع ضرورة تزويد الخبرة بصور الهويات والتوكيالت
والتفويضات وايميل ورقم تليفون المفوض بحضور االجتماع إلرسال رابط
االجتماع للمفوض بالحضور وعلى أن يتم تزويد الخبرة بالمستندات قبل
موعد االجتماع المحدد بيومين على االقل.
علمـاً بانـه فـي حـال التخلف عن الحضـور فـإن الخبرة ستباشر اعمالها
وفقاً للصالحيات المخولة لها قانوناً .
الخبيرة الحسابية  /آمنة إبراهيم المير
Amnaalmeer.auditing@gmail.com
Info.amnaauditing@gmail.com
٠٤8٣٢٢٢٢٠ / ٠٥٠١8١١١6١

CMY

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٦3/2021/39تجاري مصارف كلي

المنظورة في :دائرة المصارف الكلية رقم ٢٥٠
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن
يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره « ٣٢١٫٠9٧٫٣٤8٫٣8ثالثمائـة وواحـد عـشـرون مليـون وسـبعة
وتسـعـون الـف وثالثمائـة وثمانيـة و اربعـون درهــما وثمانيـة وثالثـون فـلـسا» كما في تاريخ
 ٢٠٢١/9/6والفوائد القانونية بواقع  %١٢من ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ
رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .المدعي :بنك دبي التجاري ش.م.ع» عنوانه اإلمارات
 إمارة دبي ،بر دبي  -دبي -شارع الخليج التجاري -مبنى اسبكت تاور  -شقة الرابع ٤٠٤المطلوب إعالنهما١ :ـ راجيش كوماركريشنا هندي الجنسية «اإلسم وفقاً لجواز السفر واإلقامة»
راجيش كوماركريشنا هندى الجنسية «االسم وفقاً للهوية اإلماراتية» صفته :مدعى عليه
٢ـ االتحاد لألفالم الملونة «ذ.م.م» صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن
والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره « ٣٢١٫٠9٧٫٣٤8٫٣8ثالثمائـة
وواحـد عـشـرون مليـون وسـبعة وتسـعـون الـف وثالثمائـة وثمانيـة و اربعـون درهــما
وثمانيـة وثالثـون فـلـسا» كما في تاريخ  ٢٠٢١/9/6والفوائد القانونية بواقع  %١٢من ذلك
التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢6الساعة  ١١٫٠٠صباحاً في قاعة التقاضي
عن بعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك
بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن حكم بالنشر رقم الدعوى 2021/30٥ :ـ
أحوال شخصية

بناء على طلب مدعي /جمال حنيف كل الجنسية /باكستان
ً
إلى مدعى عليه /فاطمة عمر طالع الجنسية /سوريا
يرجى االحاطة بأن المحكمة بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٧أصدرت بحقك الحكم
التالي:
حكمت المحكمة-:
١ـ بتطليق المدعي جمال حنيف كل من المدعى عليها فاطمة عمر طالع
طلقة بائنة للضرر وأمرتها بإحصاء العدة من تاريخ صيرورة الحكم باتاً.
٢ـ بإثبات حضانة المدعي للبنت ماريا.
٣ـ بإلزام المدعى عليها بمصاريف ورسوم الدعوى.
وصدر الحكم في ٢٠٢١/١٠/٧
حكماً قابالً لالستئناف خالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإلعالن
به ،وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن على الحكم المشار إليه فإن
المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.

إداري سعادة متعاملين

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة MOJAU-2021- 0027658

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من :الطرف األول /عبداهلل عيسى أحمد محمد ال عبداهلل«المتنازل»
الجنسية :اإلمارات
الطرف الثاني /وليد تراك حاجى «المتنازل له» الجنسية :سوريا
باالسم التجاري مؤسسة «هوانا كافيه» رخصة صادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم « »9٧٢٥٢والمسجلة
بغرفة تجارة وصناعة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل
بالتصديق على التنازل بعد انقضاء  ١٤يوماً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.

الكاتب العدل

العدد ( )٣٥٧٢األربعاء  ١٣ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  925/2021/208تنفيذ مدني

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  1370/2021/208تنفيذ مدني

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :جست جو للسياحة.ذ.م.م
رقم الرخصة٧96٠٣٤ :
العنوان :مكتب رقم  8ملك اجى روشوانى ـ بردبي ـ الورسان األولى
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٣١٧٧٠١ :
اسم المصفي :محمود كاظم لمراجعة الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١9 :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١9 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب  ١9٠١ـ  ١9٠8ـ  ١٧٠٧ـ  ١٧٠8ملك الشيخ محمد بن زايد
ال نهيان ـ المركز التجاري استدامة B
الفاكس :
الهاتف:

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

موضوع التنفيذ
طالب اإلعالن :حسن صالح حسن سلمان المرزوقي صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه -١ :بيت الفرات لمقاوالت تركيب البيوت الجاهزة
صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع االعالن
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره( )٢١٣6٤درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة شامالً للرسوم والمصاريف وعليه فان المحكمة ستباشر
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور
خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القسم

دائرة التنمية االقتصادية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  7937/2021/207تنفيذ تجاري

موضوع التنفيذ
طالب اإلعالن :هيالسي باواليت للتجارة ش.ذ.م.م وتمثلها مديرتها
السيدة /زهونج جوفانج صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه -١ :محمود بخشور للتجارة ش.ذ.م.م صفته
بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع االعالن
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع
المبلغ المنفذ به وقــدره( )69٤٣٧,٧٥درهم الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة وعليه فان المحكمة
ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار
المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إلى المنفذ ضدهما  -١فهد ابراهيم عبد الرحمن محمد السبهان
 -٢عمر عبد العزيز ابراهيم السبهان
مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ فرانكو فافيال
قررت محكمة دبي االبتدائية بتايخ  ٢٠٢١/٠9/٢6اخطاركم بسداد
المبلغ المنفذ به وقدره() درهم خالل  ١٥يوم من تاريخ التبليغ
واال بيع العقار( /المنطقه /السطوه ـ رقم االرض  ٢٧8٢ـ رقم
البلديه ٣٣٤-١٢٤8 /المساحه الكلية  & ٥96,٧٢/المنطقه /وادى
الصفا ٤ـ رقم االرض ٥٧ /ـ المساحه الكليه 8٣٣9٧,٣٥ /متر مربع ـ
المنطقة /الثنيه الخامسه ـ رقم االرض  ١8٣ـ رقم البلديه٥9٤-٣9٣ /
ـ المساحه )988,١8 /والعائدة لكم بطريق المزايدة وفقا لمقتضيات
نص المادة  ٢9٥من قانون االجراءات المدنية.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

رئيس القسم

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 7511/2021/207تنفيذ تجاري

الى المنفذ ضدهم  -١عبد اهلل سعيد عبد اهلل ال ثاني الفالسي
 -٢ثاني القابضة (ش.ذ.م.م)
 -٣مدينة دبي للغولف (ش.ذ.م.م)
 -٤الهمله لالستثمار(شركة ذات مسئوولية محدودة)
مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ بنك دبي التجاري ش م ع
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  ٥١١98868٠,٧6درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ
نشر هذا االعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االستئنافية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCAPCICV2021/ 0000861مدني (كلي)

الى المدعي عليه :غفران رفيق محمد رفيق بصفته مدير الشركة
المنفذ ضدها بروكس للوساطة العقارية ذ.م.م.
مجهول محل اإلقامة :إمارة دبي ـ دبي ـ انترناشونال سيتي ـ
بناية اكس فايف ـ مكتب رقم  ٣أنت مكلف بالحضور بجلسة
 ٢٠٢١/١٠/٢٥أمام مكتب ادارة الدعوى محكمة عجمان االتحادية
المحكمة االستئنافية المدنية ـ مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
ـ االستئناف  )١شخصياً او 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 اعاله ـ بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

اعالن بالنشر
 62/2021/39ـ تجاري مصارف كلي

محكمة التنفيذ المدنية

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى رقم
 SHCFICICPL2021 /0005918أمر أداء

إلى المدعى عليه :تيرازو المحدودة رادها كريشنا هاربهاران
هندي الجنسية
الفي مالهونزا هندي الجنسية
نعلمكم بأن المدعي ستايرو لصناعة المواد العازلة «ذ.م.م» ـ قد
أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة ،نأمر بالزام المدعى عليهم
أن يؤدوا للمدعية بالتضامن فيما بينهم مبلغاً وقدره «»٤١6٢٠٫٣٠
درهم «فقط واحد وأربعون ألف وستمائة وعشرون درهم
وثالثون فلس» والزامهم بالفائدة بمقدار  %٥سنوياً من تاريخ
قيد الدعوى وحتى تمام السداد والزمتهم بالرسوم والمصروفات.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

المحكمة االبتدائية المدنية

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /سيف عبداهلل يوسف بوكتاره الشامسي،
اإلمارات الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة
« »%١٠وذلك إلى السيد /محمد دلور مفيظ ماله ـ بنغالديش الجنسية
ويرغب السيد /محمد جاويد محمد نور ـ بنغالديش الجنسية ،في البيع
والتنازل عن كامل حصته البالغة « »%9٠وذلك إلى السيد /محمد دلور
مفيظ ماله ـ بنغالديش الجنسية في «االمور لخياطة وتطريز العبايات»
رخصة تجارية رقم « »٥٣٠٤9١الشارقة.
تعديالت أخرى :تم تغيير الشكل القانوني من «شراكة أعمال مهنية» إلى
«مؤسسة فردية بوكيل خدمات»
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء
المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه أي اعتراض
حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0027743

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /شوبان سوبول شاندرا داس،
بنغالديش الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته
البالغة « »%١٠٠وذلك للسيد /حافظ عبدالكريم أحمد بخش ـ
باكستاني الجنسية في الرخصة «صالون الشعر الحرير للحالقة»
بموجب الرخصة الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة
الشارقة برقم «.»٧86٣8٥
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »٥من القانون االتحادي رقم
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على
اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن
لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0027785

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 2021/8511

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إلى المحكوم عليه /المنازع ضده /كيم جيو نيفيل توريس جويفارا جويفارا
وعنوانه :امارة دبي ـ البرشا هايتس ـ النور تاور  ٢ـ شقة  9٠٤ـ
مكاني١٥6٤٧٧٧٠9٧ :
ضدك لصالح المدعي :المنازع /سوبر ماركت السلة الخضراء ممثلة بمالكتها
المدعوة /بونججو سونج
نخطركم من أنه صدر الحكم المرفق صورة عنه
في الدعوى رقم SHCEXCIREA2021/ 0002168
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور,
ودفع الرسم المحدد لذلك ,وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع اإلجمالي 8٢٢8٠ :درهم
باإلضافة الى قيمة الفائدة بواقع  %٥سنويا اعتبارا من تاريخ االستحقاق
في  ٢٠٢٠/١٢/٧وحتى تمام السداد بموجب هذا أنت مكلف بتنفيذ ما
جاء أعاله خالل  ١٥يوم من تاريخ اليوم التالي لتبليغكم ,وفي حالة تخلفك
عن ذلك فان المحكمة ستتخذ بحقك االجراءات القانونية.
حرر بتاريخ٢٠٢١/١٠/١٧ :

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0027601

ليكن معلوماً للجميع بأن الشيخ خالد حميد صقر حميد القاسمي ـ إماراتي
الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة « »%١٠٠وذلك
للشيخة إيمان أحمد بن سلطان بن سالم القاسمي ـ إماراتية الجنسية،
في الرخصة «أمير البحر لمقاوالت األصباغ والصحية» بموجب الرخصة
الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة برقم «.»٥٣٤8٧٥
تعديالت أخرى :تم تغيير االسم التجاري من ««أمير البحر لمقاوالت
األصباغ والصحية» إلى «دار األمير لمقاوالت البناء»
تغيير النشاط من «مقاوالت فئة سادسة أصباغ صحي» إلى «مقاوالت
بناء فئة خامسة»
ال بنص المادة « »١٤فقرة « »٥من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
وعم ً
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل ،فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا
اإلعالن ،فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

انذار عدلي بالنشر 2021/8486

المنذر :لويال فورس لخدمات الحراسة
المنذر اليها :تاسك فورس خدمات االمن
ش.ذ.م.م
ننذركم بسداد مبلغ  ٣66١٣,١6درهم
خالل خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر
وإال سوف نضطر اسفين الى اتخاذ كافة
االجراءات القانونية ضدكم.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

محكمة الشارقة االتحاية ـ دائرة التنفيذ اخطار دفع
في القضية التنفيذية رقم SHCEXCIREA2021/ 0002168

دائرة التنمية االقتصادية

المنذر :لويال فورس لخدمات الحراسة
ضد المنذر اليها :اسيس للتطوير العقاري
ش.ذ.م.م
ننذركم بسداد مبلغ  ١٧٢٤٧,١٠درهم
خالل خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر
وإال سوف نضطر اسفين الى اتخاذ كافة
االجراءات القانونية ضدكم.

إلى المدعى عليهما  -١ماكسيم جاياراج سيراو -٢توماس فيليام باجاراج
مجهولي محل اإلقامة
بما أن المدعى بنك دبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة
ويمثله أبوبكر سالم عوض المنهالي
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليهم
بالتضامن والتضامم والتكافل بسداد مبلغ وقدره 9,9٧١,8٠٣,٢8
درهم والتعويض بمبلغ وقدره  ٥٠٠,٠٠٠درهم والرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢١-١٠-٢٧الساعة
 ٠9:٠٠صباحا في مكتب إدارة الدعوى & BUILDING_DESC
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم
ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة
أيام على االقل.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

انذار عدلي بالنشر 2021/8485

المنذر :محمد عمران خان عبد اهلل خان وحيد ـ باكستاني
الجنسية
المنذر اليه -١ :محمد شاهروخ للخدمات الفنية ش ذ م م
 -٢محمد ارشد عبد الرشيد ـ باكستاني الجنسية
الموضوع :ينذر المنذر ـ المنذر اليهما بالتضامن فيما
بينهما بضرورة سداد مبلغ وقدره  ١١٠٠٠درهم خالل
مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار وإال
سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي
تحفظ له حقه و استصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض
المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع
تحميل المنذر إليهما كافة رسوم ومصاريف التقاضي
وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :جست جو للسياحة.ذ.م.م
رقم الرخصة٧96٠٣٤ :
العنوان :مكتب رقم  8ملك اجى روشوانى ـ بردبي ـ الورسان األولى
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٣١٧٧٠١ :
اسم المصفي :محمود كاظم لمراجعة الحسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١9 :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١9 :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب  ١9٠١ـ  ١9٠8ـ  ١٧٠٧ـ  ١٧٠8ملك الشيخ محمد بن زايد
ال نهيان ـ المركز التجاري استدامة B
الفاكس :
الهاتف:

موضوع التنفيذ
طالب اإلعالن :زينب عبد اهلل حسين مال صالح صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه -١ :بيت الفرات لمقاوالت تركيب البيوت الجاهزة
صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع االعالن
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره( )٢66٢١٥درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القسم

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 559/2020/208تنفيذ مدني

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  6744/2021/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٢9٤
ال
امر اداء ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ١٥6١٤6,99درهم) شام ً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ بنك االمارات دبي الوطني (ش.م.ع)
عنوانه :دبي ـ شارع الشيخ زايد ,برج لطيفة ـ الطابق  ٣8ـ مكتب ٣8٠١
المطلوب إعالنه  -١:فرداد كافيني جمشيد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١٥6١٤6,99درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن اجتماع خبرة في الدعوى رقم 2021/3583
تجاري جزئي

ضد المدعى عليه /سعيد بختيار كريم نيا
المقامة من المدعى /مجتبى حسين عظيمي أبرومند ,بما أن هناك
دعوى مقامه ضدكم أمام محاكم دبي تحت رقم ٢٠٢١/٣٥8٣
تجاري جزئي ,وحيث أنه تم ندبنا خبيرا محاسبيا في الدعوى ,فإننا
وعمال بأحكام قانون اإلثبات رقم  ١٠لسنة  ,١99٢ندعوكم لحضور
اجتماع خبرة أو من يمثلكم قانونا والذي سوف يعقد بمكتبنا على
العنوان الموضح ادناه ,وذلك يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٠١
في تمام الساعة  ١١صباحا.
بناية الفجر ـ بردبي ـ منطقة عود ميثاء ـ شارع أم هرير ,أسفل
البناية مفروشات هوم ار اس /مول زعبيل ,مكتب رقم  ٢٠٧الدور
الثاني.هاتف٠٤٣٣٥٠٠9٥ :

الخبير المحاسبي  /محمد سعيد الظنحاني

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر الدعوى 3162/2021/16
تجاري جزئي دبي

إلى /المدعى عليه /سانجاي تاكور للخدمات الفنية
بما أن المدعي  /كوبوال لخدمات الجنائز

قد أقام عليكم الدعوى  ٣١6٢/٢٠٢١/١6تجاري جزئي دبي,
بناء على الحكم التمهيدي الصادر من
وقد تم ندب الخبرة ً
عدالة المحكمة ,لذا فأنتم مكلفين بالحضور أو من يمثلك
قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للخبرة
و ذلك خالل سبعة أيام من تاريخ اإلعالن لمكتب الخبير
والتواصل عبر الهاتف ٠٥٠6٤٥9١٧٣
الخبير الحسابي /ناهد رشاد محمد

الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  4737/2021/207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠١9/89١تجاري
جزئي ,والمعدل باالستئناف رقم  ٢٠١9/٢٣٣٤استئناف تجاري ,بسداد المبلغ
المنفذ به وقدره( ٢٠٢١٥درهم) ,شامال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ  :ثامر عبد الرحمن على محمد العبادي
عنوانه :دولة االمارات العربية المتحدة ,إمارة دبي ـ الخليج التجاري ـ
شارع السعادة ,بناية اسبكت تاور الطابق  ٢٥رقم ٢٥٠١
بريد اإللكترونيinfo@oslegal.ae :
المطلوب إعالنه  -١:فاضل حسن للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٢٠٢١٥درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  2742/2020/16ـ تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقــدره(٤٢8,6٤6,69
درهم) والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  %9من تاريخ المطالبة
وحتى السداد التام.
المدعى :بنك رأس الخيمة الوطني(ش.م.ع)
عنوانه اإلمارات ـ امارة دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ جانب فندق كراون بالزا ـ
برج لطيفة ـ الطابق  ٣8ـ مكتب()٣8٠١
المطلوب إعالنه  -١مهدي ابراهيم محمد غلوم صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢٠/١١/٠٥في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /بنك رأس الخيمة الوطني(ش.م.ع)
بإلزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغ وقدره  ٤٢8,6٤6,69درهم اربعمائة
وثمانية وعشرون الف وستمائة وستة واربعون درهم وتسعة وستون فلسا
فقط ال غير) فلس باإلضافة الى الفائدة بواقع  %9من تاريخ المطالبة تاريخ
االنذار الحاصل في  ٢٠٢٠/٧/١وحتى تمام السداد والمصاريف ومبلغ الف
درهم مقابل أتعاب المحاماة .حكماً بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر الدعوى 2874/2021/16
تجاري جزئي دبي

إلى /المدعى عليه /شركة الفطيم لآلليات والماكينات
(ش.ذ.م.م) فامكو
بما أن المدعي  /حول اإلمارات للمفروشات المنزلية ش.ذ.م.م
قد أقام عليكم الدعوى  ٢8٧٤/٢٠٢١/١6تجاري جزئي دبي,
بناء على الحكم التمهيدي الصادر من
وقد تم ندب الخبرة ً
عدالة المحكمة ,لذا فأنتم مكلفين بالحضور أو من يمثلك
قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للخبرة
و ذلك خالل سبعة أيام من تاريخ اإلعالن لمكتب الخبير
والتواصل عبر الهاتف ٠٥٠6٤٥9١٧٣
الخبير الحسابي /ناهد رشاد محمد

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر في الدعوى رقم:
»Minor» FUCFICIPOR2021 /0000508 /Commercial

السيد /حمدان عبداهلل محمد راشد المرشدي «المدعى عليه» في الدعوى
رقم »Minor« FUCFICIPOR2021 /0000508 /Commercial
بناء على تكليف محكمة الفجيرة االتحادية ـ اإلبتدائية بندبي خبيراً
ً
مصرفياً في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعة من السادة :مصرف
أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع «المدعي ضدكم» وعليه يرجى حضوركم في
جلسة الخبرة أو وكيالً معتمداً يمثلكم وتقديم مالديكم من مستندات
تخص الدعوى وذلك يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٥في تمام الساعة
 ١٠٫٣٠صباحاً حيث سيتم عقد الجلسة عبر تطبيق زوم ،وسيتم اإلتصال
بكم قبيل موعد الجلسة للتأكد من تمكين الفنيات الالزمة.
موبايل٠٥٠٣٢٣6٠66 :

الخبير المصرفي /عمر يحيى الكتري

CMY

العدد ( )٣٥٧٢األربعاء  ١٣ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  ٢٥١٤/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦٦٩٥/٢٠٢١/٢٠٩تنفيذ عمالي

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر في التنفيذ رقم
 ٧٣٤١/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ١٢٧٦/٢٠٢١/٢٠٨تنفيذ مدني

موضوع الدعوى
طالب اإلعالن١ :ـ مروان مطر حسن عبداهلل محمد صفته بالقضية :مدعى
المطلوب إعالنه١ :ـ الشروق للمطابخ «ش.ذ.م.م» صفته بالقضية :مدعى عليه
مجهول محل اإلقامة
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/٠٨/٠٣في
الدعوى المذكورة أعاله لصالح /مروان مطر حسن عبداهلل محمد بفسخ
عقد المقاولة المبرم بين طرفي التداعي والمؤرخ في  ٢٠١٥/٧/١٦والزام
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة وتسعين ألف درهم والفائدة
القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ االستحقاق الحاصل في  ٢٠١٧/٩/٢٣وحتى
تمام السداد ،وألزمتها بالمصروفات.
حكماً بمثابة الحضوري قابالً لالستئناف خالل ثالثين يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشر هذا اإلعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٦٥٣٦لسنة ٢٠٢١
عمالي جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١٣١٠٥درهم» لصالح
العامل ،باإلضافة إلى مبلغ وقدره « ٢٨٢درهم» رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ
« ١٠٥٠درهم» رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ رويل تولينتينو بيلتران عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،بردبي،
منطقة الرقه ،بناية نيولوتاه الطابق الثالت ،بالقرب من نيوايفا
المطلوب إعالنه ١ـ ماراش تركا «ش.ذ.م.م» صفته :منفذ ضده
موضوع الدعوى قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١٣١٠٥درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باإلضافة إلى مبلغ  ١٣٣٢رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعالن :عبيد سعيد منانه غدير الكتبي صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه١ :ـ رامي احمد المبارك صفته بالقضية :منفذ
ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره « »١١٤٢٦٩٥٫٠٠درهم إلى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
رئيس القسم

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعالن :اباكس كويست بوينت ويمثلها مالكها السيد /سواروب
اناند امينايني جون صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه١ :ـ نيفيل جيرارد جونتير صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره « »١٦٥٣٧٩٫٢٥درهم إلى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

رئيس القسم

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

رئيس القسم

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٣٣٧٤/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
في التنفيذ رقم  ٤٠٩١/٢٠٢٠/٢٠٧تنفيذ تجاري

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٢١٣٤/٢٠٢١/١١مدني جزئي

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم ١٠١٣/٢٠٢١/٢١١ :ـ تنفيذ عقاري

المنظورة في :الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦
موضوع الدعوى :تلتمس المدعيه من المحكمة الموقرة الحكم:
بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمة  ٨١٩٧٩٢٫٧٥درهم «ثمانمائة وتسعة
عشر ألف وسبعمائة واثنان وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلس» مقابل توريد
العمالة واألعمال التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها والثابتة بموجب الفواتير
مع الفائدة القانونية  ٪٩من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها
بالرسوم والمصاريف واألتعاب .المدعي :نور االبصار عبدالرحمن للخدمات الفنية ش
ذ م م ويمثلها مديرها السيد /نور االبصار موالنه اف ام عبدالرحمن ـ بنجالديش
الجنسية ،عنوانه :إمارة دبي ،منطقة االتحاد ،شارع سما ،بناية الشرق األوسط ،بالقرب
من المال بالزا ،رقم مكاني « »٣٤٨٢٧٩٧٤٥٩المطلوب إعالنه١ :ـ شركة التعهدات
والجستيون ش م م «فرع دبي» صفته :مدعى عليه ،موضوع اإلعالن :قد أقام عليك
الدعوى وموضوعها تلتمس المدعيه من المحكمة الموقرة الحكم :بإلزام المدعى عليها
بسداد مبلغ وقدره بقيمة  ٨١٩٧٩٢٫٧٥درهم «ثمانمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة
واثنان وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلس» مقابل توريد العمالة واألعمال التي
قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها والثابتة بموجب الفواتير مع الفائدة القانونية
 ٪٩من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف
واألتعاب .وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١١/١٦الساعة  ٠٨٫٣٠صباحاً
في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من
يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بثالثة أيام على األقل«.علماً بأن تم تجديد الدعوى من الشطب»

إلى المنفذ ضده١ :ـ الريامي انتريورز ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ :ادفانسد انتجريشن للتكنولوجيا
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »٨٦٠٨٩٫٦٠درهم إلى
طالب التنفيذ أو لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك
في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إلى المدعي عليه ١ـ شركة جمال برستيج لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي الجزيري للسيارات ـ فرع
ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إحالة القضية رقم ٢٠٢١/٧٩٠
من محكمة االستئناف إلى محكمة أول درجة
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٦الساعة ٠٩٫٠٠
صباحاً في مكتب إدارة الدعوى &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

المنظورة في :دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٦٥٦
عقاري جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١٦٩٦١٣٫٤٤درهم»
شامالً للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ :امالك للتمويل «شركة مساهمة عامة» عنوانه :إمارة دبي،
بر دبي ،مجمع إعمار لألعمال ،شارع الشيخ زايد ،بجوار برج خليفة،
مبنى إعمار العقارية رقم  ،٣الطابق األول ،رقم مكاني٢٦٧٢٥٨٩٧٣٤ :
ويمثله عصام عبد األمير حمادي الفاضلي التميمي
المطلوب إعالنه١ :ـ روح اله حسين علي أكبريان صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ١٦٩٦١٣٫٤٤درهم» إلى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة .وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر
 ٨٦٤٧/٢٠٢١/١٣عمالي جزئي

اعالن بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٥٣٤

إلى المدعى عليه  -١المستشفى الدولى الحديث ش ذ م م
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعى اجاى سنجيث جوث
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه
وقدرها( ٢١٦,٠٢٤درهم) وتذكرة عوده ومصاريف شحن بمبلغ(٣٠٠٠
درهم) والرسوم والمصاريف .وأتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من
 ٢٠٢١/٨/١١حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال
كفاله .رقم الشكوى العمالية()MB218807723AE
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٦الساعة ١١:٠٠
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &  BUILDING- DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن بالنشر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/٥٤٧أحوال

إلى المدعى عليه /حمد يوسف حمو ـ نرويجي الجنسية ـ مجهول
محل اإلقامة خارج الدولة
بما أن المدعي /إيمان محمد رمضان حمو
قد أقامت عليك الدعوى الشرعية المذكورة بالرقم أعاله أمام هذه
المحكمة للمطالبة بـ  /دعوى تطليق للهجر وعدم اإلنفاق والضرر
والمطالبة بنفقة سابقة ونفقة عدة ومتعة مع كافة الحقوق الشرعية
وقد حددت المحكمة جلسة الخميس  ٢٠٢١/١١/١١للنظر في
الدعوى ،فأنت مكلف بالحضور شخصياً أو من ينوب عنك رسمياً
أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى ،وفي
حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد ،فإن المحكمة ستنظر
في الدعوى وتصدر حكمها غيابياً.
تحريراً في يوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧

القاضي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  /AJCFICILABMIN2021/ 0003383عمالي(جزئي)

إلى المدعي عليه :اجرة االمارات لمالكها ـ مجموعة االمارات الوطنية
ذ م م ـ شركة الشخص الواحد ذ م م ـ ومن يمثلها قانونيا
مجهول محل اإلقامة :إمارة عجمان الجرف الصناعية  ٣رقم المبنى ٣٧
رقم الهاتف  ٠٥٦٤٠٦١٢٣٠رقم مكاني٥٣٧٩١١٣٦٥٥ :
ت٠٥٠٤٨٨٤٦٩٢ :
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١١/٠٣أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه ـ مكتب رقم
( ١مكتب مدير الدعوى) شخصياً 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 ـ بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ :م.
مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم /AJCFICIPOR2021/ 0003621تجاري (جزئي)

إلى المدعي عليه :فاطمة عادل محمد سالم المازمي
مجهول محل اإلقامة :عجمان شارع المطار الرفاعة قطعة رقم ٢٣٧١
مكاني رقم  ٥٠٣٨٥٠٨٧١٢هاتف  ٠٥٦٤٩٩٣٠٥٧ـ ٠٥٠٣٣٦٨٥٠٧
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١١/٠٤أمام مكتب إدارة الدعوى
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه ـ مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم  )٦شخصيا ,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 ـ بوصفك مدعى عليه
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨ :م.

مكتب الخدمات القضائية

CMY

المنذرة :باسيفيك كونكورد إنترناشيونال م.م.ح
المنذر إليهما  -١رافايللو للديكور الداخلي ذ.م.م
 -٢نهرا جورج الشالوجى
تكلف المنذرة /المنذر اليهما بضرورة سداد مبلغ وقدره()٢٣٤٠٠
ثالثة وعشرون الفا واربعمائة درهما خالل مدة اقصاها خمسة
ايام من تاريخ استالمه هذا االنذار,وإال سيضطر المنذر الى
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بما فيها
اقامة الدعاوى القضائية واستصدار امر االداء مع تحميل
المنذر اليه بكافة الرسوم ومصاريف التقاضى.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم ٧٠٥٠/٢٠٢١/٢٠٧ :ـ تنفيذ تجاري

المنظورة في :دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٤٦١٠
أمر أداء  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٫٤٣٤٫٦٣٠درهم» شامالً
للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ :بيرد اند بيرد «ام اي يه» ال ال بي
عنوانه :اإلمارات ،إمارة أبوظبي ،جزيرة الماريا ،مبنى مربعة سوق أبوظبي
العالمي ،شقة الطابق الثامن
المطلوب إعالنه١ :ـ عبداهلل سعيد بخيت عبيد بن جابر صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٤٣٤٦٣٠درهم» إلى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إلى المنفذ ضدهما١ :ـ بن بليلة للعقارات ش.ذ.م.م ٢ـ سعيد مطر
سعيد بن بليلة ـ «بصفته كفيل شخصي لمديونية المدعى عليهما
بن بليلة للمقاوالت ش.ذ.م.م ـ بن بليلة للعقارات ش.ذ.م.م»
مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ :بنك دبي التجاري «ش.م.ع»
ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره « »٨٤٠٨٠٦٢٦٫٤١درهم إلى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن الطلب رقم T٢١٠٣٥٩٤٥١٧١٠٢١

اعالن بالنشر النذار عدلي رقم «»٢٠٢١/٨٥٠٠

المقدم من /شريفه يوسف غريب
تعلن محكمة عجمان الشرعية المدعوة /شريفه يوسف غريب ـ
ايرانية ـ الجنسية تحمل بطاقة هوية بالرقم ٧٨٤١٩٨٨٥٨٧٠٤٢٩٣
الصادرة من االمارات للهوية ,تقدمت بطلب تطابق اسمها
المذكور في بطاقة هويتها واسمه المذكور في بطاقتها الصادرة
من وزارة الخارجية في دولة االمارات باالسم /شريفه يوسف
احمد بالرقم .٣٣٩٥٩
فمن لديه أي اعتراض على هذا الطلب الحضور إلى رئيس قلم
األحوال الشخصية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
هذا اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.
القاضي

المنذرة :شركة سوبريم فولس تريدينج م.م.ح
المنذر اليها :شركة جاويد جيحون للتجارة العامة ذ.م.م
تنذر المنذرة /شركة سوبريم فولس تريدينج م.م.ح .المنذر اليه /شركة
جاويد جيحون للتجارة العامة ذ.م.م بموجب هذا اإلنذار بضرورة سداد الدين
المستحق لها في ذمة المنذر اليها والبالغ قدره حسب الئحة التنفيذ رقم
 ٢٠٢١/٤٣٠٤تنفيذ تجاري ،مبلغ  ٢١٫٥٧٢٫٦١٨٫١٧درهم «واحد وعشرين مليون
وخمسمائة واثنين وسبعين ألف وستمائة وثمانية عشر درهم وسبعة عشر
فلس»  ،وذلك خالل  ٣٠يوم عمل من تاريخ استالمها هذا اإلنذار ،وإال فإن
المنذرة تحتفظ بحقها في إحالة األمر الى المحاكم القضائية المختصة واتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية بما في ذلك دون حصر مباشرة إجراءات اإلفالس
وتصفية الشركة المنذر إليها وفقاً لنص المادة  ٦٩فقرة  ١من قانون اإلفالس
رقم  ٩لسنة  ٢٠١٦المعدل بالمرسوم رقم  ٢٣لسنة .٢٠١٩
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله ،ستضطر
المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،المطالبة بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب
المحاماة وذلك دون توجيه أي اخطار آخر الي المنذر اليها.

الكاتب العدل

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 /AJCFICILABMIN2021/ 0003198عمالي (جزئي)

إلى :صالون حمنى للحالقة مجهول محل اإلقامة :عجمان النعيمية جسر
جلفا بالقرب من جاالكسى كافيه رقم مكاني ٤٤٧٤١٠٨٩٤١
نعلمكم بأن المدعي(ة)  /ريكاردو ديلوس ريبس ادريانو العنوان /محل
اإلقامة :عجمان الجرف مقابل محكمة عجمان رقم الهاتف٩٧١٥٠١١٦٣٦٧٣ :
قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بـــ
اوال :تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والسماح باعالن المدعي عليها.
ثانيا :الزام المدعي عليها بسداد مبلغ  ١٤٥٠٠درهم والفائدة القانونية
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام
ثالثا :الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف
لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية
االولى محكمة عجمان االتحادية صباح يوم  ---الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢
الساعة  ٠٩:٠٠لتقديم مالديكم من دفاع ومستندات ,وفي حالة عدم
حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر
اإلجراءات القانونية في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن نشر اجتماع خبرة في القضية ٢٠٢١/٤٠٠
تجاري مصارف جزئي ـ دبي

المرفوعة من :بنك دبي اإلسالمي بوكالة :ناصر الشامسي للمحاماة
واإلستشارات والقانونية
ضد المدعى عليه ١١١ :لتأجير السيارات ش ذ م م
باإلشارة إلى كتاب محكمة دبي المؤرخ في  ٢٠٢١/١٠/١٩والمتضمن تكليفي
كخبير منتدب في القضية المذكورة أعاله نحيطكم علماً بأنه عقد اجتماع
الخبرة في الدعوى المذكورة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٦الساعة
 ١٢٫٠٠ظهراً على أن يتم االلتزام باالتصال بهاتف مكتب الخبير إلعالمه
باإلجراءات واآللية المتبعة لعقد االجتماع المراد عقده بالتاريخ والتوقيت
المبين أعاله علماً بأن بيانات التواصل مع الخبير هي /هاتف٠٤٢٩٩٩٠٠٠ :
بريد إلكترونيexperts@alhilalcapital.ae :
لذا ندعوكم للحضور في الموعد المذكور وتقديم كافة مالديكم من
مستندات ومذكرات.

الخبير /أحمد ماجد لوتاه  -رقم قيد ١١١

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧٦٤٩/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

اعالن بالنشر ٢٠٢١ /٨٥١٢

المنذرة /روبكس للمقاوالت ـ ذ م م
المنذر إليهما/
 -١توب لينك للنقليات والمقاوالت العامة ـ ذ م م ابوظبي
 -٢توب لينك للنقليات والمقاوالت العامة ـ ذ م م فرع دبي
الموضوع /طلب إعالن بالنشر في إنذار عدلي رقم ٢٠٢١/١/٢٠٥٢٠٠
تنذر المنذرة /المنذر إليهما بضرورة سداد مبلغ وقدره()١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
درهم (مائة وخمسة وثالثون مليون درهم) وذلك خالل سبعة
ايام من تاريخ هذا اإلنذار وإال فإن المنذرة سوف تضطر إلتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية ضدهما والكفيلة بحفظ حقوقها قبلها بما
في ذلك المطالبة القضائية مع تحميلهما كافة الرسوم ومصاريف
التقاضى وأتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى

رقم  ,SHCFICICPL2021/ 0004795أمر أداء

إلى المدعي عليه :ستار لصناعة الخرسانه الجاهزة ذ.م.م
فراس نمر خواجه أردني  /الجنسية
نعلمكم بأن المدعي مصنع انفيركون لمواد البناء ذ.م.م
قد أقام الدعوى المذكورة أعاله وصدر الحكم االتي:
نأمر بإلزام المقدم ضدهما األولى والثاني بأن يؤديا للطالبة
مبلغ(مليون وثمانمائة و أربعون ألف و أربعمائة وأربعة عشر
درهم) والفائدة  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
والفائدة  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والرسوم و
المصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت
ماعدا ذلك.
حرر بتاريخ٢٠٢١/١٠/١٩ :

المحكمة االبتدائية المدنية

اعالن بالنشر النذار عدلي رقم «»٢٠٢١/٨٤٩٩

المنذرة :سوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي إتش .
المنذر اليها :شركة جاويد جيحون للتجارة العامة ذ.م.م
تنذر المنذرة /سوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي إتش .المنذر اليه /شركة
جاويد جيحون للتجارة العامة ذ.م.م بموجب هذا اإلنذار تنذر المنذر إليها
بضرورة سداد الدين المستحق لها في ذمة المنذر اليهما والبالغ قدره حسب
الئحة التنفيذ رقم  ٢٠٢١/٤٧٨٩تنفيذ تجاري ،مبلغ  ٥٦٫٦١٤٫٥٧٠٫٥٥درهم
«ستة وخمسون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعين درهم
وخمسة وخمسون فلس»  ،وذلك خالل  ٣٠يوم عمل من تاريخ استالمهما هذا
اإلنذار ،وإال فإن المنذرة تحتفظ بحقها في إحالة األمر الى المحاكم القضائية
المختصة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بما في ذلك دون حصر مباشرة
إجراءات اإلفالس وتصفية الشركتين المنذر إليهما وفقاً لنص المادة  ٦٩فقرة ١
من قانون اإلفالس رقم  ٩لسنة  ٢٠١٦المعدل بالمرسوم رقم  ٢٣لسنة .٢٠١٩
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله ،ستضطر
المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،المطالبة بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب
المحاماة وذلك دون توجيه أي اخطار آخر الي المنذر اليها.

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى

رقم ,SHCFICIPOR2021/ 0002988تجاري(جزئي)
إلى المدعي عليه :ليسا هارود بريطاني /الجنسية
نعلمكم بأن المدعي شركة محمود سعيد فخري وابناءه التضامنيه
ـ قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة قررت المحكمة
بمثابة الحضوري:
بإلزام المدعي عليها بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠
درهم مع الفائدة بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى السداد
التام على أال تزيد الفائدة على أصل المبلغ المقضي به ,وبالرسوم
والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حرر بتاريخ٢٠٢١/١٠/١٨ :

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007326تجاري «جزئي»

إلى المدعى عليه :ياسين محمد قاسم مجهول محل اإلقامة :إمارة الشارقة شارع
الملك عبدالعزيز بجوار مطعم عروس دمشق هاتف رقم ٦٠٠٥٢٩٩٩٩
نعلمكم أن المدعية /شركة أرسالن لصناعة البراميل ذ.م.م قد أقامت الدعوى
المذكورة أعاله وتطالب فيها باآلتي:
تلتمس المدعية من مقام الهيئة الموقرة القضاء لها باآلتي:
أوالً :تسجيل الدعوى وإعالن المدعى عليهما بصورة من الالئحة.
ثانياً :ضم ملف النزاع رقم  ٢٠٢١/٢٨٥٢لملف الدعوى الماثلة.
ثالثاً :القضاء للمدعية بأحقيتها في إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم برد
مبالغ الضمانات المصرفية والبالغ مقدارها  ٣٠٫٠٠٠ثالثون ألف درهم إماراتي مع
الفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .رابعاً:
الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .لذلك أنت
مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/٢٧أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى» شخصياً
أو بواسطة وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر
في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية
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إعالن
إعالن تصفية شركة
إعالن
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
معرض العامري للسيارات ذ.م.م
شركة شاهين التجارية -شاهين سوبر ماركت
اإلسم التجاري :سوالر هيت لتركيب العازل الحراري ذ.م.م
بطلب:
إلينا
تقدموا
رخصة رقم CN-1004532 :قد
عنوان الشركة :المصفح ،م  : ٠٫٣٩مبنى ،السيد ناصر أحمد رخصة رقم CN-1020827 :قد تقدموا إلينا بطلب:
٪١٠٠
حجازى
حسنى
على
ابراهيم
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة
تعديل شكل قانوني /من شركة تضامن إلى شركة ذات
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف رغش حمد نخيرات الدوده العامرى خليفة احمد واخرين
مسؤولية محدودة
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ابراهيم على حسنى حجازى رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2111774 :
تعديل إسم تجاري من /شركة شاهين التجارية -شاهين
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  1x1إلى 1x1
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة التعديل الذي طرأ على الشركة
سوبر ماركت
SHAHEEN TRADING COMPANY
 -1حل وتصفية الشركة
الشخص الواحد ذ م م
 -2تعيين الساده /ميرال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات - SHAHEEN SUPERMARKET
تعديل إسم تجاري من/معرض العامري للسيارات ذ.م.م
إلى /شركة شاهين التجارية -شاهين سوبر ماركت ذ.م.م
ALAMERI CAR EXHIBITION L.L.C
االدارية ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 26/09/2021
SHAHEEN TRADING COMPANY
إلى /معرض سفن ستار للسيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
SEVEN STAR CARS EXHIBITIONS
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية ،الموثق - SHAHEEN SUPERMARKET L.L.C
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
لدى كاتب العدل بالرقم 2150019687
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
دائرة
مراجعة
اإلعالن
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
تاريخ التعديل 18 / 10 / 2021
هذا
نشر
تاريخ
من
يوما
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة المصفى يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
بعد
دعوى
أو
حق
أي
عن
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
المعين خالل مدة  45يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
إدارة التراخيص التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
العمر الجديد للتكنولوجيا (نت) -ذ م م
رخصة رقم CN-1024306 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء /سراج الدين فالياكات تينينكال من
 ٪٤٩إلى ٪٢٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة فرانسيس انتونى
ايلوفاتينجال ٪٢٤
تعديل نشاط /إضافة بيع معدات واجهزة السالمة واطفاء
الحريق -بالتجزئة ()4773916
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
محل سوبر مودرن لبيع المواد الغذائية -شركة الشخص
الواحد ذ م م
رخصة رقم CN-2769936 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /محل سوبر مودرن لبيع المواد الغذائية
 شركة الشخص الواحد ذ م مSUPER MODERN SELLING FOOD SHOP
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى /سوبر مودرن للتجارة -شركة الشخص الواحد ذ م م
SUPER MODERN TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط /إضافة تجارة عامة ()4690018
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

فقدان شهادة أسهم
العدد  3572تاريخ 2021/10/20

إخطار عدلي رقم 2021/1٨571
مطالبة بمبلغ  114584٫58المنذر :مصرف أبوظبي اإلسالمي عنه بوكالة رقم2156003284 :
 2021/ووكيالً عنهم السيد /عباس مهدي السيد خلف الطاهري بموجب وكالة رقم
 2021/21000800426وعنه مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية ويمثله/
زكي علي زكي عبدالحميد بموجب وكالة رقم  2019/1/113268العنوان :إمارة دبي ـ
بجوار دبي مول ـ بناية إعمار سكوير رقم  ،6الطابق األرضي هاتف رقم044286000 :
ورقم الفاكس 044173687 :ص.ب 128800 :دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة
واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة -قصباء -شارع كورنيش الخان -بناية برج الهند-
الطابق  11مكتب رقم  -1113 & 1112تليفون - 06/5505677 :فاكس06/7855057 :
متحرك 050/2231224 :البريد الكتروني  mohd@trustdc.aeبوكالة مكتب الثقة للمحاماة
واالستشارات القانونية المنذر إليه :أصيله عبدالعزيز يحي دويل السعيدي العنوان:
أبوظبي ـ معسكر الفالح ـ الفالح الجديدة ـ فيال  ،25هاتف 0502788831 :حيث أنه
بتاريخ  2018/10/07تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح
المنذر اليه قرض تمويل السيارة

اللوحة
6/97015

اإلمارة
أبوظبي

صنف اللوحة
السيارة
نيسان باترول  -أسود  2018 -خصوصي

بمبلغ  229186٫20درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامالً مبلغ الفائدة المتفق عليها
على أقساط بواقع  3819٫77درهم شهرياً ولمدة  60شهراً ـ وذلك بإجمالي مبلغ «»253750
وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل -اال ان المنذر اليه
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره «»114584٫58
 ،حتى تاريخه -وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية
تستحق بعد ذلك التاريخ .وعليه فان المنذر يخطر المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ
المترصد بذمته وقدره « »114584٫58درهم ،وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا
االعالن واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه -وذلك بما
فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ العيني والجبري وكافة اجراءات التنفيذ االخرى
طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية  .مع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد
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فقدت شهادة أسهم صادرة من شركة
منازل العقارية باسم /حمد سلطان محمد
النيادي عدد األسهم  200٫000سهم،
فمن يعثر عليها الرجاء االتصال على الرقم
التالي050٦٦75٨٨5 :

فقدان جواز سفر

العدد  3572تاريخ 2021/10/20

فقد جــواز سفر باسم :ســارا منظور
علي ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز:
 ،FC5993211فالرجاء على من يجده تسليمه
ألقرب مركز شرطة.

العدد  3572تاريخ 2021/10/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ورشة اوتو ستوب لتصليح السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة رقم CN-1020740 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة ابراهيم حسن خميس درويش الحوسنى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة على حسن على زروق ٪٤٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عبدالرحمن عبداهلل حسين بن طالب الهاشمى
تعديل رأس المال /من  50000إلى 100000
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  1x4إلى 1x1
تعديل شكل قانوني /من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ورشة اوتو ستوب لتصليح السيارات -شركة الشخص
الواحد ذ م م
AUTO STOP AUTO REPAIRING WORK SHOP
- Sole Proprietorship L.L.C
إلى /ورشة اوتو ستوب لتصليح السيارات ذ.م.م
AUTO STOP AUTO REPAIRING WORK SHOP L.L.C
تعديل نشاط /إضافة إصالح كهرباء السيارات ()4520005
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
العدد  3572تاريخ 2021/10/20

إعالن

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تروجان لإلستثمار العقاري ذ.م.م
رخصة رقم CN-3839688 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة ألفا ظبي لالستثمار التجاري
 شركة الشخص الواحد ذ م مALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT.
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة الفا ظبي القابضة ش.م.ع
ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف تروجان القابضة ذ.م.م
Trojan Holding L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف تروجان لالستثمارات
التجارية ذ.م.م
Trojan Commercial Investments L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مخبز المعرفه
رخصة رقم CN-2984538 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عبداهلل محمد جمعان محمد
الصيعرى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف جمعان محمد جمعان
محمد الصيعرى
تعديل إسم تجاري من /مخبز المعرفه
ALMAARFA BAKER
إلى /ملحمة النهر
ALNAHAR BUTCHERY
تعديل نشاط /إضافة بيع اللحوم الطازجة -بالتجزئة ()4721004
تعديل نشاط /حذف مخبز تنور ()4781003
تعديل نشاط /حذف تجهيز الفطائر والمعجنات ()5621004
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

فقدان جواز سفر

العدد  3572تاريخ 2021/10/20

فقد جواز سفر باسم :روبينه كانوال
منظور علي ،جنسيته :باكستان ،ورقم
الجواز ،KR4791191 :فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
العدد  3572تاريخ 2021/10/20

إعالن تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم «»٦39377

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية بأن الشركة دي سادل جنرال
تريدينغ م.م.ح« ،رخصة تجارية عامة رقم  »7002957ترغب بتغيير
االسم المسجل للشركة من دي سادل جنرال تريدينغ م.م.ح ،إلى باديشا
هولدينغ ش.م.ح ـ ذ.م.م.
فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية
خالل  14يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف رقم +97172041111 :
بريد الكترونيpublication@rakez.com :

العدد  3572تاريخ 2021/10/20

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ابيكس لوجيستية العالمية للشحن ذ.م.م
رخصة رقم CN-1516916 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة ساكير ماترامكوتيل محمد
شوزهيياتيل ٪٢٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سوجينث ناياراسيرى
شاندرابراكاش ناياراسيرى كونجان تشاندرابراكا ٪٢٤
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف شاندران بارامبات شاندوكوتى تيكايل
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ماهاديفان سوماناتان سوماناتان
بوتيتو مادهافان
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف الجيش فيجايان بيديكيال
بارامبات بازهانكانكوفو
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠
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إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٢تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

اعالن بالنشر في القضية رقم 2021/6379
تجاري جزئي الشارقه

للمدعي عليه :فيصل أمان خميس العشر المراشده
دعوة لحضور اجتماع الخبرة المصرفى
المعلن اليه للمدعى عليها :فيصل أمان خميس العشر المراشده
في القضيه رقم  6٣٧9لسنة  ٢٠٢١تجارى جزئى الشارقة
بناء على تكليفنا نحن الخبير المصرفى خالد خالف من قبل محكمة
الشارقة االتحاديه االبتدائيه ـ الموقرة العمال الخبرة المصرفية في
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم السبت المواقق ٢٠٢١/١٠/٢٣ :الساعة
الحاديه عشر ظهرا لعقد اجتماع الخبرة المصرفية األول وذلك عن
بعد عن طريق برنامج زووم ونرجوا التواصل مع الخبير على رقم
 ٠٥٠٤٤6٤٢٤٠مع احضار كافة المستندات المتعلقة بالدعوى

الخبير المصرفي  /خالد خالف
رقم القيد بوزارة العدل 571
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بعثة إفريقية للمصالحة في ليبيا قبل أسابيع من االستحقاق الرئاسي

أوفد الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو،
المكلــف مــن قبــل االتحــاد اإلفريقــي الملــف
تتهيأ
الليبــي ،بعثــة «للمصالحــة» فــي ليبيــا التــي ّ
لتنظيــم انتخابــات رئاســية فــي ديســمبر ،وفــق
مصــادر رســمية.
وقــال وزيــر الخارجيــة الكونغولــي جان-كلود
إن مهــام بعثــة االتحــاد
غاكوســو فــي تصريــح ّ
اإلفريقي تشمل «جمع المعلومات وإجراء تقييم
والمصالحــة علــى خــط العمليــة التــي يفتــرض أن
ـررة فــي
تــؤدي إلــى االنتخابــات الرئاســية المقـ ّ
نهايــة العــام”.
وســيلتقي الوفــد وفق ـاً للمصــدر نفســه كبــار
المســؤولين السياســيين والدينييــن والشــخصيات
الفاعلــة في طرابلــس وبنغازي وطبرق ومصراتة.
وأضــاف الوزيــر «نتطلّــع إلــى لقــاء الليبييــن
في الشــتات فــي القاهرة وتونــس» حيث وصلت
البعثــة التــي تضــم  ١٢شــخصاً.
أن البعثة ستعود إلى برازافيل لتقديم
وأوضح ّ

إحاطــة لساســو نغيســو الــذي سيشــارك فــي قمة
تنظمها فرنســا فــي  ١٢نوفمبر.
حــول ليبيــا ّ
وفــي يوليــو الماضــي التقــى ساســو نغيســو
رئيــس المجلــس الرئاســي الليبــي محمــد المنفــي
للبحــث فــي االنتخابــات.
وينتظــر مــن الســلطة الليبيــة المتم ّثلــة برئيس
ُ
الحكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة ورئيــس المجلس
الرئاســي محمــد المنفــي ونائبيــه إنهــاء االنقســام
السياســي واإلشــراف علــى المرحلــة االنتقاليــة
المقــررة
إلــى حيــن حلــول موعــد االنتخابــات
ّ
فــي  ٢٤ديســمبر.
أن الخالفــات حــول المعاييــر القانونيــة
إال ّ
والدســتورية لهــذا االســتحقاق ســلّطت الضــوء
علــى حجــم االنقســام بيــن شــرق البــالد وغربهــا.
وليبيــا الغنيــة بالنفــط غارقة فــي الفوضى منذ
ســقوط نظــام الزعيــم معمــر القذافــي ومقتلــه
فــي  ٢٠١١إثــر انتفاضــة شــعبية آزرهــا عســكرياً
حلــف شــمال األطلســي .ا.ف.ب

اليمن :انتهاكات الحوثيين في العبدية إبادة جماعية
فيما تواصل المليشيات االنقالبية محاصرة
مديريــة العبدية جنــوب محافظة مأرب ،أكد
وزيــر اإلعــالم اليمنــي ،معمــر اإلريانــي ،أن
الجرائم واالنتهــاكات المتواصلة التي يرتكبها
الحوثيــون اإلرهابيــون بحــق المدنييــن مــن
النســاء واألطفــال وكبــار الســن فــي العبديــة
منــذ حصارهــا ،هــي جرائــم حــرب وإبــادة
جماعيــة ال تســقط بالتقادم.
وأوضح اإلرياني ،أن المســؤولين عن هذه
الجرائــم مــن قيــادات وعناصــر المليشــيات
اإلرهابيــة ســيالحقون فــي المحاكــم المحلية
والدوليــة ،باعتبارهــم «مجرمــي حرب».
كمــا دعــا المجتمــع الدولــي إلــى ممارســة
ضغــط حقيقــي علــى الحوثييــن اإلرهابيــون،
لوقف اســتهدافهم الممنهــج للمدنيين ،ورفع
الحصــار فــوراً عــن العبدية.
وقــال إن مليشــيات الحوثــي االنقالبيــة
تواصــل شــن حمــالت تنكيــل وانتقــام ممنهج
بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة،
مــن تصفيــة للجرحــى واختطــاف للمدنييــن،
واقتحــام ونهــب وإحــراق المنــازل والمحــال
التجارية والمدارس والمصالح العامة ،وترويع
النســاء واألطفــال ،ومنــع دخــول اإلمــدادات
الغذائيــة والدوائية.
كذلــك حــث اإلريانــي المنظمــات الدوليــة
وهيئــات اإلغاثــة اإلنســانية إلســناد جهــود
الحكومــة والســلطة المحليــة فــي محافظــة
مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية
ألبنــاء العبدية المحاصرة ،وتلبية االحتياجات
اإلنســانية الطارئــة الناتجة عــن حركة النزوح

الداخلــي جــراء الحصــار والقصــف بمختلــف
أنواع األســلحة.
وطالــب المجتمع الدولــي واألمم المتحدة
والمبعوثين األممي واألميركي باتخاذ موقف
حازم إزاء جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي
المروعــة بحــق أهالي العبدية ،والتي تشــكل
انتهاكاً صارخاً وغير مســبوق للقانون الدولي
واإلنساني.
يشــار إلــى أن محافظــة مــأرب الغنيــة
بالنفــط واالســتراتيجية ،كانت شــهدت خالل
األســابيع الماضيــة تصعيــداً عســكرياً من قبل
الميليشــيات ،التــي حاصرت مديرية العبدية،
فيمــا تتالــت التحذيرات األمميــة حول مصير
النازحيــن فــي المنطقة.
فقــد أعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة
التابعــة لألمــم المتحــدة ،الخميــس الفائــت،
أن  ١٠آالف شــخص نزحــوا عــن منازلهم في
ســبتمبر الماضــي وحــده ،مــن مــأرب التــي
تشــهد معــارك عنيفــة ،فــي أعلــى معــدل
نــزوح شــهري بهــذه المنطقــة منــذ بدايــة
العــام الحالــي.
وأوضحــت متحدثــة باســم المنظمــة أنــه
بيــن األول مــن ينايــر الماضــي و ٣٠ســبتمبر
الفائــت ،بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن نزحــوا
مــن مــأرب أكثــر مــن  ٥٥ألــف شــخص.
يذكــر أنــه منــذ فبرايــر الفائــت ،يشــن
الحوثيــون هجومـاً على محافظــة مأرب ،في
محاولــة للســيطرة عليهــا دون نتيجة ،وســط
تحذيــرات دوليــة مــن آثــار تلــك الهجمــات
ومخاطرهــا علــى آالف النازحيــن.وكاالت

السودان  ..مخاوف من العنف بعد دعوات الحتجاجات في الخرطوم

جانب من احتجاجات السودان
دعــت أطــراف فــي الســودان الحتجاجــات
جديــدة غــد الخميــس ،وذلك غــداة التوترات
التــي شــهدتها احتجاجــات اول أمــس.
وأثارت الدعــوات المخاوف من العنف.
وبينمــا يدعــو أحــد الطرفيــن إلــى «حماية
االنتقــال والتحــول المدنــي الديمقراطــي،
والتصــدي ألي محــاوالت لقطــع الطريــق
باالنقالبــات العســكرية المدنيــة أو صناعــة
االنفالت األمني ،أو خنق األوضاع االقتصادية
إلعاقــة االنتقال» ،يطالب اآلخر بتولي الجيش
وحــده الســلطة ،وحــل الحكومــة المدنيــة.
وشــهدت احتجاجــات اول أمــس إطــالق
الشــرطة الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق
المحتجيــن فــي محيــط رئاســة الــوزراء.

ا.ف.ب
ويطالــب المعتصمــون منــذ أيــام بتولــي
العسكريين السلطة كاملة ويرون أن الحكومة
المدنيــة قــد فشــلت.
وقــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســة طارئــة
بتشــكيل «خليــة أزمــة» إلنهــاء القطيعــة
السياســية بين أطــراف الحكم ،والتي تفاقمت
بصــورة كبيــرة فياألســبوع الجــاري.
ونقــل موقــع ســوداني عــن رئيــس الــوزراء
عبــد اهلل حمــدوك ،أن «توقــف الحــوار خالل
الفتــرة الماضيــة بيــن مكونــات الشــراكة هــو
أمــر يشــكل خطــورة علــى مســتقبل البــالد،
ولذلــك يجب أن يتغيــر ،والتوافق على حلول
للقضايــا اآلنيــة وبقيــة مطلوبــات االنتقــال
الديموقراطي».وكاالت

رئيس اإلكوادور يعلن الطوارئ لمواجهة عنف تجارة المخدرات
أعلــن رئيس اإلكوادور غييرمو الســو حالة
الطــوارئ فــي ســائر أنحــاء البالد وأمر بنشــر
وحــدات الشــرطة والجيــش فــي الشــوارع
لمواجهــة موجــة أعمــال العنــف المرتبطــة
بتجــارة المخدرات.
وقــال الرئيــس فــي خطــاب ب ّثــه التلفزيون
الحكومــي إنّــه «اعتبــاراً مــن هــذه اللحظــة،
ستنتشــر قواتنــا المســلّحة وشــرطتنا فــي
أعلنــا حالــة الطــوارئ فــي
الشــوارع ألنّنــا ّ
ســائر أنحــاء البــالد».
وأضــاف الســو الــذي تولّــى منصبــه فــي
مايــو الماضــي أنّــه «فــي شــوارع اإلكــوادور،
المخدرات»،
عدو واحد فقط :تجــارة
ّ
هنــاك ّ
معرباً عن أســفه ألنّه «في الســنوات األخيرة
انتقلــت اإلكــوادور مــن كونهــا بلــداً لتهريــب
المخــدرات
المخــدرات إلــى بلــد يتعاطــى
ّ
ّ
أيضاً ».
وأتــى قــرار الرئيــس اليمينــي إعــالن حالة
الطــوارئ بعيــد ســاعات علــى إقالتــه وزيــر
الدفــاع علــى خلفيــة أعمــال العنــف التــي
مؤخــراً.
شــهدتها ســجون البــالد ّ
ومنذ أشــهر تشــهد الســجون اإلكوادورية
متكررة بين عصابــات متناحرة
أعمــال عنــف
ّ
تتنــازع للســيطرة علــى تجــارة المخــدرات،

بحســب السلطات.
أدت أعمال شــغب متزامنة
وفــي فبرايــرّ ،
فــي أربعــة ســجون رئيســية فــي البــالد إلــى
مقتل  ٧9شــخصاً.
وفي سبتمبر الماضي شهد سجن غواياكيل
في جنوب غرب البالد معارك بأســلحة نارية
بيــن مجموعــات إجراميــة مرتبطــة بتهريــب
المخدرات ،قتل خاللها  ١١9ســجيناً ،بعضهم
قطــع أوصاله والبعــض اآلخر أُحرق.
ّ
وتعانــي ســجون اإلكــوادور مــن االكتظاظ
إذ يبلــغ إجمالــي عــدد الســجناء فــي البــالد
أن طاقتهــا
حاليـاً  ٣9ألــف ســجين فــي حيــن ّ
االســتيعابية القصــوى هــي  ٣٠ألفـاً .ويتولّــى
 ١٥٠٠حــارس مراقبــة هــذه الســجون فــي
الفعالــة عليها وجود
حيــن تتطلّب الســيطرة ّ
أربعــة آالف عنصــر.
و ُتعتبــر اإلكــوادور الواقعــة بيــن البيــرو
وكولومبيــا ،أكبــر الدول المنتجــة للكوكايين،
نقطــة عبــور رئيســية لشــحنات المخــدرات
المتوجهــة إلــى الواليــات المتحــدة وأوروبا.
وبين يناير وأغســطس ،ضبطت الســلطات
اإلكوادوريــة نحــو  ١١6طنــا مــن المخدرات،
طن ـاً
معظمهــا مــن الكوكاييــن ،مقابــل ّ ١٢8
في العــام  ٢٠٢٠بكاملــه .ا.ف.ب

غارات جوية غير مسبوقة على ميكيلي

قلق أممي واسع من التصعيد الجديد في تيغراي اإلثيوبي
شن الجيش األثيوبي ضربات جوية
ّ
على مدينة ميكيلي أســفرت بحسب
طبــي عن ســقوط ثالثة قتلى
مصــدر ّ
ـل ،فــي أول غــارات جويــة
علــى األقـ ّ
معلومــة تســتهدف عاصمــة تيغــراي
منــذ بــدء النــزاع فــي اإلقليــم قبــل
حوالى ســنة.
وقالــت االمــم المتحــدة انهــا
تســعى الــى تأكيــد هــذه المعلومات
«المقلقــة».
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث
باســم االميــن العــام لالمــم المتحــدة
ان انطونيــو غوتيريــش «قلــق للغاية
مــن تصعيــد النزاع في شــمال اثيوبيا
والــذي تجلــى في ضربــات جوية في
ميكيلي» ،داعيــا جميع االطراف الى
تجنــب اســتهداف المدنييــن ومكررا
الدعــوة الى وقف العمليات القتالية.
بعد أشــهر من التوتر المتزايد مع
الســلطات المحلية المنشقة المنبثقة
مــن جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي،
ارســل رئيــس الــوزراء أبيــي أحمــد قوات من الجيش اإلثيوبي
الجيــش الفدرالــي الى تيغــراي لطرد
ســلطات جبهة تحرير شعب تيغراي .ميكيلي.
وقال ليغيســي تولــو مدير الدائرة
وطاولــت الضربــات الجويــة
الجديدة ،بحسب مصادر دبلوماسية ،االعالميــة فــي الحكومة «ليس هناك
أي سبب او خطة الستهداف مدنيين
داخــل وخــارج ميكيلــي.
وأشــار مســؤول فــي مستشــفى فــي ميكيلــي التــي تشــكل جــزءا من
آيــدر ،أبــرز مؤسســة صحيــة فــي اثيوبيــا وحيث يعيــش مواطنونا .انها
المدينــة ،هايلــوم كيبيد الى ســقوط محــض اكاذيب».
وفــي وقت الحــق ،اكدت وســيلة
«ثالثــة قتلى» بحســب حصيلة أولية
والى وصــول «العديد من الضحايا» .إعالميــة اثيوبيــة رســمية حصــول
ومنــذ حوالــى أســبوعين تتحــدث الغــارات ،وذكــرت وكالــة «اثيوبيان
مصــادر عــن مؤشــرات الــى هجــوم برس» ان الضربات الجوية استهدفت
بنى تحتيــة لالتصاالت
للجيــش
جديــد
يستخدمها المتمردون
الفدرالــي ،مــا يشــكل
يدعو
غوتيريش
فــي ميكيلــي ،الفتــة
مرحلــة جديــدة فــي
جميع األطراف وقف الى «نجاح االجراءات
هــذا النــزاع.
التــي اتخــذت خــالل
الضربة األولى جرت
القتالية
العمليات
الضربــات الجويــة
صباحــا علــى أطــراف
لمنــع ســقوط ضحايــا
المدينــة قــرب مصنــع
مدنييــن».
إســمنت كمــا أعلنت هــذه المصادر.
واضافــت الوكالــة أن «الضربــات
ووقعــت الضربــة الثانيــة خــالل
النهــار قــرب فنــدق بالنيــت الــذي الجوية طاولت ابراجا ووسائل اتصال
كان يســتخدمه في الســابق مسؤولو وتكللــت بالنجاح».
ـدث
وفــي واشــنطن أعلــن المتحـ ّ
جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي التــي
كانــت تســيطر علــى المنطقــة قبــل باســم وزارة الخارجيــة األميركية نيد
المتحدة «تدعو
برايــس ّ
أن الواليات ّ
بــدء النــزاع.
منــذ بــدء النزاع ،ســجلت ضربات جميــع األطــراف إلــى وقــف األعمال
جويــة في المنطقة لكــن ليس داخل العدائيــة علــى الفــور والدخــول فــي

إنقاذ  213مهاجراً حاولوا عبور
المانش إلى بريطانيا
أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت
في بحر المانش  ٢١٣مهاجراً أبحروا على
متن قوارب متهالكة من سواحل البالد
الشمالية في محاولة للوصول إلى إنكلترا.
وقالت مديرية األمن في المانش
تم اإلبالغ
وبحر الشمال في بيان إنّه ّ
عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة
السواحل الشمالية وبا دو كاليه ،مشيرة
أن عمليات اإلنقاذ التي أطلقت على
إلى ّ
اإلثر متواصلة.
أن سفينة دورية تابعة
وأوضح البيان ّ
للبحرية الوطنية أنقذت  8٢شخصاً خالل
أربع عمليات إنقاذ منفصلة ن ّفذتها ،في
حين أنقذت المؤسسة الوطنية لإلنقاذ
البحري-فرع دونكيرك  ٧6مهاجراً في
عمليتي إنقاذ منفصلتين.
بدروها أنقذت المؤسسة الوطنية
لإلنقاذ البحري-فرع بولونيي-سور-مير
 ٤٠مهاجراً غرق زورقهم وكانوا يعانون
من «انخفاض في حرارة الجسم» ،وفق
البيان نفسه.
أما المهاجرون الـ ١٥المتب ّقون فأنقذتهم
ّ
سفينة َق ْطر تابعة للبحرية الفرنسية
وأنزلتهم في ميناء بولونيي -سور-مير.
أن جميع هؤالء المهاجرين
وأ ّكد البيان ّ
«سالمون ومعافون» وقد تولّت أمرهم
بعد إنقاذهم فرق اإلطفاء وشرطة
الحدود.
ومنذ نهاية  ٢٠١8تزايدا عمليات
المتحدة،
عبور المانش باتجاه المملكة ّ
المتكررة من
الرغم من التحذيرات
ّ
على ّ
تشدد على خطورة هذا
السلطات التي ّ
النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة
المرور والتيارات القوية وحرارة المياه
المنخفضة .وكاالت

اﻗﺘﺼﺎد
وكاالت
للتوصــل بلــدة ديســي فــي أمهــرة حيــث لجــأ
مفاوضــات غيــر مشــروطة
ّ
عشــرات االشــخاص منــذ يوليــو.
إلــى وقــف إطــالق نــار ثابــت».
وقال احد ســكان ديسي إن البلدة
من جهتها اتهمت وزارة الخارجية
االثيوبية جبهة تحرير شــعب تيغراي «مكتظــة» بالنازحيــن القادميــن من
بمحاولــة إخفــاء هجمــات مفترضــة ووكال الواقعة شماال.
فــي نهاية األســبوع ،قال غيتاتشــو
علــى مدنيين فــي المناطق المجاورة
إن قــوات المتمرديــن اســتولت على
أمهــرة وعفر.
وكتبت في بيان ان «جبهة تحرير ووكال وكذلــك علــى مناطق محيطة
شــعب تيغــراي ســبق ان حــذرت بهــا وهــو ما نفاه مســؤول عســكري
االسبوع الماضي من خطر غير قائم ،فــي امهرة.
وأكــد المتحدث مجــددا أن قوات
داعيــة المجموعــة الدوليــة االســبوع
جبهــة تحريــر شــعب
الماضــي الــى انقاذهــا
تيغــراي ســتزحف اذا
مــن الهجــوم المخطط
بالغارات
قتلى
3
لــزم االمــر الــى أديــس
للحكومــة ضدها».
ابابــا .وقــال «اذا كان
وقــال ليغيســي إن األخيرة وواشنطن
هــذا مــا يجــب القيــام
الجبهــة اســتخدمت
أســلحة ثقيلــة فــي تدعو للمفاوضات
بــه لكســر حصــار
تيغــراي فلــم ال؟».
االيــام الماضيــة فــي
أدت الحــرب الــى
ووكال ،وهــي مدينــة
توتــر العالقات بين اثيوبيا وشــركائها
فــي أمهــرة.
وأضاف «لقد هاجموا بالمدفعية .الغربيين ال ســيما الواليات المتحدة،
قتلــوا أكثــر مــن  ٣٠مدنيــا هنــاك الحليــف التاريخــي.
واألسبوع الماضي ،دعت الواليات
وشــردوا الكثيرين» مضيفا أن شيفرة
وهــي بلدة في عفر ،تضــررت أيضا .المتحدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا
واستؤنف القتال األسبوع الماضي األطــراف المتحاربيــن الــى «الوقــف
فــي عفــر ويبــدو أن جبهــة تحريــر الفــوري للفظائع والبــدء بمفاوضات
شــعب تيغــراي تتقــدم فــي اتجــاه لوقف إطــالق النار» .ا.ف.ب

مقتل  3شرطيين بهجـوم إرهابي في النيجر
المحليــة فــي غــرب النيجــر
أعلنــت الســلطات
ّ
أن ثالثــة شــرطيين قتلــوا وأصيــب آخــرون بجــروح
ّ
ـنه مسـلّحون إرهابيــون علــى مركــز
فــي هجــوم شـ ّ
للشــرطة قــرب الحــدود مــع بوركينــا فاســو.
وقــال مســؤول فــي تيــرا ،المقاطعــة الواقعــة
فــي منطقــة تيالبيــري «غــرب» داخــل المثلــث
الحــدودي «النيجــر وبوركينــا فاســو ومالــي» طالبـاً
إن «هجومــاً اســتهدف مركــز
عــدم نشــر اســمه ّ
بيتيلكــول الحــدودي .لقــد ُقتــل شــرطيان وأصيــب
ســبعة آخــرون بجــروح».
توجــه مــن
ـمي
ـ
رس
ـد
ـ
وف
بــدوره قــال عضــو فــي
ّ
لتونــا من
تيــرا إلــى مــكان الهجــوم «نحــن عائــدون ّ
تم العثور على جثة شــرطي ثالث».
بيتيلكول حيث ّ
ويقــع مركــز بيتيلكــول الحــدودي علــى ُبعــد ١٠

كيلومتــرات مــن الحــدود مــع بوركينــا فاســو التــي
تتعــرض بدورهــا لهجمــات إرهابيــة ،شــأنها فــي
ّ
ذلــك شــأن مالــي.
ولفــت المســؤول في تيــرا إلى أنّه خــالل الهجوم
ـم «إحــراق» ســيارات يمتلكهــا مواطنــون عاديــون
تـ ّ
و»اختفت أســلحة».
فإن «مسـلّحين
ووفقـاً لمصدر في بلدية المدينة ّ
علــى متــن دراجــات ناريــة» حاولــوا عصــر الســبت
صدتهم».
مهاجمة المركز الحدودي
«لكن الشــرطة ّ
ّ
وفي مايو  ،٢٠١٧اســتهدف هجوم مماثل الموقع
الحــدودي نفســه ممــا أســفر عــن مقتــل عنصريــن
مــن الشــرطة النيجريــة ومدنــي ،فــي حيــن نهــب
المهاجمــون أســلحة وألحقــوا أضــراراً بعــدد مــن
الســيارات واآلليــات .ا.ف.ب

إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز  241.09مليون
تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس «كورونا» على
مســتوى العالــم  ٢٤١.٠9مليــون نســمة ،فيما وصل
إجمالــي عــدد الوفيــات الناتجــة عــن الوبــاء إلــى
 ٥مالييــن و  ١١١٧١6حالــة بحســب إحصــاء لـــ

«رويتــرز”.
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثر من
 ٢١٠دول ومناطــق منــذ اكتشــاف أولــى حــاالت
اإلصابــة بالصيــن فــي ديســمبر  .٢٠١9وام

المغرب يضبط  1355كلغ من الكوكايين مصدرها البرازيل

نائبة وزير خارجية أمريكا
في تونس

بدأت نائبة وزير الخارجية األميركي،
ويندي شيرمان ،أمس الثالثاء ،زيارة إلى
تونس تستمر يومين.
وستلتقي شيرمان الرئيس التونسي
سعيد ووزير الخارجية عثمان
قيس
ّ
الجرند ،إضافة إلى عدد من المسؤولين.
في السياق ،أعلنت سفارة ألمانيا
أن وزير الدولة للخارجية ،نيلز أنين،
سيتوجه إلى تونس في األيام الثالث
المقبلة ،الفتة إلى أن الزيارة ستشمل
أيضاً الجزائر وليبيا.
وقالت السفارة في بيان إن «نيلز
أنين سيجري محادثات سياسية بتونس
ويلتقي بممثلين عن الحكومة وعن
المجتمع المدني إلى جانب ممثلين
عن األحزاب».
يذكر أنه في  ٢٥يوليو الفائت قام
قيس سعيّد بتجميد أعمال البرلمان وإقالة
رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي
السلطات .ثم بعد حوالي  ٣أشهر أقر
مرسوماً رئاسياً منح صالحيات واسعة
للرئيس على حساب البرلمان في مسعى
لتغيير النظام السياسي في البالد من
البرلماني إلى الرئاسي.
ومطلع األسبوع الفائت تم تشكيل
حكومة جديدة برئاسة نجالء بودن،
سعيد وكلفها بأولوية النظر
التي عينها ّ
في ملفات الفساد والوضع االقتصادي
واالجتماعي .وكاالت

األمن المغربي يطوق المضبوطات
أعلنت السلطات المغربية أنّها ضبطت في ميناء طنجة
«شمال»  ١٣٥٥كلغ من الكوكايين مهربّة من البرازيل
ومعدة للتصدير إلى بلجيكا وبريطانيا ،في واحدة من
ّ
المخدر التي تضبطها المملكة
أضخم الشحنات من هذا
ّ
في السنوات األخيرة.
إن
وقالت المديرية العامة لألمن الوطني في بيان ّ
«مصالح األمن الوطني بميناء طنجة المتوسط تم ّكنت
للمخدرات
من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي
ّ
طن و ٣٥٥كيلوغراماً
والمؤثرات العقلية ،وحجز ما مجموعه ّ
مخدر الكوكايين».
من ّ
أن اكتشاف هذه الشحنة جرى بعد «االشتباه
وأضافت ّ
في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن
باخرة للنقل البحري ،تحمل علم دولة أوروبية ،كانت قد
ومتوجهة صوب
انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل
ّ
ميناءي أنفرس «بلجيكا» وبورت بوري «جنوب إنكلترا»».
ولم يكشف البيان عن الدولة التي تحمل السفينة
إن تفتيش الحاوية «م ّكن من
علمها ،مكتفياً بالقول ّ
المهربة ملفوفة ومخبّأة
الكوكايين
اكتشاف وحجز شحنات
ّ
داخل أربعين حقيبة سوداء اللون».
أن محاولة
ولفتت المديرية العامة في بيانها إلى ّ
مخدر الكوكايين»
تهريب «هذه الشحنة القياسية من ّ
اعتمدت أسلوباً معروفاً في عالم الجريمة «يتمثّل في إقدام

وكاالت
المهربين في بلد الشحن على كسر األختام الرسمية التي
ّ
الموجهة
تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات
ّ
مخدر الكوكايين في واحدة
للتصدير،
ّ
ليتسنى لهم شحن ّ
أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة
وتم ختمها ،وبعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة
ّ
لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة».
أن «تنفيذ هذه العملية األمنية النوعية
وأ ّكدت المديرية ّ
يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح
المديرية العامة لألمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب
لمخدر الكوكايين ،وتحييد مخاطر وتهديدات
الدولي
ّ
شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية».
ولفت البيان إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً «للكشف
عن جميع األشخاص المرتبطين بالشبكة اإلجرامية وتحديد
تقاطعاتها وروابطها اإلقليمية والدولية».
وزاد في السنوات األخيرة عدد الشحنات الضخمة من
الكوكايين التي تضبطها سلطات المملكة ،الدولة التي
المخدرات في أميركا الجنوبية صلة
تستخدمها كارتيالت
ّ
وصل لتهريب المخدرات عبرها إلى أوروبا.
وفي أكتوبر  ،٢٠١٧ضبطت السلطات المغربية في مداهمات
عدة من المملكة ما يزيد عن  ٢.٥طن من
ن ّفتها في أنحاء ّ
تقدر قيمتها
المهرب من فنزويال ،في كمية ّ
الكوكايين النقي ّ
السوقية بمئات ماليين الدوالرات.ا.ف.ب
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كيف غيرت أزمة سالسل التوريد موسم أعياد هذا العام؟
أندريا فيلستيد
كاتبة في بلومبرغ

يومية سياسية مستقلة

ريادة متواصلة

ترســخ قيادتنــا الرشــيدة في دولــة اإلمــارات منهاجاً يقوم
علــى أن تكــون المكتســبات المتعاظمــة حالــة دائمــة فــي
المسيرة التنموية الشاملة واألكثر تقدماً عبر تحقيق قفزات
نوعيــة تؤكدهــا كافــة المؤشــرات التنافســية العالميــة ،مــن
خــالل برامج وخطط تســتند إلــى فكر واســتراتيجيات وقوة
فــي االستشــراف الــذي يعــي تمامـاً كافــة مقومــات الرحلــة
نحــو المســتقبل لتكــون دولتنا الحبيبــة من األفضــل عالمياً.
فــي إنجاز مشــرف ضمن مســيرة تســتهدف تقــدم الدولة
لقمــة العالم في كافــة القطاعات ،احتلت اإلمــارات المرتبة
الرابعــة كأفضــل وجهــة عالميــة للعيــش والعمــل ،وفقــاً
لنتائــج النســخة الرابعــة عشــرة مــن تقريــر HSBC Expat
 Explorerالســنوي ،وهــو دراســة اســتقصائية عالميــة آلراء
أكثر من  ٢٠ألف شــخص يعيشــون ويعملون خارج بلدانهم
األصليــة ،كل ذلــك تأكيــد علــى أفضليــة دولتنــا وتقدمهــا
علــى الجميــع ،وبيــان علــى قــوة الخطــط التــي تنطلــق من
قناعــة راســخة مفادهــا أن وطننــا ســيبقى األفضــل ويحفــر
اســمه بيــن الكبــار بمــداد العمــل الجــاد والصــادق وعزيمــة
التقــدم بهــدف الريــادة التــي جعلتهــا القيادة نتيجــة وحيدة
ال يمكــن القبــول بســواها ،وطموحــات ال تعــرف الحــدود
ونجاحــات يتــم البنــاء عليهــا لمــا يليها مــن إنجازات تســتند
إليهــا انطالقـاً مــن خطط تستشــرف التطورات ومــا تحتاجه
بهــدف التعامــل األفضــل لمواصلــة مســيرة التنميــة وضمان
تعزيــز مكانــة اإلمــارات ضمــن األفضــل فــي قائمــة الــدول
األكثــر تحضــراً وســعادة وتطــوراً ،لمــا توفــره مــن مقومات
تواكــب العصر وتســتبقه.
وفــي إنجاز آخر يؤكد ريادة اإلمارات وشــموخها ،احتلت
الهويــة اإلعالميــة المرئيــة للدولــة المرتبــة  ١١عالميـاً فــي
تقريــر تصنيــف قــوة العالمــة التجاريــة للهويــات اإلعالميــة
للــدول لعــام  ٢٠٢١الصــادر عــن مؤسســة “برانــد فايننــس”
العالميــة بعــد أن تقدمــت  ٣مراكــز جديــدة عــن تصنيفهــا
فــي المؤشــر نفســه العــام الماضــي ،مســجل ًة نمــواً %١١
فــي القيمــة االقتصاديــة لتبلــغ  ٢.٧٤8تريليــون درهــم،
وتقدمــت اإلمــارات فــي المؤشــر علــى دول عريقــة فــي
تصنيــف أقــوى الهويــات اإلعالمية ،مثــل الواليــات المتحدة
والمملكــة المتحــدة ،وكانــت الدولــة غير الغربيــة الوحيدة
التــي وصلــت إلــى المراكــز األولــى فــي القائمة إلــى جانب
ســنغافورة ،لتتواصــل مســيرة االنجــازات والفخــر والريــادة
بقــوة وإرادة.
مســيرة دولــة اإلمــارات الملهمــة ســتواصل النجاحــات
المتفــردة مــن خــالل تجربتها االســتثنائية ،حيــث اإلنجازات
نتيجــة حتميــة قياسـاً علــى حجــم الجهــود التــي يتــم بذلهــا
وهــي ُتقــدم النموذج األقوى في صناعــة الحضارة ،فالريادة
اختارهــا وطننــا لتكــون قدرنــا الثابــت وعنــوان االســتثناء
فــي المســيرة األكثــر زخمـاً وديناميكيــة وهي تنشــر اإللهام
وتقــدم الدالئــل علــى قــدرات شــعب يتجــه بــكل ثقــة فــي
ظــل رعايــة ودعــم القيــادة ليتصــدر موقعــه فــي مقدمــة
أكثــر األمــم تقدمـاً وازدهــاراً .

أخطاء وأخطار التجربة السودانية
حمود أبوطالب
كاتب عريب
يتجــه الســودان بشــكل مقلــق
نحــو مزيــد مــن االضطــراب
والخالفــات التــي قــد تجهــض
تطلعــات اإلخــوة الســودانيين إلى
بلــد يســوده الســلم االجتماعــي
والدولــة المدنيــة واألمــن وبــدء
خطــة إســتراتيجية تنتشــله مــن
عثــرات الماضــي وتفتــح له أبواب
المســتقبل األفضــل واألجمــل.
الســودان عانــى كثيــراً قرابــة
ثلــث قرن فــي ظل حكــم إخواني
فاســد لــم يكــن الرئيــس الســابق
عمــر البشــير ســوى بيــدق دفع به
الالعبــون الحقيقيــون ليكــون فــي
الواجهــة ،بينما هــم في الكواليس
يديــرون اللعبــة السياســية ،وحين
بــادر جنــراالت الجيش الســوداني
إلزاحــة البشــير اســتجابة لمطالب
الشــارع ،كان األمــل أن يزيحــوا
أو يحيــدوا علــى األقــل القاعــدة
اإلخوانيــة التــي انطلــق منهــا،
ويعيدوا الوئــام الوطني ،ويتمثلوا
تجربــة الجيــش المصري في إنقاذ
مصــر بــأداء وطنــي رائــع ضمــن
خلــق آليــة سياســية ارتضاهــا
الشــعب لتبدأ مصر مرحلة جديدة
يسودها االستقرار والعمل والبناء،
وظل األمل في الســودان موجوداً
عندمــا جــيء بحكومــة لهــا صبغــة
مدنيــة حتــى وإن كان العســكر
هــم مــن يديــرون األمــور فعلي ـاً
علــى اعتبــار أنهــا مرحلــة انتقالية
تتطلــب هكــذا إجــراءات تفرضهــا
طبيعــة األوضــاع الســودانية.
لكــن يبــدو مــن ســياق األداء
واألحداث في السودان أن الوضع
ال يمضــي ُقدمــاً نحــو االســتقرار

رئيس التحرير
د .عبدالرحمن الشميري
gm@al-watan.ae

السودان عانى كثيراً قرابة
ثلث قرن في ظل حكم
إخواني فاسد
السياســي لعــدم وجــود مشــروع
وطني واضــح تســتطيع المكونات
السياســية الرضــى عنــه واالتفــاق
عليــه ،بدليــل أن االضطرابــات
تطــل بعنقهــا بشــكل متســارع،
واألزمــات تتفاقــم ،والشــارع مــا
زال محتقنـاً ،والبلــد تــكاد تكــون
معطلــة ،واألداء الــذي يقدمــه
المجلس الحاكم بشــقيه العسكري
الفاعــل والمدنــي الشــكلي لــم
يحقق تطلعات الشــعب السوداني
الملــيء بالكفــاءات المتميــزة فــي
كل المجــاالت.
الســودان بلــد عربــي مهــم
إســتراتيجياً ،هــو الخــط الفاصــل
بيــن العــرب وعالــم آخــر يحيــط
بــه ،تغــزو بلدانــه قــوى كبــرى
بشــكل ناعم وأساليب غير مباشرة
لتنطلــق منهــا إلينــا عبــره بتحويله
إلــى ممــر رخــو مضطرب تســيطر
عليــه الفوضــى .لقد أوشــكنا على
فقــد بلدان عربيــة بعد أن قدمت
قواها السياســية المصالــح الضيقة
علــى الوطنيــة الكبــرى ،وبلد مثل
الســودان بتأريخــه وثقافــة ووعي
شــعبه ورقيــه وتعليمــه وكــوادره
المتميــزة يســتحق أن يكــون فــي
وضــع أفضــل اآلن ومســتقبالً ،وال
يجــوز أن ننــدم عليــه كمــا ندمنــا
علــى أوطــان عربيــة أخــرى.
أفيقــوا يــا مــن تديــرون أمــور
الســودان اآلن.عــن «عــكاظ
الســعودية»

ال تعتمد على صفقات الجمعة السوداء؛
ففي موسم األعياد الجديد ،لن تتنافس المتاجر
باألسعار ،ستكون المعركة حول تو ُّفر المنتجات.
مع ازدهار المتسوقين (في الوقت الحالي)؛
ليست هناك حاجة كبيرة لتحفيز الطلب ،في
حين سيدفع نقص العرض ،وارتفاع تكاليف
الشحن والعمالة بتجار التجزئة إلى حماية
الهوامش.
أن الصفقات لن
هناك دليل فعلي على َّ
تتتبع ستايسي ويدليتز من
تكون كثيرةَّ .
«إس دبليو ريتيل أدفايزرز» (SW Retail
 6٠ )Advisorsسلسلة متاجر عبر الواليات
المتحدة وأوروبا .تراجعت العروض الترويجية
مقارنة بعام  ٢٠٢٠في أكثر من  %9٠من
المتاجر عندما كان الوباء يكبح جماحهم
بالفعل .و ال ُتظهر البيانات الواردة من «آي
آر آي» ( )IRIعدداً أقل من العروض الخاصة
عبر معظم الفئات غير الغذائية الرئيسية في
الواليات المتحدة فقط ،مقارنة بعام ،٢٠١9
مع خصومات أقل بكثير أيضاً.

طلبات اإلنترنت

ما يزال هناك المزيد من الوقت كي تصل
أجهزة التلفاز ،ومناشف الحمام إلى الرفوف
قبل عيد الشكر ،لكن في الواليات المتحدة؛
بشدة ،مثل
ما تزال وفرة الفئات المطلوبة َّ
اإللكترونيات واأللعاب غير مكتملة تماماً.
ويمثِّل نقص األلعاب مشكلة مهمة في بريطانيا
أيضاً ،بسبب االختناقات في ميناء «فيليكستو»
المزدحم.
يعد تجار التجزئة الكبار مثل «وولمارت»،
ُّ
و»تارغيت» األفضل في مواجهة أزمة اإلمداد،

نظراً الستطاعتهم وضع طلبات ضخمة في
وقت أبكر من المتاجر األخرى ،وحتى استئجار
لكن السالسل
سفن الشحن الخاصة بهم؛ َّ
كاف .وهو
األصغر قد تكافح لتأمين مخزون ٍ
يبشر بالخير من ناحية الخيارات ،أو
أمر ال ّ
جنون العروض الخاصة.
حتى من دون خطوط اإلمداد المسدودة؛
هناك سبب وجيه آخر يدفع البائعين لتقليص
تجنب
عروض الجمعة السوداء ،ويتم َّثل في ُّ
تراكم الطلبات عبر اإلنترنت.
بالرغم من تراجع الطلب الرقمي مع إعادة
فتح مراكز التسوق والشوارع الرئيسية؛ إال
أ َنّه ما يزال أعلى مما كان عليه قبل الوباء.
و من المتو َّقع أن ترتفع مبيعات التجزئة
عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة بنسبة
 %6٠تقريباً من اآلن حتى عشية عيد الميالد،
مقارنة بعام  ،٢٠١9وفقاً لـ»سبينديغ بلس»
من «ماستركارد».
ستؤدي زيادة عمليات البحث عن الصفقات
على أجهزة الحاسوب المحمولة ،والهواتف
المحمولة إلى ضغوط هائلة على المستودعات
يتم أخذ
وشبكات التوصيل ،حتى قبل أن َّ
نقص العمالة بعين االعتبار .وهناك طريقة
واحدة للتكيّف مع ذلك؛ وهي تقديم المزيد
من خدمات االستالم على الرصيف؛ والطريقة
األخرى ،هي توزيع الطلب على امتداد فترة
أطول.
أن المستهلكين
لحسن حظ المتاجر ،يبدو َّ
يتأقلمون بالفعل .و يلتزم الناس بنصائح سالسل
لتجنب خيبة األمل.
المتاجر بالشراء مبكراً ُّ
و يخطط حوالي  %٥١من األمريكيين الذين
شملهم استطالع أجرته مجموعة «إن بي دي»
تسوقهم للعطلة قبل عيد الشكر.
( )NPDلبدء ُّ

نوفمبر الجديد

قد يفسر ذلك سبب رؤيتنا لبعض العروض

الترويجية التكتيكية اآلن .إن لم تكن قد
الحظت؛ فقد أصبح أكتوبر هو نوفمبر الجديد.
إذا كان كبار تجار التجزئة قد حصلوا بالفعل
على ما يكفي من المخزون للبيع بسعر منخفض
الفت للنظر ،فلماذا
ال يستبقون المنافسين ،خاصة إذا كانت
شحناتهم عالقة في المحيط الهادئ؟.
بدأت «أمازون» بتحريك األمور في عام
 ،٢٠٢٠وأقامت يوم الصفقات المميز في
أكتوبر .في هذا العام ُنقلت عطلة التسوق
لكن عمالق التوصيل عبر اإلنترنت
إلى يونيوَّ ،
يقدم ما يصفه بأ َنّها «صفقات جديرة
ما يزال ِّ
بالجمعة السوداء» قبل نوفمبر .يشمل ذلك
قرابة شهر من العروض الترويجية على منتجات
التجميل ،إلبعاد المشترين الذين يتوجهون
عاد ًة إلى المتاجر الكبرى للحصول على هدايا
مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.
كما أقامت شركة «تارغيت» أيام عروض
مبكرة .ويوم األحد الماضي؛ شاركت أكثر
من  ٣٠شركة تجارة بالتجزئة ،بما في ذلك
تسوق جديدة
«ماسي» ،و»غاس» في عطلة ُّ
بتاريخ  .١٠/١٠ربما كنوع من تذوق ما هو
قادم ،واضطر بعض المشاركين إلى االنسحاب
من فعالية البث المباشر في اللحظة األخيرة
بسبب نقص المخزون.
ألن
عد المضي قدماً خطوة حكيمةَّ ،
ُي ُّ
هناك خطراً حقيقياً يتم َّثل في تبخر طلب
المستهلك من اآلن حتى عيد الشكر .في
بريطانيا ،يلقي احتمال ارتفاع فواتير الغذاء
والوقود بظالله على الثقة بالفعل .يمكننا أن
نرى هشاشة بين
المتسوقين األمريكيين أيضاً
ِّ
مع تصاعد التضخم في الواليات المتحدة،
وتراجع فوائد التحفيز.
لكن قد يوفِّر التراجع عن يوم الجمعة
السوداء جانباً إيجابياً آخر لتجار التجزئة
الذين يتعاملون مع سالسل اإلمداد الحالية.

تمكنوا من جعل المستهلكين يتو َّقعون
إذا َّ
صفقات أقل في المستقبل؛ فستكون النتيجة
أن بعض
النهائية عبر هوامش أكبر .في حين َّ
المتسوقين سيصمدون في انتظار الصفقات،
ِّ
أن الكثيرين منهم اعتاد بالفعل على دفع
إال َّ
المزيد مقابل ما يريدون .يجب على الشركات
االستفادة من هذه البيئة إلعادة ضبط عقليات
عمالئها وأرباحها الخاصة.
لقد جادلت منذ فترة طويلة بأ َنّه ال يوجد
سبب وجيه لوجود عطلة التسوق التي ُولدت
ونشأت في أمريكا ،لكي تكون موجودة في
ألن كل ما تفعله هو تحصيل أرباح
أوروباَّ ،
يتم تخفيض سعر المنتجات التي
ضئيلة ،إذ ُّ
كان من الممكن بيعها بالسعر الكامل دون
داع .سيكون من الصعب جداً إزاحتها عبر
تعد هذه الفعالية جزءاً ال
المحيط األطلسي ،إذ ُّ
يتجزأ من الحمض النووي للمستهلك األمريكي.
في الوقت الحالي ،تعاني مجموعات
مثل «نايكي» ( ،)Nikeو»بيد باث آند
بيوند» ( )Bed Bath & Beyondمن تأخير
ونقص .لكن في النهاية ،سيتد َّفق كل شيء
من األحذية الرياضية ،والمستحضرات إلى
الدمى والفساتين عبر طرق التجارة مرة
أخرى .ستكون القدرة على بيع المزيد من
هذا المخزون بالسعر الكامل طريقة محظوظة
للشركات لتترك وراءها االنهيار الكبير في
سلسلة التوريد في عام  .٢٠٢١عن «اقتصاد
الشرق السعودية»

حجم المخلفات اإللكترونية في  2021يفوق وزن سور الصين العظيم
محمود العيسوي
كاتب عربي
فــي الوقــت الــذي تتصاعــد
فيــه التحذيــرات مــن أن حجــم
المخلفات اإللكترونية والكهربائية
رقمــا
قياســيا
ســوف يســجل ً
ًّ
غيــر مســبوق ،تتزايــد الدعــوات
الموجهــة إلــى المســتهلكين
والمنتجيــن والحكومــات ،بهدف
دعــم جهــود إعــادة تدويــر هذه
المخلفــات؛ الســتعادة الثــروات
الهائلــة ،وتخفيــف الضغــط على
المــوارد المحــدودة بالفعــل.
وبمناســبة اليــوم العالمــي
للنفايات اإللكترونية لعام ،٢٠٢١
الــذي حلــت ذكــراه «الخميس»،
 ١٤أكتوبــر ،كشــف منتــدى
النفايــات الكهربائيــة واألجهــزة
اإللكترونيــة ()WEEE Forum
وهو جمعيــة دولية غير هادفةللربــح تتخــذ مــن «بروكســل»
مقــرا لهــا ،وتمثــل  ٤٥منظمــة
ًّ
تهتــم باإلبــالغ عــن النفايــات
اإللكترونيــة -أن «إجمالــي
النفايــات المتوقــع هــذا العــام،
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،يبلــغ
 ٥٧.٤مليــون طــن ،بمــا يتجــاوز
وزن ســور الصيــن العظيم ،الذي
ُيعــد أكبــر بنــاء بشــري وز ًنا على
وجــه األرض».
ووفــق تقديرات ســابقة ،فقد
سجل مرصد النفايات اإللكترونية
لعــام  ،٢٠٢٠نحــو  ٥٣.6مليــون
طن متري مــن مخلَّفات األجهزة
الكهربائيــة واإللكترونية التي تم
توليدهــا فــي عــام  ،٢٠١9بزيادة

كبيــرة بلغــت نســبتها  %٢١خالل
 ٥ســنوات بداي ًة مــن عام ،٢٠١٤
مــع توقعــات باســتمرار االرتفاع
في حجم المخلفات اإللكترونية،
لتســجل  ٧٤مليــون طــن متــري
بحلول عــام .٢٠٣٠
و ُتظهــر التقديــرات ارتفــاع
حجــم النفايــات اإللكترونيــة
علــى مســتوى العالــم بمقــدار
ـنويّا ،أي بنســبة
مليونــي طــن سـ ً
تتــراوح بيــن  ٣و ،%٤ويرجــع
الســبب فــي هــذه المشــكلة إلى
زيــادة معــدل اســتهالك األجهــزة
ســنويّا،
اإللكترونيــة بنســبة %٣
ً
وقصــر عمــر المنتــج ،وخيــارات
اإلصــالح المحــدودة.
ففــي القــارة األوروبية ،حيث
يمكــن دراســة المشــكلة دراسـ ًة
أكثــر دقــة ،تشــير التقديرات إلى
ـرا مــن بين  ٧٢جها ًزا
أن  ١١عنصـ ً
إلكترونيــا فــي المنــزل العــادي،
ًّ
لــم تعــد قيــد االســتخدام أو
أصبحــت معطلة ،وعلى مســتوى
األشــخاص ،يجري تخزين كم من
المنتجات الكهربائية واإللكترونية
غيــر المســتخدمة لــكل مواطــن
ســنويّا ،يتــراوح بيــن  ٤إلــى ٥
ً
كيلوجرامات ،قبل التخلص منها.
وعنــد الحديــث عــن الهواتف
المحمولــة ،فــإن مــا بيــن  ٥٤إلى
 ١١٣مليــون جهــاز هاتــف نقال،
يتــراوح إجمالــي وزنهــا مــن ١٠
طنا ،ترقد صامت ًة
أطنــان إلــى ًّ ٢٠
في األدراج أو في أماكن التخزين
األخرى داخل منازل الفرنســيين.
أمــا فــي الواليــات المتحــدة،
ـددا
فإنــه علــى الرغــم مــن أن عـ ً
ـرا مــن الهواتــف المحمولــة
كبيـ ً

يتــم إعــادة تدويرهــا ،فــإن مــا
ُيقــدر بنحو  ١٥١مليون هاتف أو
ـنويّا،
أكثــر ،يتــم التخلــص منها سـ ً
مــا يقــرب مــن  ٤١6ألــف هاتف
يوميــا ،ينتهــي بهــا المطــاف إمــا
ًّ
بحرقها أو دفنها ،إذ ُتعد النفايات
اإللكترونيــة مســؤول ًة عن حوالي
 %٤٠مــن حجــم المعــادن الثقيلة
فــي مقالــب القمامة.
وقياســا بالــوزن ،فــإن األجهزة
ً
المهملة،
المنزليــة كبيرة الحجــم
َ
مثــل األفــران والثالجــات ،تمثــل
مكــون مــن النفايــات
أكبــر
ِّ
الكهربائيــة واإللكترونيــة ،إذ
تحتــوي علــى كميــات كبيــرة من
الحديــد والنحــاس واأللومنيــوم،
مطمعــا للصــوص.
ممــا يجعلهــا
ً
ورغم جهود بعض الحكومات،
ســواء بصــورة فردية أو جماعية،
علــى مســتويات عديــدة ،فــإن
المشــكلة مــا زالــت قائمــة؛ ففي
االتحــاد األوروبــي ،علــى ســبيل
المثــال ،توجد تشــريعات شــاملة
لتنظيــم المســؤولية الممتــدة
للمنتــج ،معمــول بهــا منــذ مــا
يقــرب مــن عقدين ،لكــن معدل
جمــع النفايــات اإللكترونيــة فــي
دول االتحــاد يبلــغ حوالــي ،%٥٥
وفــق تقديــرات رســمية لعــام
 ،٢٠١8ومــع إحــراز تقــدم هائــل
عامــا الماضية،
علــى مــدار الـــً ٢٠
فــإن الــدول األعضــاء مــا زالــت
تكافــح من أجل تحقيق األهداف
المنشــودة ،ويرجــع ذلــك إلــى
أســباب معقــدة عديــدة.
يقول باســكال ليروي -المدير
العــام لمنتــدى نفايــات المعدات
والكهربائيــة-
اإللكترونيــة

فــي تصريحــات لـ«للعلــم»:
التشــريعات المنظمــة إلدارة
النفايات الكهربائية واإللكترونية
فــي االتحــاد األوروبــي تفــرض
علــى الــدول األعضــاء جمــع مــا
يعــادل  %6٥مــن هــذه النفايــات
المطروحــة فــي األســواق ،خالل
الســنوات الثالث األخيرة ،إال أنه
لــم تصــل أي دولــة إلــى هــذا
الهــدف.
وأوضح «ليروي» أن المنتدى
تقريــرا يحــدد مســتوى
أعــد
ً
تدفقــات نفايــات المعــدات
الكهربائيــة واإللكترونيــة ،ودور
الجهــات الفاعلــة فيمــا يتعلــق
بهــدف جمــع هــذه النفايــات،
ـميا عــن
مضي ًفــا :تــم اإلبــالغ رسـ ًّ
جمــع  %٥٥من هذه النفايات ،أو
إعادة تدويرها ،وهو ما يعني أن
نسبة  %٤٥غير معروف مصيرها،
ربمــا تــم التخلــص منهــا ضمــن
نفايــات أخــرى ،مثــل النفايــات
المعدنيــة المختلطــة.
وعــن كيفيــة مســاعدة إعــادة
تدوير نفايات األجهزة الكهربائية
واإللكترونيــة في تخفيف العبء
علــى األرض ،وتقليــل االنبعاثات
الكربونيــة الضارة ،أكد «ليروي»
أن عمليــات التعديــن مــن أكثــر
العمليات تلوي ًثا لكثير من المواد
الخــام الثانويــة ،مــا يعنــي أن
كل معــدن أو مكــون مــن تلــك
النفايــات يمكــن إعــادة تدويره،
يخفــف من عمليات التنقيب عن
المعــادن ،وفــق قوله.
يضيــف «ليــروي» :يجــب أن
أيضا أن غازات
نضــع في اعتبارنا ً
التبريد ،المستخدمة في الثالجات

 ٥٤إلى  ١١3مليون «موبايل»
يتراوح إجمالي وزنها من
 ١٠أطنان إلى  ٢٠طنًّا ترقد
صامت ًة في منازل الفرنسيين
وأجهــزة التكييــف وغيرهــا مــن
األجهــزة المنزليــة والمعــدات
الكهربائيــة واإللكترونيــة ،مثــل
مركبــات الكلوروفلوروكربــون،
مــن الغــازات المســتنفدة لطبقة
األوزون ،وبالتالــي تكــون أحــد
األســباب الرئيســية فــي حــدوث
االحتــرار العالمــي.
مــن جهتــه ،يؤكــد روديجــر
كويــر -مديــر برنامــج الــدورات
المستدامة ( ،)SCYCLEورئيس
معهــد األمــم المتحــدة للتدريب
والبحــث ( )UNITARفــي بــون
بألمانيــا -أن قيمــة نفايــات
المعدات الكهربائية واإللكترونية
معتبــرا أن طــن
جــدا،
هائلــة
ًّ
ً
الهواتــف المحمولــة المهملــة
يحتــوي علــى كميــة مــن الذهب
يمكــن اســتخالصها ،أكثر من طن
مماثــل مــن الذهــب الخــام.
يقــول «كويــر» فــي البيــان
الصحفــي المصاحــب للدراســة:
يحتــوي مليــون هاتــف خلــوي
كيلوجراما من الذهب،
علــى ٢٤
ً
و ١6ألف كيلوجرام من النحاس،
كيلوجراما من الفضة ،و١٤
و٣٥٠
ً
كيلوجرامــا مــن البالديوم ،وهذه
ً
المواد يمكن استعادتها وإدخالها
مجددا.عــن
إلــى دورة اإلنتــاج
ً
«ســينتافك أمريكن»

أشباه الموصالت  ..األزمة المستمرة
محمد كركوتي
كاتب عربي
المعانــاة التــي تواجه الحراك
الصناعي العالمي عموما ،بسبب
النقــص فــي صناعــة وتوريــد مــا
يعــرف بأشــباه الموصــالت أو
الرقائــق اإللكترونيــة ،ليســت
جديــدة .واألزمــة التــي تركهــا
هــذا المنتــج الصغيــر بحجمــه
المحــوري بأهميتــه ستســتمر
حتــى عام  ،٢٠٢٣وفق تقديرات
الجهات المختصة .ورغم انفراج
األوضــاع االقتصاديــة بعــض
الشــيء في أعقاب هدوء األزمة
التــي خلفهــا وبــاء كورونــا ،إال
أنه ليســت هناك مؤشــرات تدل
علــى إمكانيــة حلحلــة مشــكلة
أشــباه الموصــالت .فالوباء الذي
ضــرب العالم ،لم يكن ســببا في
تفاقــم أزمة هذا المنتج .صحيح
أنــه أســهم فــي وقــف تدفقــه
إلــى المصانــع وخطــوط اإلنتــاج
التــي تحتاج إليه ،لكــن الصحيح
أيضــا أن توريــد المــواد األوليــة
والمصنعــة تعــرض أيضــا إلــى
اختناقــات مفزعة ،وال ســيما مع
تراجــع حــراك النقــل والشــحن
حــول العالــم .ويبــدو واضحا أن
هــذا الجانــب ســيكون حاضــرا
علــى الســاحة الدوليــة لوقــت
لــن يكــون قصيــرا أيضــا.
تدخــل أشــباه الموصــالت
فــي كل الصناعــات تقريبــا فهــي
موجــودة بالطبــع فــي األجهــزة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أبوظبــي ص.ب٥٤٠٤٠ :
٠٢-٤٤٨٦٠٠٠
هـاتـــف:
فاكــس٠٢-٤٤٨٥٤٠٠ :

اإللكترونيــة والموصولــة ،مثــل
الهواتــف الذكيــة ،وأجهــزة
الكمبيوتــر ،ومشــغالت ألعــاب
الفيديو والســيارات ،والطائرات
والشبكات المعلوماتية والهاتفية
وغيــر ذلــك من منتجــات صارت
منــذ عقــود جــزءا أساســيا فــي
الحيــاة العامــة .هــذه الرقائــق
ببســاطة تســمح لــكل األجهــزة
اإللكترونيــة بالتقــاط البيانــات
وتخزينهــا ،ولوال هــذه الخاصية
ال قيمــة ألي جهــاز إلكترونــي.
النقــص فــي الرقائــق ضــرب
خطــوط اإلنتــاج حــول العالــم.
فوفــق البيانــات الخاصة بصناعة
الســيارات فــي عــدد مــن الدول
اآلســيوية فــإن مصنعــي الرقائق
لــم يلبــوا ســوى  ٢٠فــي المائــة
مــن الطلــب علــى منتجاتهم في
صيــف هــذا العــام ،واألمــر على
الســاحة الغربيــة ليــس أفضــل.
فصناعــة الســيارات األمريكيــة
تأثرت بصورة كبيرة في األشــهر
الماضيــة نتيجــة هــذا النقــص.
يطــرح كثير من الناس ســؤاال
مســتحقا فــي هــذا المجــال ،إذا
كان الطلــب الكبير على الرقائق
اإللكترونيــة بهــذا الشــكل ،وإذا
كانــت المصانــع علــى اختــالف
منتجاتهــا ال يمكنهــا أن تعمــل
دون هــذه الرقائق ،لماذا ال يتم
إنشــاء مصانــع وخطــوط إنتــاج
لها ســريعة؟ بمعنــى آخر ،لماذا
ال يتقــدم المســتثمرون إلــى
هــذا الميــدان ،وهــم يعرفــون
أن الطلــب ال يمكــن أن يتراجــع

مكتب العين :هاتف٠3 -٧٦٥٥٠٠٠ :
مكتب دبي :هـاتف٠٤ -3٩٥٧٠٠٠ :
اإلعـــالنـات :هــاتـف٠٢ -٤٤٨٥٠٠٠ :
الـتـوزيــع هــــاتـف٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ :

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

علــى اإلطــالق؟ المشــكلة هنــا
تكمــن فــي عامليــن اثنيــن.
األول أن االســتثمارات فــي
إنشــاء المصانــع الخاصــة بإنتــاج
الرقائــق اإللكترونيــة ســتكون
مرتفعــة القيمــة ،والثانــي أن
المــدة الزمنيــة لعمليــة اإلنشــاء
وبــدء اإلنتــاج ســتكون طويلــة،
وفــق مــا قالــه المختصــون فــي
هــذا المجــال .فبنــاء مرافــق
التصنيــع يســتغرق فــي أقــل
تقديــر أعوامــا عــدة .أضــف
إلــى ذلــك ،أن الصناعــات التــي
تعتمــد علــى أشــباه الموصالت،
ال تفضــل االســتثمار فيها ،طالما
أن بإمكانهــا الحصــول عليهــا من
جهــات أخــرى.
لكــن مــع اســتفحال أزمــة
النقــص في الرقائق اإللكترونية،
بــدأ بعــض المصانــع الكبــرى
المنتجة للسيارات واإللكترونيات
التفكيــر فــي الدخــول إلــى
ســاحة هــذه الصناعــة ،بصــرف
النظــر عــن التكاليــف والمــدة
الزمنيــة الطويلــة .فعلــى ســبيل
المثــال ،تتعرض شــركات صناعة
الســيارات إلــى نقص شــديد في
إمــدادات الرقائــق ،مــع ارتفــاع
الطلــب علــى أجهــزة الكمبيوتر
والمعــدات الخاصــة بالتواصــل
عــن بعــد ،فــي أعقــاب الحجــر
الصحــي الــذي اعتمــده العالــم
فــي مواجهــة جائحــة كورونــا.
هــذا االرتفــاع فــي الطلــب زاد
بالطبــع أســعار المنتــج المشــار
إليــه ،األمــر الــذي أضــاف
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مزيــدا مــن تكاليــف اإلنتــاج
علــى شــركات الســيارات ،مــع
ضرورة اإلشارة ،إلى أن السيارة
الواحدة تحتاج من  ٥٠إلى ١٥٠
شــريحة إلكترونيــة ،فــي حيــن
تشــكل تلــك الرقائــق  ٤٠فــي
المائــة مــن مكونــات الســيارة.
تقــدر تكلفــة إنشــاء مصنــع
واحــد للرقائــق مــا بيــن أربعــة
وخمســة مليــارات دوالر ،فــي
حيــن تشــير التوقعــات إلــى أن
هــذه التكلفــة ســتصل قريبا إلى
 ٢٠مليــار دوالر .ورغم أن هذه
األمــوال يمكــن أن تضخهــا أي
شــركة اســتثمارية كبيــرة ،إال
أن الجانــب األهــم هــو المــدة
الزمنيــة الطويلــة لبــدء اإلنتــاج.
وهنــاك تحــركات حقيقيــة تــم
اإلعــالن عنهــا إلطــالق عــدد من
المصانــع ،إال أن هــذا لــن يحــل
أزمــة نقــص اإلمــدادات التــي
دفعــت أكبــر شــركة لصناعــة
الرقائــق «تــي إس إم ســي»
التايوانيــة إلــى رفــع أســعار
منتجاتهــا بمــا يصل إلــى  ٢٠في
المائــة .بالطبع هنــاك ،تحركات
أيضا لضخ اســتثمارات في بعض
مصانع الرقائق الموجودة أصال،
وتحديــدا في الواليــات المتحدة
وسنغافورة وألمانيا .وهذا األمر
ســيوفر وقتــا حتــى أمــواال ،إذا
مــا تمكنــت هــذه المصانــع مــن
توســيع نطــاق إنتاجهــا عبــر
االســتثمارات الجديــدة.
وألن هذا األمر يمثل خطورة
حقيقيــة علــى الصناعــة عمومــا،
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بدأ بايدن يتحرك بالفعل
منذ وصوله للبيت األبيض
من أجل تمويل مجموعة
من اإلجراءات لتحفيز تصنيع
الرقائق بالواليات المتحدة
أولــى الرئيــس األمريكــي جــو
بايــدن أهميــة كبيــرة لــه،
فــي إطــار المواجهــة التجاريــة
االقتصاديــة بيــن الواليــات
المتحــدة والصيــن .وهــذه
األخيــرة تســيطر علــى حصــة
كبيــرة فــي مجــال صناعة أشــباه
الموصــالت ،رغــم أن مصانعهــا
تضــررت هــي األخــرى فــي
الفتــرة الســابقة مــن نقــص هذا
المنتــج المهــم .وبــدأ بايــدن
يتحــرك بالفعــل منــذ وصولــه
إلــى البيــت األبيــض ،مــن أجــل
تمويــل مجموعة من اإلجراءات
لتحفيــز تصنيــع الرقائــق فــي
الواليــات المتحــدة ،وهــذه
اإلجــراءات أطلــق عليهــا اســم
قانــون الرقائــق .حتــى إن بعض
المســؤولين فــي اإلدارة الحالية
بواشنطن ،ينظرون للمسألة من
جانــب األمــن القومي ،من فرط
أهميتهــا فــي القطــاع الصناعــي
المتقــدم عمومــا .لكــن حتــى
التحــرك األمريكــي هــذا يتطلب
وقتا ،لتظهر نتائجه على األرض.
عــن «االقتصاديــة الســعودية»

» أن تتواصل مع قرائها الكرام
يسر جريدة «
حول صفحة «رأي ودراسات» على العنوان التالي

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

CMY

بالرغم من تراجع الطلب الرقمي
مع إعادة فتح مراكز التسوق
والشوارع الرئيسية إال أنَّه ما يزال
أعلى مما كان عليه قبل الوباء
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مفوضية االنتخابات العراقية ترد كافة الطعون المقدمة
فيمــا تســتمر اعتراضــات بعــض الخاســرين أو
الذيــن تراجعت مقاعدهم النيابيــة في االنتخابات
تشريعية التي جرت األسبوع الماضي في العراق،
الســيما الفصائــل واألحــزاب ،أعلنــت المفوضيــة
العليــا لالنتخابات ،أمس الثالثــاء ،أنها ردت جميع
الطعــون المقدمــة بعد دراســتها.
كمــا كشــفت المفوضيــة ،بحســب مــا أفــادت
وكالــة األنبــاء الرســمية أنهــا تســلمت أكثــر مــن
 ١٢٥٠طعن ـاً علــى نتائــج االنتخابــات.
فــي حيــن أوضح مهنــد مصطفى ،عضــو الفريق
اإلعالمــي لمفوضيــة االنتخابــات ،آليــة النظــر فــي
الطعــون ،قائــال إن المفوضية تتعامــل مع الطعون
مــن خــالل مطابقــة البيانــات واألدلة مــع البيانات
المتوفــرة لــدى المفوضيــة ثــم ترفعهــا لمجلــس
المفوضيــن ومنــه للهيئــة القضائيــة األعلى.

وبشــأن المطالبات بعد فرز األصوات االنتخابية
مجــددا ،أكــد أن «إعــادة الفــرز تشــمل الصناديــق
التــي عليهــا شــكاوى أو طعــون فقــط ،مؤكــدا أن
إجــراء فــرز شــامل لجميــع األصوات يتطلــب قراراً
مــن المحكمــة االتحاديــة حصراً!
يذكر أن المفوضية تعرضت خالل األيام الماضية
لحملــة انتقــادات شــنها مناصــرون لبعــض األحزب
والفصائــل التــي تراجعــت فــي االنتخابــات ،فيمــا
أكــدت الحكومــة برئاســة مصطفى الكاظمــي أكثر
مــن مــرة أن االســتحقاق االنتخابــي جــرى بمنتهى
الشــفافية والمهنية.
ـل فيهــا التيــار
فقــد فتحــت االنتخابــات التــي حـ ّ
الصــدري فــي الطليعــة األبــواب علــى مصراعيهــا
أمــام تصاعــد الســجاالت واالنتقــادات مــن قبــل
تلــك المجموعــة األخيــرة.وكاالت

خاطفو األمريكيين في هايتي يطلبون  17مليون دوالر لتحريرهم

نقلــت صحيفــة «وول ســتريت جورنــال»
عــن وزيــرة العــدل الهايتيــة ليــزت كيتــل ،أن
العصابة التي اختطفت مجموعة من األمريكيين
والكندييــن ،تطلــب مليــون دوالر لإلفــراج عن
كل فــرد  ،أي مــا مجموعــه  ١٧مليــون دوالر.
ونقــل موقع عن الصحيفة ،أن كيتل ،أعلنت
تواصــل مكتب التحقيقــات الفدرالي األمريكي
والشــرطة الهايتيــة مــع الخاطفيــن لإلفراج عن
األمركييــن الذيــن اختطفتهــم عصابــة «مــاوزو
 »٤٠٠فــي نهايــة األســبوع الماضــي خــارج
العاصمــة بــورت أو برنــس.

مــن جانبهــا ،قالــت المتحدثة باســم البيت
األبيــض ،جيــن ســاكي إن الرئيــس األمريكــي،
جــو بايــدن مطلــع علــى تفاصيــل القضيــة،
وأن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ســيقدم
المســاعدات الالزمة للمســؤولين فــي هاييتي
فــي التحقيقــات والتفــاوض علــى إطــالق
الرهائــن.
أمــا وزيــرة العــدل الهايتيــة ،فأكــدت أن
المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق أسابيع،
الفتــة إلــى حكومتها تســعى إلى إطالق ســراح
الرهائــن دون دفــع فدية.وكاالت

مثول أليكس صعب أمام محكمة في ميامي بتهمة الفساد
م ُثــل أليكــس صعــب ،رجــل األعمــال الكولومبي
المقــرب من الرئيــس الفنزويلي نيكــوالس مادورو،
أمــام محكمــة اتحاديــة فــي ميامــي ،بعــد تســليمه
إلــى الواليــات المتحدة.
ويواجــه صعــب اتهامــات باختــالس  ٣٥٠مليــون
دوالر مــن الحكومــة الفنزويليــة بتقديــم رشــاوى
لمســؤولين للفوز بعقود لمشــاريع إسكان محدودي
الدخــل فــي الدولــة التي تواجــه ضغوطـاً اقتصادية،
حســب صحيفــة ميامــي هيرالد.
وأمــر قــاض اتحــادي باحتجــاز صعــب ٤9 ،عامـاً،
لكــن يمكنــه طلب إطالق ســراحه فــي وقت الحق.
وقــال ممثلــو االدعــاء االتحــادي إنهــم ســيطلبون
احتجــازه قبــل محاكمتــه بتهمــة غســل األمــوال،
ألنهــم يعتبــرون أن هنــاك خطــراً فــي إمكانيــة
هروبــه للخــارج.

وادعــى أنــه دبلوماســي فنزويلــي بمنــأى عــن
المالحقــة القضائيــة بينمــا كان يقــاوم تســليمه أمام
محكمــة الــرأس األخضــر ،ولكــن دون جــدوى.
وذكــرت «ميامــي هيرالــد» أن الــرأس األخضــر
ســلمت صعــب إلــى الواليــات المتحــدة بعــد أن
اســتنفد فريقــه القانونــي خيــارات وقــف تســليمه
فــي أعقــاب معركــة قانونيــة اســتمرت  ١6شــهراً.
يذكــر أن صعــب مطلــوب في الواليــات المتحدة
وكولومبيــا بتهــم مــن بينهــا غســل األمــوال .ووفقـاً
للمحققين األمريكيينُ ،يعتقد أيضاً أن لديه معلومات
مســتفيضة حــول األعمــال غيــر القانونيــة لعائلــة
مادورو والمســؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى.
وعينــت الحكومــة الفنزويليــة صعــب مؤخــراً
مندوبـاً لهــا فــي مفاوضاتهــا مــع المعارضــة ،التــي
تجــري فــي المكســيك.وكاالت

نيوزيلندا تسجل أعلى إصابات بـ»كورونا» في  18شهراً
ســجلت نيوزيلنــدا رقمــاً قياســياً فــي عــدد
حــاالت اإلصابــة الجديــدة بكوفيــد ،-١9وهــو
أعلــى مســتوى منــذ أبريــل .٢٠٢٠
وذكــرت رئيســة الــوزراء جاســيندا أردرن فــي
مؤتمــر صحفــي أن البالد ســجلت  9٤حالة إصابة
جديــدة بكوفيد.١9 -
وكان أعلــى عــدد ســابق قــد بلــغ  89إصابــة
فــي موجــة التفشــي األولــى فــي أبريــل ٢٠٢٠.
وقالــت أردرن« :أعــرف أن االرتفاعــات
واالنخفاضــات فــي الحــاالت صعبــة بشــكل ال
يصــدق علــى األشــخاص».
وأضافــت« :لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أننــا
لســنا عاجزيــن ،لدينــا القدرة على إبقــاء الحاالت
منخفضــة قــدر اإلمكان».

وخضعــت اوكالنــد ،اكبــر مدينــة فــى البــالد،
والتــى يبلــغ عــدد ســكانها حوالــى ٧ر ١مليــون
نســمة ،لقيــود صارمــة بعد اكتشــاف حالة واحدة
يــوم  ١8أغســطس.
وشــملت حــاالت أمــس الثالثــاء  8٧حالــة فــي
أوكالنــد وســبع حــاالت فــي منطقــة وايكاتــو
المجــاورة.
وتلقــى نحــو  %8٥مــن الســكان المؤهليــن
للتطعيــم فــي البــالد جرعــة لقــاح أولــى ،فــي
حيــن أن  %6٧مــن المقيميــن في نيوزيلنــدا تلقوا
التطعيــم الكامــل.
وسجلت نيوزيلندا ،البالغ عدد سكانها  ٥ماليين
نســمة ،نحــو  ٤٧٠٠حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا
و ٢8حالــة وفاة منذ بدايــة الجائحة.وكاالت

ترامب يقاضي لجنة بـ«الكونغرس» تحقق في هجوم  6يناير

نفذتها بيونغ يانغ
في أحدث حلقة ضمن سلسلة تجارب ّ

كوريا الشمالية تواصل خروقاتها وواشنطن تدعو لحوار غير مشروط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس
الثالثــاء أن كوريــا الشــمالية أطلقــت
صاروخــا بالســتيا مــن غواصــة علــى
األرجــح ،فــي أحــدث حلقــة ضمــن
سلســلة تجــارب ن ّفذتهــا بيونــغ يانــغ
خــالل األســابيع الماضيــة.
وأفــادت هيئــة أركان القــوات
العســكرية فــي ســيول فــي بيــان
«رصــدت قواتنــا صاروخــا بالســتيا
قصيــر المــدى غيــر محدد يعتقــد أنه
صــاروخ بالســتي يطلــق مــن غواصــة
أطلقتــه كوريــا الشــمالية».
وأضافــت أن الصــاروخ أطلــق مــن
ســينبو باتجــاه البحــر شــرق شــبه
الجزيــرة الكوريــة.
وتقــع مدينــة ســينبو التــي أطلــق
منهــا الصــاروخ علــى البحر في شــرق
البالد وفيها حوض كبير لبناء الســفن.
وأظهــرت صور عبر األقمــار الصناعية
وجــود غواصات فــي المنطقة.
ويســعى الشــمال حاليــا لتطويــر لحظة إطالق الصاروخ الجديد
تقنيــة إطــالق صواريــخ بالســتية مــن التكنولوجيــا المتطورة ،وكشــفت عن
غواصــات ،وســبق أن أطلــق صواريــخ صــاروخ كروز فــرط صوتي.
مــن تحــت المــاء.
وبعد عملية اإلطالق أمس الثالثاء،
ـك
ـ
تمل
ـي
ـ
الت
ـغ
ـ
يان
ـغ
وأجــرت بيونـ
أعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية
الســالح النــووي ،فــي اآلونــة األخيرة عقــد اجتمــاع لمجلس األمــن القومي
عــدة تجارب ،شــملت صاروخــا بعيد بــدون أن يحــدد الموضــوع المطروح
المدى وســالحا يتــم إطالقه من قطار للبحث.
وصاروخــا قالــت إنــه فــرط صوتــي،
مــن جهتــه ،أفــاد رئيــس الــوزراء
مــا أثــار قلــق العديــد من الــدول.
اليابانــي فوميــو كيشــيدا عــن إطــالق
ـاع
ـ
وخــالل معــرض مخصــص للدف
صاروخيــن بالســتيين ،معتبرا العملية
صاروخ
نظــم األســبوع الماضي ،قــدم
«مؤســفة جــدا».
بالســتي عابــر للقــارات ُكشــف عنــه
وجــرت عمليــة إطــالق الصــاروخ
العــام الماضي خالل عرض عســكري .الجديــدة فــي وقــت تــزور مديــرة
وقــال شــين بيــوم شــول الباحــث
أجهــزة االســتخبارات
فــي المعهــد الكــوري
األميركية أفريل هينز
للبحــث حــول الشمال يسعى لتطوير
سيول للمشــاركة في
االستراتيجية
اجتمــاع ثالثــي مــع
الوطنية تقنية إطالق صواريخ
الجوهري
إن «السبب
نظيريهــا الكــوري
لهــذا االســتفزاز مــن بالستية من غواصات
الجنوبــي واليابانــي
جانــب الشــمال هــو
حول كوريا الشمالية،
تمســك الواليــات
وفــق مــا أوردت
المتحدة بموقفها حول المفاوضات» .وســائل إعــالم.
ورأى أن نظام «بيونغ يانغ يحاول
وأطلــق الصــاروخ غــداة توجيــه
بهــذه الطريقــة أن يثبــت أن بإمكانــه المبعــوث األميركــي الخــاص لكوريــا
أن يكــون أكثر اســتفزازا بعد».
الشمالية سونغ كيم دعوة جديدة إلى
خــالل افتتــاح المعــرض األســبوع كوريــا الشــمالية لحوار غير مشــروط.
الماضــي ،اتهــم الزعيــم الكــوري
وقــال ســونغ كيــم للصحافــة فــي
الشــمالي كيــم يونــغ أون الواليــات ختــام لقــاء مــع نظيــره الكــوري
المتحــدة بأنهــا «الســبب الجــذري» الجنوبــي نــوه كيو دوك في واشــنطن
لعــدم االســتقرار فــي شــبه الجزيــرة «ســنواصل المســار الدبلوماســي مــع
الكوريــة ،معتبــرا أنــه ليــس هنــاك كوريــا الشــمالية مــن أجــل إحــراز
مــا يدعــو إلــى «االعتقــاد بأنهــم غيــر
حســن أمــن
تطــورات ملموســة ُت ّ
عدوانييــن».
المتحــدة وحلفائنــا».
ويبــدو أن شــبه الجزيــرة الكوريــة الواليــات ّ
وتابــع «ال نضمــر أي نوايــا عدائية
تخــوض ســباق تســلح.
تجــاه كوريــا الشــمالية ونأمــل أن
وفي هذا الســياق ،اختبرت ســيول نلتقيهــم بــدون شــروط».
في سبتمبر ألول مرة صاروخا بالستيا
لكنــه أضــاف أن الحلفــاء يتحملون
يطلــق مــن غواصــة ،لتصبــح بذلــك «مســؤولية تنفيــذ قــرارات مجلــس
مــن الــدول النــادرة التي تملــك هذه األمــن الدولــي» فــي إشــارة إلــى

انطالق الحملة االنتخابية في اليابان
مع تراجع شعبية الحزب الحاكم
بدأت أمس الثالثاء ،رسمياً الحملة االنتخابية
لالنتخابات العامة في اليابان والمقررة في ٣١
أكتوبر في حين أظهر استطالع رأي تراجع تأييد
الحزب الحاكم ،في صفعة لرئيس الوزراء فوميو
كيشديا الذي تولى منصبه حديثاً.
وأظهر استطالع لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية
إن.إتش.كيه ،في مطلع األسبوع أن التأييد للحزب
الديمقراطي الحر الحاكم بلغ  % ٣8.8مقابل
 % ٤١.٢قبل أسبوع.
وتراجعت شعبية كيشيدا بثالث نقاط مئوية
إلى  ،% ٤6ورغم ذلك من المتوقع أن يظل حزبه
في السلطة وإن كان بمقاعد أقل في البرلمان.
ومن القضايا المهمة المطروحة في االنتخابات
إنعاش االقتصاد ،والتعامل مع جائحة فيروس
كورونا.وكاالت

زلزال بقوة  6درجات شرقي
البحر المتوسط

جانب من أحداث الكونغرس في يناير الماضي
رفــع الرئيــس األميركي الســابق دونالــد ترامب
دعــوى قضائيــة علــى لجنة بمجلس النــواب تحقق
فــي هجــوم ألنصــاره علــى مبنــى الكونغــرس فــي
الســادس مــن ينايــر ،ودفــع بــأن أعضــاء اللجنــة
قدمــوا طلبــا غيــر قانونــي للحصــول على ســجالته
فــي البيــت األبيض.
وأكــد ترامب في الدعــوى القضائية التي رفعها
فــي المحكمــة الجزئيــة فــي واشــنطن أن المــواد
التــي ســعت اللجنــة للحصــول عليهــا محميــة وفقا
لمبــدأ قانوني يط َلق عليــه المزايا التنفيذية يضمن
ســرية بعــض المحادثــات في البيــت األبيض.
وقــال محامــي ترامــب ،جيســي بينــول ،فــي
الدعــوى القضائيــة «طلبــات اللجنــة غير مســبوقة
فيمــا يتعلــق بحجمها ومداها وليــس لها أي غرض
تشــريعي مشروع».

وكاالت
وقالــت ليــز تشــيني العضــو باللجنــة ،وهــي
جمهوريــة مــن واليــة وايومنــج ،وبيني تومســون،
وهو عضو ديمقراطي باللجنة من والية مسيسبي،
فــي بيــان إن ترامــب يريــد «تأخيــر وعرقلــة «
ا لتحقيق .
وأضافــا «مــن الصعــب تصــور مــا هــو أكثــر
أهميــة للنــاس من الســعي للحصول علــى إجابات
بشــأن هجــوم علــى ديمقراطيتنــا ومحاولــة إبطال
نتيجــة انتخابات».
وكان المئــات مــن أنصــار ترامــب قــد اقتحمــوا
مبنــى الكونغــرس فــي الســادس مــن ينايــر فــي
محاولــة لعرقلــة إعالن المشــرعين فــوز جو بايدن
فــي انتخابات الرئاســة.
ويواجــه أكثــر من  6٠٠شــخص اتهامــات جنائية
بســبب دورهم فــي االقتحام .وكاالت

التفيا تخطط إلغالق جديد بسبب ارتفاع إصابات «كورونا»

صــرح رئيس الــوزراء الالتفي كريســجانيس
كارينــش ،بعــد اجتمــاع للمجلــس الــوزاري
المعنــي بأزمــة فيروس كورونا فــي البالد ،إن
بــالده تخطــط إلغــالق جديــد بســبب ارتفــاع
حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونا.
ومن أجل الســيطرة على انتشــار الفيروس،
ســيجري فــرض قيــود علــى الحيــاة العامة في
البــالد خــالل الفتــرة مــن  ٢١أكتوبــر إلــى ١٥
نوفمبــر .ومــازال يتعيــن على مجلــس الوزراء
الموافقة على إجراءات اإلغالق اليوم األربعاء.
وستغلق جميع المتاجر ومقدمي الخدمات،
باســتثناء المحــالت التجاريــة التــي تلبــي
االحتياجــات اليومية  ،وســيجري على األرجح
إغــالق المــدارس وتعطيــل الفصول الدراســية

والتحــول إلــى التعلــم عــن بعــد.
ولن ُيســمح لألشخاص بمغادرة منازلهم إال
لســبب وجيه بين الســاعة  8مساء و ٥صباحاً.
وتفاقمــت أزمــة فيروس كورونــا في التفيا
مؤخــراً على الرغــم من القيــود الجديدة.
وذكرت الســلطات الصحية فى ريجا أنه تم
تســجيل حوالــى  ١٣٠٧حــاالت إصابــة جديدة
لــكل  ١٠٠ألــف شــخص من ســكان البــالد في
األســبوعين الماضييــن ،وهــو ارتفــاع جديــد
منــذ بدايــة الجائحة.
وتــم تطعيــم مــا يقــل عــن نصــف عــدد
ســكان البــالد الذيــن يقــدر عددهــم بـــ 9ر١
مليــون نســمة بشــكل كامــل ضــد فيــروس
كورونــا.وكاالت

أعلنت عدة دول شرقي البحر المتوسط ،أمس
الثالثاء ،عن هزة أرضية شعر بها سكان تلك الدول،
ولكن من ورود تقارير عن وقوع أضرار ،حتى اآلن.
فقد أعلنت السلطات المصرية عن وقوع زلزال
شرق البحر المتوسط تجاوزت شدته ست درجات،
بحسب مقياس ريختر.
وأفادت تقارير بأن سكان العاصمة المصرية،
القاهرة ،ومدن أخرى شعروا بالزلزال في أمس
الثالثاء.
ووفقا لشهود فقد شعر سكان القاهرة بالزلزال،
وكذلك سكان من مدينتي اإلسكندرية ،المطلة على
البحر المتوسط ،وأسيوط بصعيد مصر.
وقال سكان تلك المدن إنهم شعروا أن منازلهم
تهتز جراء الزلزال ،فيما لم تصدر السلطات بعد
تقارير عن وقوع إصابات.
وقال مرصد حلوان التابع للمعهد القومي المصري
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة
القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد سجلت
أمس هزة أرضية شرق كريت على بعد ٣9٠
كيلومترا شمالي اإلسكندرية بقوة  6.٢درجات
على مقياس ريختر.
وكان خط العرض بالنسبة لتلك الهزة األرضية
 ٣٤.٥9شماال بينما خط الطول  ٢8.٥9شرقا وبعمق
 ٣١.٥6كيلومترا وفق ما أكده الدكتور جاد القاضي
رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية.
وقال القاضي إنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور
بالهزة األرضية دون وقوع إي خسائر في األرواح
والممتلكات.
تجدر اإلشارة إلى أنه قبل أسبوع وتحديدا
الثالثاء الماضي تعرضت منطقة شرق المتوسط
لهزة أرضية بقوة  6.٤درجات على مقياس ريختر
وبعمق  ٢٥كيلومترا ،وشعر بها سكان بعض المناطق
في مصر ولم يتم تسجيل خسائر في الممتلكات
واألرواح أيضا.
زلزال األسبوع الماضي والذي وافق  ١٢أكتوبر
 ٢٠٢١أعاد ألذهان المصريين ذكرى أسوأ زلزال
تعرضت له مصر في نفس التاريخ من عام ١99٢
وخلف مئات القتلى والجرحى وتدمير كبير للعقارات
والممتلكات.وكاالت

اﻗﺘﺼﺎد

ا.ف.ب

العقوبــات الدولية التي تســعى بيونغ بهــذا الحظــر ،األمــر الــذي عــاد عليها
متعــددة.
بعقوبــات دوليــة
يانــغ لرفعهــا عنهــا.
ّ
وفــي  ٢٠١٧أصــدر مجلــس األمــن
وأتى تصريح الدبلوماسي األميركي
إثر لقائه في واشــنطن نظيره الكوري الدولــي ،بمبــادرة مــن إدارة الرئيــس
الجنوبــي نــوه كيــو-دوك ،وذلــك األميركــي فــي حينــه دونالــد ترامب،
عشــية اجتمــاع ثالثي ســيجمعهما مع ثالثــة قرارات فرض بموجبها عقوبات
ـددة علــى بيونــغ يانــغ
الدبلوماســي الياباني الرفيع المستوى اقتصاديــة مشـ ّ
عقــب إجرائها تجربــة نووية وتجارب
تاكيهيرو فوناكوشــي.
ـدد صاروخية.
ـ
ش
ـي
ـ
األميرك
ـن الدبلوماســي
ّ
لكـ ّ
ولــم تظهــر كوريــا الشــمالية حتــى
يتحملون «مســؤولية
الحلفاء
أن
على ّ
ّ
أي استعداد للتخلّي عن ترسانتها
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي» ،اآلن ّ
فــي إشــارة إلــى العقوبــات األمميــة التــي تقــول إنّهــا بحاجة إليهــا للدفاع
ـنه
أي هجوم قد تشـ ّ
المفروضة على كوريا الشمالية والتي عــن نفســها ضـ ّ
ـد ّ
عليها واشنطن حليفة
يحــاول زعيمهــا كيــم
ســيول والتــي تنشــر
جونغ-أون رفعها عن رئيس الوزراء الياباني
فــي كوريــا الجنوبيــة
بالده.
٢8٥٠٠
حوالــى
وأعلنــت إدارة يعتبر عملية اإلطالق
عســكري لحمايتهــا
الرئيــس األميركــي
من جارتها الشمالية.
جــو بايــدن مــراراً األخيرة مؤسفة جداً
ومحادثات الملف
عن اســتعدادها للقاء
النــووي بيــن كوريــا
مســؤولين كورييــن
المتحــدة
شــماليين فــي أي مــكان وزمــان ومن الشــمالية والواليــات
ّ
دون شــروط مســبقة ،وذلك في إطار متوقفــة منــذ انهيــار قمــة عقــدت
الجهــود الراميــة إلخالء شــبه الجزيرة فــي هانــوي فــي  ٢٠١9بيــن كيــم
ـن والرئيــس األميركي فــي حينه دونالد
الكوريــة مــن الســالح النــووي ،لكـ ّ
ترامــب ،وذلك على خلفية التنازالت
بيونــغ يانــغ رفضــت ذلــك.
وتخضــع بيونــغ يانــغ لعقوبــات المطلوبــة مــن بيونــغ يانــغ مقابــل
دوليــة على خلفيــة برنامجيها النووي تخفيــف العقوبــات عنهــا.
والتقــى الزعيــم الكــوري الشــمالي
تقدمـاً كبيراً
ـجال ّ
والبالســتي اللذين سـ ّ
ثالث مرات الرئيس األميركي الســابق
فــي عهــد كيــم.
واختبــرت كوريــا الشــمالية فــي دونالــد ترامــب لكــن المحادثــات
ـورة متعثــرة منــذ انهيــار قمة هانــوي في
األســابيع األخيــرة صواريــخ متطـ ّ
للغايــة مــن بينهــا صاروخ كــروز بعيد فبرايــر  ٢٠١9علــى خلفيــة التنــازالت
المدى وصــاروخ انزالقي فرط صوتي المطلوبــة مــن بيونــغ يانــغ مقابــل
تخفيــف العقوبــات عنهــا.
ـاد للطائرات.
وصــاروخ مضـ ّ
وأكدت واشــنطن مرارا استعدادها
وكوريــا الشــمالية ممنوعــة
بموجــب قــرارات أصدرهــا مجلــس للقــاء ممثليــن عــن كوريــا الشــمالية
األمــن الدولــي مــن تطويــر ترســانتها فــي أي زمــان ومــكان بــدون شــروط
لكنهــا ال تبالي مسبقة .ا.ف.ب
النوويــة أو البالســتيةّ ،

ألمانيا تدعو لمعاقبة شركات طيران ضالعة بالهجرة عبر بيالروسيا

أعــرب وزير الخارجيــة األلماني هايكو ماس
عــن تأييــده لفــرض عقوبــات علــى شــركات
الطيــران الضالعــة فــي قــدوم مهاجرين بشــكل
غيــر مشــروع إلــى دول االتحــاد األوروبــي عن
طريق بيالروســيا.
وفــي أعقــاب لقــاء مــع نظرائــه مــن دول
االتحــاد األوروبي ،قال ماس في لوكســمبورغ:
«لم نعد مســتعدين بعــد اآلن للوقوف موقف
المتفــرج حيــال وجود شــركات طيــران ال تزال
تكســب أمــواالً من هذا» ،مشــيراً إلــى الحاجة
إلــى فــرض عقوبــات يمكن من خاللهــا توضيح
عــدم االســتعداد لالســتمرار فــي قبــول مثــل
هذا الســلوك.
ووجه ماس مجدداً اتهامات خطيرة للرئيس
البيالروسي الكسندر لوكاشينكو بشكل شخصي:
«نواجه في أوروبا حقيقة أن لوكاشينكو يستغل
الالجئيــن كأداة لممارســة الضغــط علــى دول
أوروبيــة» ،وقــال ماس إنه ال يعتبر لوكاشــينكو
ســوى «رئيس لعصابــة تهريب حكومية».
بذلــك يقــف مــاس مــع الــدول التــي تتهــم
لوكاشــينكو باالنتقــام مــن عقوبــات االتحــاد
األوروبــي علــى بــالده عبــر تهريــب مهاجريــن
مــن عــدة دول.
وحســب هــذه االتهامــات ،فــإن المهاجريــن
يتجهون جواً إلى مينســك ومن هناك يسافرون

إلــى الحدود مــع التفيا وليتوانيــا وبولندا.
وتعــد ألمانيــا مــن بيــن الــدول المتأثــرة
بهــذه الهجــرة القادمــة عبــر طريــق اللجــوء
الجديــد بيالروســيا -بولنــدا حيــث وصــل عدد
القادميــن إلــى ألمانيــا عبــر هــذا الطريــق إلــى
أكثــر من  ٤٣٠٠شــخص منذ أغســطس الماضي
وحتــى اآلن.
ويمكــن أن تشــمل العقوبــات شــركات لهــا
مقــار فــي دول باالتحــاد األوروبــي ،وأفــادت
تصريحــات لمصــادر فــي االتحــاد األوروبــي
بــأن شــركة الطيــران البيالروســية «بيالفيــا»
اســتأجرت الجــزء األكبــر مــن طائراتهــا مــن
ايرلنــدا ،وفــي حال إجبار الشــركات على قطع
عالقاتهــا التجاريــة مــع «بيالفيــا» ،فــإن مــن
الممكــن فــي هــذه الحالــة أن تصبــح الشــركة
البيالروســية غيــر قــادرة علــى اســتخدام هذه
الطائــرات ،وقــد يــؤدي هــذا أيضــا إلــى انهيار
إيــرادات التأجيــر ،وهــذا هــو الســبب الــذي
جعــل وزيــر الخارجيــة االيرلنــدي ســيمون
كوفينــي يبــدي تشــككه حيــال هــذه الخطــوة
وأشــار إلى التعاقدات القائمة واحتمال وجود
صعوبــات قانونيــة.
فــي المقابل ،أعرب وزيــر الخارجية الالتفي
ادجــارس رينكفيكــس عــن تأييده لســلوك نهج
صارم بأكبر درجة ممكنة مع بيالروسيا.وكاالت

ماكرون يعتزم اإلعالن عن بناء  6مفاعالت نووية قبل عيد الميالد

ماكرون
ذكرت صحيفة لو فيجارو أن الرئيس الفرنســي
إيمانويــل ماكــرون يرغــب أن يعلــن قبــل عيــد
الميــالد عــن تشــييد ســتة مفاعالت نوويــة جديدة
تعمــل بالمــاء المضغوط.
وأوضحــت الصحيفــة أن االرتفــاع الشــديد فــي
أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبــا وتأثيــر ذلــك
على اإلنفاق المنزلي على الطاقة قبل ســتة أشــهر
مــن االنتخابــات الرئاســية الفرنســية كان لهمــا أثر
كبيــر فــي اتخاذ قرار تشــييد المفاعــالت الجديدة.
وامتنــع المتحــدث باســم الرئاســة الفرنســية

ا.ف.ب
عــن التعليــق.
وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة
بتقليــص االعتمــاد علــى المفاعــالت النوويــة فــي
إنتــاج الطاقــة إلــى  % ٥٠مــن  % ٧٥بحلــول عــام
 ،٢٠٣٥لكــن أزمــة أســعار الطاقــة تغيــر األجــواء
فــي باريــس.
ونقلــت لــو فيجارو عــن مســؤول حكومي كبير
لــم تســمه قولــه «أزمــة الطاقــة توضــح أننــا علــى
حــق فــي اختيارنــا الطاقــة النوويــة فــي مســعانا
للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة».وكاالت
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اﻗﺘﺼﺎد
«اتصاالت» تتعاون مع هيئة الطرق والمواصالت في الشارقة لتلبية  29ألف مشترك في خدمة «حصنتك» الذكية

متطلباتها الحالية والمستقبلية من الخدمات والحلول الرقمية

دبي  -الوطن
أعلنــت «اتصــاالت» عن توقيعها اتفاقية شــراكة
مــع هيئــة الطرق والمواصــالت في إمارة الشــارقة،
تقــوم علــى أساســها بتقديم مجموعة مــن الخدمات
والحلــول الرائــدة والذكيــة للهيئــة ،وبالشــكل الذي
يســهم فــي دعــم وتعزيــز جهودهــا فــي تحقيــق
النقــل المســتدام فــي اإلمارة.
وبنــاء علــى هــذه االتفاقيــة ســتقوم «اتصاالت»
بتزويــد الهيئة بمختلف الخدمــات والحلول الرقمية
وتكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات ،وبالشــكل
الــذي يحقــق جهــود الهيئــة وأهدافهــا المســتدامة.
ومــن المقــرر أن يبــدأ الطرفــان العمل في مشــروع
مشــترك يتــم من خاللــه تلبية متطلبــات هيئة طرق
ومواصــالت الشــارقة التقنيــة الحالية والمســتقبلية،
وتحويــل خدماتهــا إلــى خدمــات ذكية.
وقــد قــام كل مــن ســعادة مســعود م .شــريف
محمــود ،الرئيــس التنفيــذي التصــاالت اإلمــارات،
بالنيابــة عــن «اتصــاالت» ،وســعادة يوســف خميس
العثمنــي رئيس هيئة الطرق والمواصالت بالشــارقة
بالنيابة عن هيئة الطرق والمواصالت في الشــارقة،
بالتوقيــع علــى االتفاقية ،وذلــك على هامش معرض
أســبوع جيتكــس للتقنيــة  ،٢٠٢١وبحضــور مــدراء
تنفيذييــن مــن كال الجانبين.
وبهــذه المناســبة قال ســعادة عبــد العزيز تريم،
مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام شركة اتصاالت
في اإلمارات الشــمالية« :يأتي توقيع هذه االتفاقية
فــي ســياق حــرص شــركة ’اتصــاالت‘ علــى تمكيــن
هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي إمارة الشــارقة من

الوصــول إلى أحدث التقنيات والحلول الذكية ،وبما
يسهم في مساعدتها على تحقيق أهدافها في النقل
المســتدام .كمــا تأتــي هــذه االتفاقية أيضاً تجســيداً
لرؤيــة واســتراتيجية ’اتصــاالت‘ المتمثلــة في ’قيادة
المســتقبل الرقمــي لتمكيــن المجتمعــات‘ .مــن هنا
تتطلــع الشــركة إلــى العمل بشــكل دائــم ووثيق مع
هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي الشــارقة ،من أجل
تطويــر التقنيــات وإطالق المبادرات التي من شــأنها
تلبيــة متطلبــات الهيئــة الحاليــة والمســتقبلية مــن
الخدمــات والحلول والرقميــة الرائدة والمبتكرة”.
مــن جانبــه ،أكــد ســعادة المهنــدس ،يوســف
خميــس العثمنــي ،رئيس هيئة الطــرق والمواصالت
بالشــارقة ،علــى أهميــة الشــراكات الحكوميــة فــي
تعزيز مســيرة التنمية والتطوير بإمارة الشارقة ،بما
يتيــح للمؤسســات توحيــد جهودهــا من أجــل إنجاز
المشــاريع التنمويــة وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة
وبمــا يلبــي احتياجــات المواطنيــن والمقيميــن فــي
جميــع المجاالت.
وأشــار ســعادته إلــى أن مذكــرة التفاهــم
االستراتيجي مع شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت
(اتصــاالت) التي اعتمدها المجلــس التنفيذي إلمارة
الشــارقة مؤخراً ،تشــكل اســتمراراً لعالقات التعاون
القائمــة بيــن الهيئــة والشــركة ،والتــي أثمــرت عــن
العديــد مــن اإلنجــازات الراميــة إلــى تســهيل حيــاة
ســكان اإلمــارة وزوارها ،وستســهم في فتــح اآلفاق
للعديــد مــن المشــاريع المقبلــة ،التــي ســتتميز
باســتخدام أحــدث التقنيــات وأفضــل الســبل التــي
ُتمكن الهيئة من تســخير الــذكاء االصطناعي لخدمة
مشــاريعها المستقبلية

أراضي دبي تفوز بختم « %100الورقية» من دبي الرقمية
دبي  -الوطن
تقديــراً لنهجهــا القائــم علــى العمــل وفــق مبــادئ
حمايــة البيئــة ،وتناغمها مع أهداف اســتراتيجية دبي
للمعامالت الالورقية ،أعلنت دائرة األراضي واألمالك
فــي دبــي عــن فوزهــا بختــم « %١٠٠الورقيــة» مــن
«دبــي الرقميــة» التــي تســعى إلــى تحقيــق جملــة
مــن األهــداف االســتراتيجية ،ومــن أبرزهــا تعزيــز
مكانــة إمــارة دبــي الرقميــة ودعــم جهودهــا نحــو
التحــول الذكــي والرقمــي.
ويعــزى فــوز الدائــرة بهــذه الجائزة إلــى اعتمادها
سياســة ثابتــه للمحافظــة علــى البيئــة ،تماشـ ًـيا مــع
سياســة الدولــة في المجــال البيئــي .وحرصت أراضي
دبي طوال الســنوات الماضية على تطبيق استراتيجية
مرحليــة للتخلــص التــام مــن اســتخدام األوراق فــي
كافــة معامالتهــا الداخليــة والخارجيــة ،لتصــل معهــا
إلــى مســتوى الصفــر فــي اســتهالك االوراق.
وعبــر ســعادة ســلطان بطــي بن مجــرن ،مدير عام
ّ

أراضــي دبــي عــن ســعادته بهــذا اإلنجــاز الــذي رأى
فيــه ثمــرة الجهــود المتواصلــة والتفاني مــن مختلف
فــرق عمــل الدائــرة لتحقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة
للوصــول إلــى «حكومة بــال ورق”.
وتقــدم بــن مجــرن بالتهنئــة والشــكر والتقديــر
لكافــة موظفــي الدائــرة ،كمــا أعــرب عن فخــره بهذا
اإلنجــاز الــذي تحقــق قبــل الموعــد المحــدد ،مؤكــداً
علــى مواصلــة الدائــرة لمســيرتها الرقميــة والعمــل
علــى تطويرهــا المســتمر.
واختتــم بــن مجــرن حديثــه بالقــول« :ســنواصل
طــرح المزيــد مــن المبــادرات المبتكــرة التــي تســهم
فيهــا جميــع فرق عملنــا ومواردنــا البشــرية والمهنية
بــكل كفــاءة واقتــدار ،ونأمــل أن يكــون إنجازنــا هــذا
دافعـاً ومحــركاً نحــو المزيــد مــن التفــوق فــي كافــة
المجــاالت” .يشــار إلــى أن هيئة دبــي الرقمية تهدف
أيضـاً إلــى المســاهمة فــي المحافظــة على المســتوى
العالــي مــن الجــودة فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة
ألفــراد المجتمــع وفئاتــه المختلفة.

«اتصاالت» تدعم الجهات الحكومية بحلول الجيل الخامس
والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء في جيتكس 2021

أبوظبي  -الوطن
قــال عبــد اهلل إبراهيــم األحمــد،
النائب األول للرئيس لقطاع المؤسسات
الحكوميــة في «اتصاالت» أن الشــركة
تمضــي قدم ـاً وبشــكل محــوري فــي
رقمنــة الخدمــات وتحويــل أســاليب
وأنمــاط العمليــات فــي الجهــات
الحكوميــة والشــركات لتتوافــق مــع
توجهــات التحــول الرقمــي ومتطلبات
العصــر الرقمــي الــذي تقــوده تقنيات
شــبكة الجيــل الخامــس  ،٥Gوالــذكاء
االصطناعــي ،وإنترنــت األشــياء،
والروبوتــات ،والحوســبة الســحابية،
والبيانات الضخمة ،والواقع االفتراضي
والمعــزز ،واتصــال اآلالت ببعضهــا،
ّ
والبلــوك تشــين ،والحلــول الســحابية
لتغيــر مــن أنمــاط حياتنــا ومســتقبلنا
نحــو األفضــل.
ولفت األحمد في حوار خاص على
هامش أســبوع جيتكــس للتقنية ٢٠٢١
أن الشــركة وفــرت قرابــة  ١٢٠ابتــكار
جديــد مــن الحلول والخدمــات الذكية
والتقنيــة التــي يظهــر
بعضهــا ألول مــرة علــى
مســتوى العالــم ،متيح ًة
للجهــات الحكوميــة
والخاصــة االســتفادة
مــن هــذه التقنيــات
لتعزيــز مســاعيها فــي
مجــال التحــول الرقمــي
واالرتقــاء بالخدمــات التــي تقدمهــا
لألفــراد والمجتمعــات.
واشتمل جناح اتصاالت في جيتكس
 ٢٠٢١على مجموعة واســعة من آالت
البيــع الذاتيــة المدعمة بشــبكة الجيل
الخامــس وتقنيــة الــذكاء االصطناعــي
حيــث تســاهم هــذه التقنيــات فــي
دعــم األعمــال والتنبــؤ باألحــداث
والمســتجدات المســتقبلية وتحويلهــا
إلــى متخــذي القــرار لالســتفادة منهــا
واتخــاذ القــرارات الصحيحة بمســتوى
رقمــي متكامــل.

عبد اهلل األحمـد :حلـول ذكيـة للبـلديـات تتـيح
االرتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع
تركيـب ما يـقـارب  350ألـف جهــاز استـشعار
للحرائق ضمن برنامج «حصنتك»
دمج شبكة الجيل الخــامس من «اتصاالت» في
مخصصة لتسريع التحول الرقمي
حلول ّ
ابتكـارات تعـرض للمـرة األولـى لدعــم الجهـات
الحكومية والخاصة
ويوضح الجناح أيضاً دور الروبوتات
ّ
فــي تحســين العمليــات باســتخدام
تقنيــات الواقــع االفتراضــي والــذكاء
االصطناعــي بمــا فيهــا الروبــوت الذي
يعمــل فــي بيئــة العمــل الخطــرة
بشــبكة الجيــل الخامــس بــدون أي
تأخيــر ،ومجموعــة
األنظمــة والروبوتــات
المتضمنــة فــي الجنــاح
والتــي تتيح إدارة مصنع
كامــل عــن بعــد بشــبكة
الجيل الخامس لخدمات
المخــازن الذكيــة وجرد
المخــازن وإدارتهــا
وتركيــب المنتجــات بطريقــة آليــة.
وأتاحت «اتصاالت ديجيتال» نخبة
متميزة مــن االبتكارات باالعتماد على
المنصات الســحابية التــي تعزز تكامل
األعمــال ،باإلضافة إلــى خدمات األمن
المصممة لحمايــة الجهات
الســيبراني
ّ
الحكومية وقطاع األعمال من هجمات
التصيــد اإللكترونــي ،وبرامــج الفدية،
وهجمــات حجب الخدمة.
وحرصــت «اتصــاالت» في جيتكس
هــذا العــام علــى توفير حلــول الرعاية
الصحيــة الرقميــة ونظــرة ثاقبــة علــى

روبوتات بإمكانها إدارة
مصنع بالكامل عن بُعد
بشبكة الجيل الخامس

مســتقبل القطــاع الصحــي باالعتمــاد
علــى التقنيــات الروبوتيــة والــذكاء
االصطناعــي وشــبكة الجيــل الخامــس
بمــا يتيــح للجهــات الطبيــة االســتفادة
مــن الروبوتــات الجراحيــة ،واألجهــزة
الروبوتيــة للتصوير باألشــعة الســينية،
باإلضافــة إلــى أجهــزة
الرعايــة الصحيــة عــن
ُبعــد التــي تســمح
تســجيل
للمرضــى
التحليــالت والمعلومات
وإرســالها للطبيــب
لالطــالع عليهــا وإعطــاء
االستشــارة الســريعة
للمريــض.
وفي إطــار المدينة اآلمنة والذكية،
المخصصة
قدمــت «اتصاالت» الحلول
ّ
للجهــات الحكوميــة والتــي تدعــم
مفاهيــم البلديــات الذكيــة والمدينــة
الذكيــة واآلمنــة للمســاهمة في تعزيز
ســبل الوقاية والحمايــة ،وأتاحت هذا
العــام حلول المتابعة األمنية باالعتماد
علــى الطائــرات بــدون طيــار والتــي
تســاعد الجهــات المعنيــة بتطبيــق
القانــون فــي المراقبــة عــن ُبعــد طيار
بكفــاءة وبزمــن قياســي ،باإلضافة إلى

المصممة إلدارة حركة المرور
الحلول
ّ
باســتخدام الطائــرات بــدون طيار.
وتواصل «اتصاالت» المساهمة في
نشــر نظامهــا الذكــي لإلنــذار المبكــر
مــن الحريــق «حصنتك» بما يصبو إلى
تعزيــز ســبل الحماية والوقايــة لألفراد
وممتلكاتهم في دولة اإلمارات العربية
المتحــدة ،وللوصول ألعلى مســتويات
األمــن والســالمة ،وبمــا يتوافــق مــع
ســعي الشــركة لتحســين جودة الحياة
فــي المجتمــع اإلماراتــي مــن خــالل
توفيــر الخدمات الذكية لألمن الوقاية.
ونجحــت «اتصــاالت» فــي تركيــب ما
يقــارب  ٣٥٠ألــف جهــاز استشــعار
للحرائــق ضمــن برنامــج «حصنتــك»
وبأكثــر مــن  ٢9ألــف مشــترك مــن
الفلــل الســكنية لتأميــن أعلــى ســبل
الوقايــة والحماية.
وانتهجــت «اتصــاالت» العديــد
مــن الشــراكات فــي العــام الحالــي
مثــل الشــراكة مــع «دبــي الذكيــة»
بهــدف توفيــر حزمــة شــاملة مــن
خدمــات الحمايــة الســيبرانية متعددة
الطبقــات وتطويــر
الخبــرات الهادفــة إلــى
تعزيــز حمايــة الجهــات
الحكوميــة فــي إمــارة
دبــي ضــد الهجمــات
اإللكترونيــة مــن خــالل
شــركة Help AG
ذراع األمــن الســيبراني
لـ»اتصــاالت ديجيتــال”.
ـزت اتصــاالت جهودها هذا
كما ركـ ّ
العــام علــى تقديــم أحــدث التقنيــات
الصحيــة المتصلــة والتــي تعمــل عــن
بعــد ،باإلضافــة إلــى منصــة المعرفــة
الطبيــة التــي ســتمكن متخصصــي
وطــالب الرعايــة الصحية فــي أبوظبي
مــن الوصول إلــى مســتوى عالمي من
التعليــم والمحتــوى وفــرص التطويــر
المهنــي ،من خالل الشــراكة مع دائرة
الصحــة وبلــغ آنــد بــالي فــي نظامهــا
الطبــي العالمــي لالبتــكار.

نمضي قدماً لرقمنة
الخدمات وتحويل أساليب
وأنماط األعمال وتبسيطها

يضم  34مطعم ومقهى «فود ترك»مخصصة للشباب المواطن تشجيعاً لهم على االستثمار

عبر مبادرات وعروض ترويجية استثنائية

دبي  -الوطن

أبوظبي  -الوطن

أعلنــت تعاونيــة االتحــاد أكبــر
التعاونيــات االســتهالكية بالدولــة عــن
إطــالق مشــروعها الوطني»مــردف بــارك
واي» بهــدف دعــم أصحــاب المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة مــن المواطنيــن
وحثهــم على ممارســة األنشــطة التجارية
وتشــجيعهم على التوســع باالســتثمار ،إذ
يضــم المشــروع المبتكر٣٤عربــة متنقلــة
“”Food Trucksفــي األرض المملوكــة
للتعاونيــة والمالصقــة لمركزهــا التجاري
«اتحاد مول»على مساحة إجمالية قدرها
 ٢6٢.6٠٧قــدم مربع،وصمــم المشــروع
الرائــد لخدمــة كافــة فئــات المجتمــع
بمختلــف جنســياتهم وأذواقهم ورغباتهم
من خــالل توفير األنشــطة المتنوعة لهم،
كاشــفة عــن اعتزامهــا إنشــاء  ٣مشــاريع
أخــرى مشــابهة فــي الفتــرة المقبلــة بعد
الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن
الجهــات المعنيــة باإلمــارة.
وتفصيــالً ،أكــد الرئيــس التنفيــذي
لتعاونيــة االتحــاد خالــد حميد بــن ذيبان
الفالســي أن التعاونيــة قــررت إنشــاء
مشــروع وطنــي جديــد ومبتكــر عبــارة
عــن تجمــع لنشــاطات اســتثمارية منظمة
وســط مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات
واألنشطة تحت اسم «مردف بارك واي»
هــو األول مــن نوعــه باإلمــارة والمنطقــة
بالنظــر ألهدافــه نحو اســتقطاب الشــباب
وتوطيــن المشــاريع االقتصاديــة بالقطــاع
الخــاص لتشــجيع وتحفيــز الراغبيــن مــن
المواطنيــن في الدخول في ســوق العمل
وزيــادة اإلنتــاج واالســتثمار ،الفت ـاً إلــى
أن التعاونيــة ســتدعم أصحاب المشــاريع
مــن خــالل تقديــم دعــم يصــل إلــى %٥٠
مــن القيمــة االيجاريــة مقارنــة باألســعار
الســوقية ،إذ أنهــا ال تكتفــي بتوطيــن
الوظائــف بــل أيضـاً تعمــل علــى توطيــن
اإليرادات في القطــاع الخاص وتعظيمها،
بمــا يعــود بالنفــع علــى جميــع األطــراف
المشــتركة في العملية االســتثمارية لرفع
جاذبيــة القطــاع االســتثماري والتجــاري
وتجــارة التجزئــة بالدولــة.
وأضــاف بــأن التعاونيــة ســتحرص فــي
مشــروع «مردف بارك واي» على تقديم
التســهيالت الالزمــة للفئــات المســتهدفة
مــن إنشــائه لتشــجيعها علــى البــدء فــي
مشــروعها والتوســع فيه،كما سيتم تقديم
أرقــى الخدمــات للمجتمــع مــن خاللــه،
وذلــك بمــا يتوافــق مــع تطلعــات الدولــة

بينمــا تحتفــل دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة باليوبيــل الذهبــي هــذا العــام،
تســتعد متاجــر لولــو هايبــر ماركــت رائــدة
البيــع بالتجزئــة ،لالحتفــاء بذلــك عبر تدشــين
عدد من العروض المميزة وحمالت المسئولية
اإلجتماعية .وســيكون شعار «نفخر باإلمارات
 »٥٠هــو الشــعار الموحــد لمــدة  ٥٠يــوم
حتــى  9ديســمبر علــى نطــاق  8٧متجــر فــي
دولــة اإلمــارات.
بعــض الفعاليــات الرئيســية خــالل حملــة
الخمســين يوم ـاً:

تعاونية االتحاد تطلق «مردف بارك واي» الوجهة الجديدة لالستثمار والنجاح «لولو» هايبرماركت تحتفل بعام الخمسين في  50يوم

CMY

خصومات  50 + %50منتج كل
يوم  50 +يوم

خالد الفالسي :مشروع وطني مبتكر وتجمع لنشاطات استثمارية منظمة
وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة فــي دعــم
الشــباب وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة
والمتوسطة.
وتابــع بــأن المشــروع الجديد «مردف
بارك واي» يشكل فرصة مميزة للمواطنين
للبدء بمشاريعهم ودخول عالم االستثمار،
حيــث ســيوفر  ٣٤فرصــة للمواطنيــن من
أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوسطة،
ومجموعــة مــن األنشــطة مثــل المقاهــي
“ ،”Coffee Shopsالوجبــات الخفيفــة،
المشــاوي ،البرغــر ،الباســتا ،الحلويــات،
والعصائــر بالنكهــات المختلفــة ،مشــيراً
إلــى أنــه يعتبــر مــن المشــاريع الوطنيــة
الرائــدة ،كونــه ســيكون داعماً لالســتثمار
فــي اإلمــارة التــي باتــت نموذجـاً يحتذى
بهــا لمــا تقدمــه مــن تســهيالت ونهضــة
اقتصاديــة ونمــو كبيــر علــى المســتوى
المحلــي والعالمي.
وأضــاف بــأن المشــروع يقــع فــي
منطقــة حيويــة تســتقطب مختلــف فئات
المجتمــع ،بمــكان مميز يطل على شــارع
الخوانيــج ومالصــق التحــاد مــول ،مــع
ســهولة الوصــول لــه وتوافــر المواقــف
وانســيابية الحركــة ،إذ ســيقدم الخدمات
ألهالي المنطقة وروادها ،وسيكون وجهة
ترفيهيــة وتســويقية للكثيــر مــن الفئــات
المجتمعيــة وزوار دبــي مــن اإلمــارات
المجــاورة بالنظــر لموقعه االســتراتيجي.
وكشــف بــأن التعاونيــة لديهــا خطــط
مستقبلية إلنشاء  ٣مشاريع وطنية مشابهة
لـ»مــردف بــارك واي» لدعــم المواطنيــن
مــن أصحــاب المشــاريع ممــن يرغبــون

بدخــول ســوق العمــل ،وذلــك بعــد أخــذ
الموافقــات الالزمــة من الجهــات المعنية
باإلمــارة ،مبينـاً أن «مــردف بــارك واي»
سيكون إضافة جديدة للوجهات الترفيهية
والخدميــة فــي إمارة دبي والتي ســتدعم
المواقع الســياحية والترفيهية والتسويقية
فــي المنطقــة نظــراً لموقعــه القريب من
الوجهــات ذات اإلقبــال العالــي فــي دبــي
مثــل حديقــة مشــرف والمطــار وســفاري
دبــي وغيرهــا مــن األماكــن األخــرى،
كمــا يســاهم المشــروع فــي رفــع جــودة
الحيــاة وتوفيــر وجهــات جديــدة للترفيــه
والتســوق للجمهــور ،وتوفيــر خدمــات
ألصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوسطة
ممــا يســهم فــي خلــق بيئــة اســتثمارية
واقتصادية جاذبة لهذا النوع من األنشطة
الجديــدة المبتكرة.
ولفت بأن مشروع»مردف بارك واي»
صمــم وفــق أرقــى المعاييــر العالميــة
لتقديــم أفضــل الخدمــات ،إذ ســيتم
تخصيــص مســاحة قدرهــا  ٢٣٢.6٠٧قــدم
مربــع لألنشــطة الترفيهيــة والمجتمعيــة،
وتزويدهــا باإلضــاءة الالزمــة واللوحــات
اإلرشــادية واإلعالنيــة ،وعمــل ألــوان
مبتكــرة ،كمــا ســيتم تخصيــص ركــن
بمســاحة  ٣٠.٠٠٠قــدم مربــع بأرضيــة
عشــبية مطاطيــة لممارســة األنشــطة
الرياضيــة واالســتمتاع باألجــواء الجميلــة
فــي الموقع ،وتوفير الطــاوالت والمقاعد
المبتكرة ،بما يوفر تجربة هادئة وجميلة
للعائــالت ومرتادي المشــروع لالســتمتاع
وقضــاء أجمــع األوقــات التــي ال تنســى.

خــالل حملــة تســتمر لمــدة  ٥٠يــوم مــن
#لولو_تحتفل_باإلمارات ،سيتم طرح  ٥٠منتج
إبتداء من
كل يــوم بخصــم ثابــت  ،%٥٠وذلــك
ً
السلع التموينية إلى اإللكترونيات والتكنولوجيا
إلى تشــكيالت األزياء العصرية .وســيتم تغيير
المنتجــات واألصنــاف بصــورة دوريــة لمزيــد
من العروض المتنوعة والخيارات للمتسوقين.
ربح  ٢.٥كيلو ذهب
ســيمنح جميــع المتســوقين الــذي تصــل
مشــترياتهم لقيمة  ١٠٠درهــم وأكثر للدخول
فــي الســحب لربــح إجمالــى  ٢.٥كيلــو مــن
الذهب ( ٥٠فائز *  ٥٠جرام لكل واحد) وهذه
الحملــة بالشــراكة مــع كليــان للمجوهرات.

لولو ديجتيك

ســتنطلق أضخــم فعاليــات لولــو التقنيــة
«ديجتيك» يوم  ٢6أكتوبر والتي تشمل عروض
ضخمــة على الهواتــف الذكيــة ،اإللكترونيات،
الكاميــرات الرقميــة وغيرهــا .وذلــك عــدا عن
العــروض المتنوعة األخرى .كما ســتطلق لولو
«مهرجــان التبــادل» للهواتــف ،التلفزيونــات
واألجهزة المحمولة ،حيث سيتمكن المتسوقين
مــن الحصــول علــى خيــار الدفــع عــن طريــق
األقســاط المريحــة مــع صفر أربــاح وذلك عبر
شــراكة مميــزة مــع عدد مــن البنــوك الرائدة.

لولو ديوالي

ســيحظى المتســوقين بعــروض رائعة على
أفضــل األزيــاء اإلحتفالية والتقليديــة باألضافة
إلــى الحلويــات اللذيــذة التــي يتــم تحضيرهــا
طازجــة فــي المتاجــر بواســطة أميــز الطهــاة
وذلــك طــوال مهرجــان األضــواء .وســتقدم
لولــو هــذا العــام باقــات خاصــة مميــزة علــى
حلويــات ديوالــي للمجموعات والمؤسســات،
والتــي ســيتم توصيلهــا الحبائهــم .باإلضافــة

إلــى ذلــك ســتتوفر بطاقــات هدايــا ديوالــي
خصيصـاً لهــذه المناســبة.

الجمعة المذهلة

وستشــمل فعاليــات االحتفــال باليوبيــل
الذهبــي لدولــة اإلمــارات إطــالق العــروض
الجمعــة المذهلــة التــي طــال إنتظارهــا
والتــي تركــز علــى اإللكترونيــات ،الهواتــف،
اإلكسســوارات .وســيتم إطــالق المهرجان يوم
 ٢٣نوفمبــر هــذا العــام عبر خصومــات كبيرة.
سيســتمر هذه الحملة لمدة ١٠أيام وستحظى
بعــروض مميــزة مــن مختلــف البنــوك الرائدة
عبر مدفوعات البطاقات اإلئتمانية وماستركارد،
كل ذلــك يســاهم لتوفيــر أفضــل المنتجــات
وأفضــل األســعار المميــزة لعمالئنــا الكــرام.

بكل فخر من اإلمارات – خالل عيد
الشهيد و اليوم الوطني

ومن ضمن جهودنا المستمرة في الترويج
والمصنعــة فــي الدولــة،
للمنتجــات المحليــة ُ
ســتنظم لولــو مهرجــان خــاص بعنــوان «بكل
فخــر من اإلمــارات» في جميع فــروع الهايبر
ماركــت والذي يســلط الضوء علــى المنتجات
العضوية والزراعة المســتدامة

منصات تسوق لولو الرقمية

تــم إطــالق تطبيــق لولــو للتســوق بعــد
تحدثيــه بصورة كبيرة وذلك لتحســين تجربة
التســوق للعمــالء الكــرام ،علــى مــدى عامين
قمنــا بزيــادة عــدد منتجاتنــا بصــورة ضخمــة
شــملت تشــكيالت كبيــرة مــن المنتجــات
الطازجــة ،الســلع التموينيــة ،األزيــاء بأســعار
تنافســية مميــزة .كمــا وصــل عــدد أســطولنا
ألكثــر مــن  ٢٠٠مركبــة مجهــزة للتوصيــل
مــع تحكــم فــي درجــة الحــرارة للتأكــد مــن
وصــول المنتجــات طازجــة وآمنة .سيســتمتع
المتســوقين بخصومــات رائعة وعــروض على

جميــع األصنــاف خــالل  ٥٠يــوم مــن إحتفــال
لولــو باإلمــارات «نفخــر باإلمــارات .”٥٠

مبادرات المسئولية اإلجتماعية

احفظ عينيين

وكجزء من سياســة المســئولية االجتماعية
لدينا ،لولو تتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي
وحملة مدى ألطالق مبادرة « تبرع بدرهمين
وأنقــذ عينيــن» .وذلــك كجــزء مــن مشــروع
لولــو لجمع تبرعات لدعــم « ٥٠يوم إلنقاذ ٥
ماليين شخص» ،والتي تهدف لمكافحة مرض
العمــى النهري والذي يصيب المجتمعات في
حــول العــام ،وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن
العالمات التجارية والمتسوقين.

حائط الفخر

ولتشــجيع الجميــع للمشــاركة فــي هــذه
المناســبة الوطنيــة الكبــرى ،ستدشــن لولــو
هايبر ماركت «حائط الفخر» وذللك لتشجيع
الجمهــور لكتابــة لحظات الفخــر الخاصة بهم
فــي دولــة اإلمارات .وســيعرض هــذا الحائط
فــي عــدد مــن المواقع المختلفــة ألحياء روح
اإلحتفــال بيــن الجميــع .وسيشــارك عــدد
مــن المشــاهير فــي هــذا المشــروع الفريــد.
وســيتم إختيــار فائزيــن كل أســبوع الذيــن
كتبــوا أكثــر اللحظــات الفريــدة وســيحظون
بتكريــم خــاص.
وبهذه المناســبة قال يوســف على أم .أيه،
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة لولــو« :نحن
فــي مجموعــة لولــو فخوريــن بتراثنــا كعالمة
تجاريــة عالميــة نشــأت فــي دولــة اإلمــارات،
ان نجاحنــا هــو نتيجــة لرؤيــة وحكمــة قــادة
دولــة اإلمارات الذيــن جعلوا هذه البلد مالذاً
لألعمال العصرية التي تدعم ازدهار المجتمع
الدولــي .وفــي الواقــع احتفالنــا هــو تكريــم
لــروح دولة األمــارات الريادية ،والتي صنعت
نجاحنــا والمالييــن من عمالئنا الســعداء.
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اﻗﺘﺼﺎد

على هامش «المنتدى العالمي األفريقي لألعمال» الذي احتضنه «إكسبو  2020دبي»

اإلمارات تبحث تعزيز التدفق التجاري واالستثماري مع دول إفريقيا
عقــد معالــي الدكتــور ثانــي بن أحمــد الزيودي
وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة ،سلســلة مــن
االجتماعــات مع وزراء ومســؤولين ورجال أعمال
مــن الــدول األفريقيــة لبحــث ســبل تحفيــز تدفق
التجــارة واالســتثمارات بين دولــة اإلمارات ودول
القــارة ،وذلــك علــى هامــش المنتــدى العالمــي
األفريقــي لألعمــال الــذي نظمتــه غرفــة دبــي
واحتضنه «إكســبو  2020دبي» بحضور ومشــاركة
أكثــر مــن  1000مــن رؤســاء الــدول وصنــاع
السياســات وقــادة األعمــال البارزيــن فــي قــارة
أفريقيــا للتوافــق حــول األولويــات االســتراتيجية
الرئيســية للقــارة الســمراء.
وخالل االجتماعات ،اســتعرض الزيودي الفرص
واإلمكانــات االقتصاديــة أمــام الشــراكة اإلماراتيــة
األفريقيــة فــي قطاعــات مثــل الطاقــة المتجــددة
والزراعــة والمعــادن والخدمات اللوجســتية.
وأطلــع الدكتــور الزيودي معالي الــوزراء خالل
اللقــاءات علــى التطــورات التــي شــهدتها البيئــة
االقتصادية لدولة اإلمارات خالل المرحلة الماضية،
بمــا فــي ذلــك مشــاريع الخمســين والتشــريعات
االقتصاديــة الجديــدة والمبــادرات النوعيــة التــي
أطلقتهــا الدولــة للتحــول إلــى نمــوذج اقتصــادي
جديــد قائــم علــى المعرفــة ويتســم بالمرونــة
والتنافســية واالســتدامة ،ويحتضــن المواهــب
والمشــاريع الرياديــة ،مشــيراً معاليــه إلــى أن
هــذه المنظومــة االقتصادية الحديثــة توفر حوافز
وفرصــاً جديــدة وواعــدة لالســتثمار والشــراكة
مــع مختلــف األســواق العالميــة ،وفــي مقدمتهــا
الشــركات األفريقيــة.
وفــي لقائه مــع الدكتورة تشيليشــي كابويبوي،
األميــن العــام لمنظمة الســوق المشــتركة لشــرق
وجنــوب أفريقيا «الكوميســا» ،أشــار الزيودي إلى
الفــرص المتاحــة لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري
الحالــي بيــن دولــة اإلمــارات و 21دولــة أفريقيــة
عضوة في «الكوميســا» من خالل تعاون أكبر في
مجــاالت مثل الخدمــات اللوجســتية والتكنولوجيا
المتقدمة.
وركــز ثانــي الزيــودي فــي اجتماعه مــع معالي
نتابــازي هارييــت ،وزيرة دولة للتجارة بجمهورية
أوغنــدا ،علــى الفــرص االســتثمارية فــي قطاعــات
الزراعة والمعادن والتجزئة ،وتطرق الجانبان إلى
إمكانية االســتثمار فــي أنظمة الــري والتكنولوجيا
الزراعيــة التــي يمكــن أن تعــزز إنتــاج المحاصيــل
الرئيســية مثــل البــن والــكاكاو والشــاي والقطــن
والزهور.
وفــي ســياق متصــل ،اســتحوذ قطــاع الطاقــة

اإلمارات وبنما تبحثان تطوير التعاون االقتصادي
وتوسيع آفاق الشراكة

ثاني الزيودي :إفريقيا من أكثر األسواق جذباً لالستثمار
في الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية
وفرة الفرص المتاحة لتنمية التبادل التجاري بين دولة
اإلمارات و 21دولة إفريقية عضوة في «الكوميسا»
المتجــددة ،وتحديــداً الهيدروجيــن األخضــر ،على
أبرز النقاشات التي دارت في لقاء معالي الزيودي
مــع كل مــن معالــي الناهــا بنــت حمــدي ولــد
مكنــاس وزيــرة التجــارة والصناعــة والصناعــة
التقليدية والســياحة في موريتانيا ،ومعالي لوســيا
إيبومبــو ،وزيــرة التصنيــع والتجــارة فــي ناميبيــا،
وســلطت كل مــن الوزيرتيــن الضوء على مشــاريع
الهيدروجيــن األخضر الجارية في دولتيهما ،حيث
تأمــل موريتانيــا فــي تأميــن  40مليــار دوالر مــن
االســتثمارات األجنبية المباشــرة لتطويــر موقعين
لإلنتاج.
كمــا أجــرى معالــي الزيــودي محادثــات بنــاءة
مــع كل مــن معالي ســيكاي نزينزا ،وزيــر الصناعة
والتجــارة في زيمبابــوي ،ومعالي كارلــوس ألبرتو
فورتيــس ميســكيتا ،وزيــر الصناعــة والتجــارة في
موزمبيــق ،ومعالــي ماويــن ديجــز ،وزيــر التجارة
والصناعــة فــي ليبيريــا ،ومعالــي ثابيســو بــول،
وزيــر التجــارة والصناعــة فــي ليســوتو ،ومعالــي
إدوارد هينجــا ســاندي ،وزيــر التجــارة والصناعــة
فــي ســيراليون ،ومعالي ندير نايجل حميد حســن
وزيــر الماليــة والتخطيط االقتصــادي والتجارة في
سيشيل ،وديفيد أوسياني ،أمين عام وزارة التصنيع
والتجــارة وتنميــة المشــاريع فــي كينيا ،وأدماســو
تاديســي ،رئيــس بنــك التجــارة والتنميــة الكيني.
وأكــد معالــي الدكتــور ثانــي الزيــودي أن
أفريقيــا تعــد واحــدة مــن أكثــر أســواق العالــم
جذب ـاً لالســتثمار األجنبــي المباشــر ،لمــا تتمتــع
بــه مــن فــرص اســتثمارية هائلــة فــي قطاعــات
حيويــة واســتراتيجية مهمــة لدولــة اإلمــارات مثل
الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية.
وأضــاف معاليــه  :تســعى دولــة اإلمــارات
لتوطيــد أواصــر التعــاون االقتصــادي والتجــاري
واالســتثماري مــع قــارة أفريقيــا ،وخصوصــاً أن
هناك رؤى مشــتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية
المســتدامة عبر مشــاريع تخاطب المســتقبل مثل
الهيدروجيــن األخضــر والطاقــة المتجــددة ونشــر

حلــول التكنولوجيــا الزراعيــة وهــو ما تــم التركيز
عليــه خــالل االجتماعــات المشــتركة مــع الــوزراء
وكبــار المســؤولين.
وقال معالي الزيودي  :إن دولة اإلمارات تواصل
تنفيــذ خططهــا الطموحة لترســيخ مكانتهــا كبوابة
عالميــة رئيســية لتدفــق التجــارة واالســتثمارات
علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي ،مشــيراً إلــى
أن دولــة اإلمــارات توفر فرصاً واعــدة للمصدرين
مــن الــدول األفريقية حيث تتيــح إمكانية الوصول
إلى أســواق جديدة ،باالعتماد على بنيتها التحتية
المتطــورة التــي تربــط الدولــة من خــالل الموانئ
والمطــارات بأكثــر مــن  400مدينــة حــول العالم،
فضـالً عــن البيئة التشــريعية والتنظيميــة المحفزة
لألعمال واالستثمارات.
وأعــرب الزيــودي عــن تطلعــه إلــى مواصلــة
اللقاءات والمناقشات مع الوزراء وكبار المسؤولين
من الــدول األفريقية للوصــول بالعالقات التجارية
واالستثمارية بين دولة اإلمارات والدول األفريقية
إلــى آفاق جديــدة من النمــو واالزدهار.
وتأتي سلســلة االجتماعــات التي عقدها معالي
ثانــي الزيــودي مع الــوزراء وكبار المســؤولين من
قارة أفريقيا ضمن جهود توسيع العالقات التجارية
لدولــة اإلمارات مع العالم تنفيذاً للخطط المعلنة
تحــت مظلة «مشــاريع الخمســين» لتوســيع آفاق
شــراكات دولــة اإلمــارات االقتصاديــة مــع أســواق
عالميــة مؤثــرة ،ضمــن اســتراتيجيتها الطموحــة
للخمســين عامـاً المقبلــة لبنــاء اقتصاد المســتقبل
القائــم علــى المعرفــة واالبتــكار والــذي يتمتــع
بقــدر أكبــر مــن الحيوية والتنافســية.
وســبق اإلعــالن خــالل األســابيع الماضيــة عــن
إطــالق محادثــات للتوصــل إلــى اتفاقيــة شــراكة
اقتصاديــة شــاملة بيــن دولــة اإلمــارات وكل مــن
إندونيســيا والهنــد ،كمــا جرى يــوم األحد الماضي
إعــالن بيــان نوايــا مشــترك بيــن دولــة اإلمــارات
وكوريــا الجنوبيــة بشــأن اتفاقية شــراكة اقتصادية
شــاملة بيــن الدولتيــن.وام

الزيودي يؤكد أهمية تعزيز وتنويع أنشطة التعاون
االقتصادي على كافة األصعدة
عقــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيودي
ـاء ثنائيـاً ،مــع
وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة ،لقـ ً
معالــي رامون مارتينــاز دي الغوارديا وزير التجارة
والصناعــة لدى جمهورية بنما ،على هامش معرض
إكســبو  2020دبــي ،لبحــث أطــر تطويــر العالقــات
االقتصاديــة وتوســيع آفاق الشــراكة فــي المجاالت
ذات االهتمام المشــترك.
وناقشــا الوزيــران خــالل اللقــاء ســبل تحقيــق
مســتويات أعلــى مــن الشــراكة االقتصاديــة ،مــن
خــالل استكشــاف مجــاالت جديــدة للتعــاون بيــن
البلديــن ،واالتفــاق على مســارات جديــدة للتكامل
االقتصادي والتنموي خالل المرحلة المقبلة وزيادة
التبادالت التجارية وتدفقات االستثمار بين البلدين
وبمــا يدعــم األجنــدة االقتصاديــة لــدى الجانبين.
وأقــرا خطوات عملية لتطوير العالقات التجارية
واالســتثمارية وتســهيل وصول المســتثمرين ورواد
األعمال إلى أسواق البلدين واالستفادة من الفرص
الواعــدة التي توفرها.
واســتعرض معالي الزيــودي أبرز التطورات التي
شــهدها اقتصــاد دولــة اإلمــارات ،وأطلعــه علــى
مشاريع الخمسين والحزم والمبادرات االستراتيجية
والنوعيــة التي تعزز التحــول نحو نموذج اقتصادي
جديــد أكثــر مرونــة واســتدامة وتفتح آفاق أوســع
للشــراكات االستثمارية والتجارية.
وأكد معالي الزيودي على أهمية تعزيز التعاون
على المستويين الحكومي والخاص ،وتنويع أنشطة
التعــاون االقتصــادي علــى كافة األصعدة ،وتوســيع
نطــاق التعــاون التجاري واالســتثماري خالل الفترة

المقبلة ،مشــيراً إلى أن بنما تعد بوابة اســترتيجية
لمــرور تجارة دولــة اإلمارات إلى الــدول الالتينية،
وشــريكاً تجاريـاً مهماً في منطقة أمريكا الوســطى،
وحقــق حجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطــي بين
دولة اإلمارات وجمهورية بنما خالل العام الماضي
 2020نمــواً بنحــو  %17مقارنــة مــع عــام ،2019
وخــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري بنســبة
 %107مقارنــة مــع النصــف األول مــن  ،2020كمــا
حقــق نمــواً بنســبة  %165خــالل الخمــس ســنوات
السابقة.
ودعــا الزيــودي مجتمــع األعمــال فــي بنمــا إلى
تعزيــز حضــوره فــي معــرض إكســبو  2020دبــي،
باعتبــاره المنصة العالمية األبــرز لعرض المنتجات
والخدمــات والوصــول إلــى أســواق مــن مختلــف
دول العالــم وعقد شــراكات جديدة تخدم الخطط
المســتدامة والمستقبلية.
جديــر بالذكــر أن جمهوريــة بنمــا تأتــي فــي
المرتبــة  35مــن بيــن دول العالم مــن حيث رصيد
االســتثمارات األجنبية المباشــرة الواردة إلى دولة
اإلمــارات حتــى مطلــع عــام  ،2020وبنمــو بلغ %6
مقارنــة مــع مطلــع عــام  ،2019وبرصيــد تراكمــي
وصلــت قيمتــه إلــى نحــو  1.76مليــار درهــم،
وتتنــوع اســتثمارات بنمــا فــي اإلمــارات لتشــمل
مجموعة من القطاعات االقتصادية ،أبرزها :النقل
والتخزيــن ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة ،والتعدين
واســتغالل المحاجر ،واألنشــطة المهنيــة والعلمية
والتقنيــة ،األنشــطة العقاريــة ،والتصنيــع ،والبنــاء
والتشييد..وام

«غرفة أبوظبي» تنظم اجتماعاً تجارياً مع وفود كل من أستونيا والتفيا والسويد جزء من الوفد التجاري األوسع «ما وراء األعمال »2
لمناقشة التعاون االقتصادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفد تجاري إسرائيلي يختتم زيارته إلى أبوظبي بتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية
أبوظبي  -الوطن

نظمــت غرفة تجــارة وصناعة
اجتمــاع تجاريــاً مــع
أبوظبــي
ً
وفــود كل مــن أســتونيا والتفيــا
ومملكــة الســويد ،وذلــك فــي
قاعــة المؤتمــرات الكبــرى ببــرج
الغرفــة ،وحضــر اللقــاء ســعادة
ســعادة المهنــدس ســعيد غمران
الرميثــي ،نائــب أميــن الصندوق
فــي مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
وصناعة أبوظبي ،وسعادة محمد
هــالل المهيــري مدير عــام غرفة
أبوظبــي ،وجان رينهولد  ،ســفير
جمهوريــة أســتونيا لــدى دولــة
اإلمــارات وأتيس ســانيتس ســفير
جمهوريــة التفيــا لــدى دولــة
اإلمــارات ،وعدد كبيــر من رجال
األعمــال والمســتثمرين وممثلــي
الشــركات والمؤسســات المعنيــة
بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت مــن كافــة الــدول
المشــاركة.
ورحــب الرميثــي نيابــة عــن
غرفــة أبوظبــي بالحضــور مــن
الــدول الصديقــة ،مشــيراً إلى أن
المشــاركة القويــة مــن جانبهــم
تعد شــاهداً علــى متانة العالقات
االقتصادية واالستثمارية المتنامية
بيــن بلدانهــم ودولــة اإلمــارات.
ومؤكــداً فــي بدايــة كلمتــه
االفتتاحيــة أن دولــة اإلمــارات
تتمتع بعالقــات اقتصادية مميزة
مــع كل مــن الســويد وأســتونيا
والتفيــا .موضحــاً أن إجمالــي
التبــادل التجــاري فيمــا بين دولة
اإلمــارات وهــذه الــدول قــد نمــا
باطــراد خــالل الســنوات القليلــة
الماضيــة ،حيث تجاوز  1.3مليار
دوالر فــي عــام .2019
والفتـاً إلى أن دولــة اإلمارات
لهــا اســتثمارات عديــدة فــي كل
مــن الســويد وأســتونيا والتفيــا
فــي قطاعــات التمويــل والتأميــن
والعقــارات وتجــارة التجزئــة
والبنــاء ،كمــا شــملت مجــاالت
االســتثمار فــي قطاعــات متنوعة
مثــل البورســلين والســيراميك
والنقــل الجــوي والشــحن
والتخزيــن.
وأشار أن هناك شركات كبيرة
تســتثمر فــي هذه الــدول ،ومنها
شــركة أبوظبي لالســتثمار ،هيئة
أبوظبي لالستثمار ،سيراميك رأس
الخيمــة ،وطيــران اإلمــارات ،و
غيرها.
وشــدد علــى أن هنــاك
مســاحة كبيــرة وآفــاق رحبــة
لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون،
الســيما فــي أحــد القطاعــات
االســتثمارية الواعدة عالمياً وهو
قطــاع (تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصاالت) .مؤكداً أن دول مثل
السويد وأستونيا والتفيا تعد من
بين االقتصادات األوروبية األسرع
نمــواً وذات الخبــرات الطويلــة
والناجحــة فــي االبتــكار الرقمــي
واقتصــاد المعرفــة.
وأكــد الرميثــي فــي كلمتــه أن

دولة اإلمارات تحرص للمحافظة
علــى ريادتها العالميــة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وقــد ســعت إلــى توفيــر البنيــة
التحتيــة المتطــورة القــادرة
علــى تحقيــق أعلــى المؤشــرات،
واالهتمــام بتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي وإنترنــت األشــياء،
بهــدف الوصــول إلــى االســتدامة
فــي اقتصــاد المعرفــة واالبتــكار.
كمــا أشــار إلــى أن قطــاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يشــهد فــي إمــارة أبوظبــي علــى
وجه الخصوص ،تطورات سريعة
ال ســيما مــع اختيــار العديــد من
الشــركات الطموحــة لتأســيس
وتوســعة أعمالها وتطوير أحدث
حلــول التكنولوجيــا ،باعتبــار أن
أبوظبي وجهة رائدة للتكنولوجيا،
ومركــزاً رئيســياً الســتقطاب
المقــرات اإلقليميــة للشــركات
فــي المنطقة ،وســيتم دعم هذه
التطــورات بشــكل أكبر من خالل
(مشــاريع دولة اإلمارات العربية
المتحــدة لبرنامــج الخمســين).
وأضــاف أن إمــارة أبوظبي قد
(احتلــت المرتبــة األولــى بيــن
المــدن الذكيــة فــي المنطقة) ،و
(المرتبة الثانية واألربعين عالمياً
في مؤشــر المدينــة الذكية التابع
لمعهــد  )IMDفــي عــام .2020
كمــا تقــدم (جامعــة محمــد بــن
زايــد للــذكاء االصطناعــي في أبو
ظبــي) حاليـاً برامــج فــي (مجــال
الــذكاء االصطناعــي) لــكل مــن
(الطــالب المحلييــن واألجانــب).
باإلضافــة إلــى أنــه تــم تصنيــف
إمــارة أبوظبــي مؤخــراً (أكثــر
المــدن أمانـاً في العالــم) واألكثر
سعادة في الشرق األوسط ،وهو
مــا يؤكــد انتعــاش األعمــال فــي
بيئتها .
واختتــم الرميثــي كلمتــه
بالتأكيــد علــى اســتعداد غرفــة
أبوظبــي لتقديــم الدعــم الكامــل
للشركات التي تستثمر في إمارة
أبــو ظبــي ،وتحديــداً فــي هــذا
القطــاع االســتراتيجي ،وتقديــم
جميــع التســهيالت الالزمــة
للمساعدة في نجاح استثماراتها.

عروض فرص األعمال

وتخلــل االجتمــاع تقديــم
فيديــو لعــروض حــول البيئــة

االســتثمارية فــي إمــارة أبوظبــي
وفــرص قطــاع األعمــال فيهــا،
كمــا تــم تقديــم عــرض مشــترك
حــول قطــاع األعمــال فــي كل
مــن إســتونيا والتفيــا والســويد،
وقدمــت هيئــة أبوظبــي الرقمية
 ، ) ADDAعرضــا حــول
(
خدمــات الهيئــة وأهــم فــرص
االســتثمار ،واختتــم االجتمــاع،
بإتاحــة مجــال للقــاء األعمــال
والتواصــل بيــن المشــاركين مــن
أصحــاب الشــركات والمعنييــن.

إشادة وتقدير

مــن جانبهــم أبــدى ســفراء
الــدول المشــاركة فــي االجتماع
تقديرهــم لمــا تقدمــه غرفــة
أبوظبــي لخدمــة قطــاع األعمال
فــي إمارة أبوظبــي ،وأكدوا بأن
أبوظبي أصبحت مقصداً لألعمال
وللشركات الراغبة بالوصول إلى
األســواق اآلســيوية واإلفريقيــة،
كمــا أوضحــوا بشــكل عــام ،بأن
اســتضافة اإلمــارات للمعــرض
العالمــي ( إكســبو  2020دبــي)
ســيتيح مجــاالً اللتقــاء مجتمــع
األعمــال مــن جميــع أنحــاء
العالــم تحــت ســقف واحــد.
وفــي المقابل ،يوجــد في إمارة
أبوظبــي ودولــة اإلمــارة عموماً
بيئــة أعمــال وقيــادة تســاعد
علــى االبتــكار إلــى جانــب
مجتمــع فتــي نســبياً عاشــق
لالبتكار والقفــزات التكنولوجية
والمســتقبل ،وذلــك يعطــي
الشــركات اإلســتونية والالتفيــة
والســويدية فرصــة كبيرة لجلب
منتجاتهم وخدماتهم التي ترقى
للعالميــة إلــى الســوق المحليــة
فــي اإلمــارات ،مؤكديــن بــأن
قــدرة الســوق اإلماراتــي كبيــرة
جــداً وأن علــى الجميــع دون
اســتثناء استكشــافها .كمــا أكدوا
علــى أهمية تعزيــز األعمال بين
إمــارة أبوظبي ودولــة اإلمارات
عامــة مــع دول االســكندنافية
والبلطيــق ،معربيــن عــن أملهم
فــي أن يحقــق االجتمــاع بعــض
األدوات والمعارف التي تمكنهم
من توســعة الشــراكات التجارية
في إمــارة أبوظبي وكذلك األمر
بالنســبة للشــركات اإلماراتيــة
الراغبــة فــي االســتثمار فــي كل
مــن إســتونيا والتفيــا والســويد.

دوف كوتلر :أبوظبي من أهم المراكز العالمية في
مجاالت التمويل والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة»
اختتمــت بعثــة تجاريــة إســرائيلية زيارة اســتمرت
يوميــن إلــى إمــارة أبوظبي كجــزء من الوفــد التجاري
األوســع «مــا وراء األعمــال  »2الــذي ينظمــه كل مــن
معهــد إســرائيل للتصديــر وبنــك هبوعليــم بالتعــاون
مــع مكتــب أبوظبي لالســتثمار.
وقام أكثر من  250رجل أعمال ومستثمر إسرائيلي
بجولة في أبوظبي يومي  17و 18أكتوبر ،التقوا خاللها
نظرائهــم مــن كبــار المســؤولين من منظومــة األعمال
فــي اإلمــارة ،وتعرفــوا علــى اإلمكانيات الكبيــرة التي
تتمتــع بهــا أبوظبــي التــي تمثــل نقطــة انطــالق قوية
لتطوير األعمال وتنميتها في المنطقة بشــكل أوســع.
وقــال معالــي محمد علي محمد الشــرفاء الحمادي
رئيس دائرة التنمية االقتصادية  -أبوظبي « :تتشارك
إمــارة أبوظبــي وإســرائيل بأفكارهما لتســخير اإلبداع
واالبتــكار لتحقيــق التقــدم واالزدهــار فــي المنطقــة،
وتعمالن لالســتفادة من الفــرص المتاحة لتحقيق هذا
الهــدف .لقــد شــهدنا علــى مــدار اليوميــن الماضييــن
التزامـاً بتعزيــز آفــاق التعــاون التجاري المشــترك ،إذ
تتمتــع قطاعــات األعمــال التي تركز علــى االبتكار في
أبوظبــي ،مثــل الخدمــات الماليــة والطاقــة والرعايــة
الصحيــة ،بالمــوارد والبنيــة التحتيــة المتقدمــة وتوفر
العديــد مــن الفــرص التي تدعــم طموحات الشــركات
اإلســرائيلية التــي تتطلــع لتنمية أعمالها فــي المنطقة
وخارجها».
وأضــاف« :لقــد أســهم مكتــب أبوظبــي لالســتثمار
بــدور أساســي فــي توطيد العالقــات بين ســوقينا منذ
توقيــع االتفــاق اإلبراهيمي للســالم .ونعمل من خالل
مكتــب أبوظبــي لالســتثمار فــي إســرائيل علــى زيادة
الدعــم للشــركات اإلســرائيلية التي ترغب باالســتثمار
فــي أبوظبــي ،وكصلــة وصــل لالســتفادة مــن الفــرص
التجارية المشــتركة».
من جهته قال دوف كوتلر ،الرئيس التنفيذي لبنك
هبوعليــم« :ســعداء بمواصلــة البنــك جهــوده الرائدة
لتأســيس أعمالــه فــي األســواق الجديــدة .لقــد تبنــى
بنــك هبوعليــم إســتراتيجية ريــادة تأســيس األعمــال
فــي دول الخليــج ،وسيســاهم الوفــد التجــاري الحالي
فــي تعزيــز العالقــات مــع إمــارة أبوظبي التــي تعرف
بكونهــا واحدة من أهــم المراكز العالمية في مجاالت
التمويــل والتجــارة والتكنولوجيا المتقدمة».
مــن جانبــه ،قــال أديــف بــاروخ ،رئيــس مجلــس
إدارة معهــد إســرائيل للتصديــر « :تمثل زيــارة الوفد
التجــاري إلــى دولــة اإلمــارات بعــد عــام واحــد مــن
توقيــع االتفــاق االبراهيمــي للســالم خطــوة هامــة
أخــرى فــي مســيرة تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن
البلديــن .لقــد فتحــت االتفاقيــة بابـاً جديداً للشــراكة
التــي بــات االقتصاد يلعــب فيها دوراً محوريـاً لتطوير
العالقــات الدبلوماســيةُ .يســعدنا فــي معهد إســرائيل

محمد علي :مكتب أبوظبي لالستثمار يسهم في توطيد
العالقات بين السوقين منذ االتفاق اإلبراهيمي

مشاركة رجال األعمال من قطاعات
مختلفة مثل المالية والطاقة
والرعاية الصحية والتكنولوجيا
للتصدير العمل مع قطاع التجارة الخارجية في وزارة
االقتصاد لتوفير مجموعة واســعة من الفرص التجارية
للشــركات اإلســرائيلية ،وأدعــو الشــركات اإلســرائيلية
إلــى المشــاركة فــي مثل هــذه الفعاليات التي تشــكل
بــال شــك فرصــة اســتثنائية للصناعة اإلســرائيلية».
واســتهلت البعثــة هــذه الزيــارة بالمشــاركة فــي
منتــدى خــاص باألعمــال حضــره نخبــة مــن كبــار
المســؤولين الحكومييــن ورجــال األعمــال مــن إمــارة
أبوظبــي وإســرائيل مثــل معالــي الدكتــور ثانــي بــن
أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ،ومعالي
محمــد علي الشــرفاء رئيس دائــرة التنمية االقتصادية
 أبوظبــي ،وســعادة عبداهلل محمــد المزروعي رئيسغــرف اإلمــارات رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
وصناعــة أبوظبــي ،وبن كروبيــك ،رئيس مجلس إدارة
بنــك هبوعليــم ،وأديف بــاروخ ،رئيس مجلــس إدارة
معهــد إســرائيل للتصديــر؛ و أميــر حايــك ســفير دولة
إســرائيل لــدى الدولــة .
كمــا شــارك عدد مــن رجــال األعمال مــن قطاعات
مختلفــة مثــل الخدمــات الماليــة والطاقــة والرعايــة
الصحيــة والتكنولوجيــا فــي الجلســات الحواريــة التــي
قدمــت أفــكاراً ومعلومــات معمقــة حــول الفــرص
التجاريــة الواعــدة المتاحة للشــركات اإلســرائيلية في
إمــارة أبوظبــي.
وركــزت فعاليــات اليــوم الثانــي علــى القطاعــات
الصناعيــة التــي تمتاز بمقومات نمــو عالية ،حيث زار
الوفــد عــدد مــن أبــرز هيئات دعــم وتمكيــن األعمال
فــي إمــارة أبوظبي للتعرف علــى المزيد حول الفرص
االســتثمارية المرتبطــة بقطاعــات محــددة والدعــم
المتــاح لهــا ،والتقــى بكبــار المســؤولين التنفيذييــن
مــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســالمة والغذائيــة،
وســوق أبوظبــي العالمي ،ومجموعــة موانئ أبوظبي،
ودائــرة الصحة في أبوظبــي ،ومدينة خليفة الصناعية
«كيــزاد» ،ومصــدر ،وزونزكورب.
وأتاحــت هذه الزيارات للوفــد التعرف على اآلراء
والمعلومــات المرتبطــة بتأســيس األعمــال فــي إمــارة
أبوظبــي ،كمــا أســهمت فــي تعزيــز العالقــات بيــن
الشــركات اإلســرائيلية ونظيراتهــا من هيئــات األعمال
فــي إمــارة أبوظبــي بمــا يســهم فــي تســهيل آليــات
تأســيس األعمــال وتطويرهــا فــي اإلمــارة.
وقــال معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن محمــد آل حامد
رئيــس دائــرة الصحــة فــي أبوظبــي« :تتشــارك دولــة

اإلمارات وإســرائيل التزامهما بتطوير مستقبل الرعاية
الصحية والخدمات الطبية من خالل االستثمار بأحدث
التقنيــات وتوظيفهــا فــي بنيــة تحتيــة قويــة لقطــاع
الرعايــة الصحيـــة ،مــع التركيــز الكبيــر علــى االبتــكار
والبحــث العلمــي .تعمل إمارة أبوظبي بشــكل حثيث
لترســيخ مكانتهــا كمركــز ناشــئ في مجــال االبتكارات
التكنولوجيــة المتقدمــة ،وتوفــر بيئــة أعمــال مواتيــة
للمســتثمرين الدولييــن فــي ظــل ســعيها لالســتفادة
من فرص التعاون المشــتركة والشــركات االســتثمارية
التــي تســاهم فــي ترســيخ ثقافــة اإلبــداع واالبتكار.
نتطلــع لتوحيــد الخبــرات والمعــارف للمضــي
قدماً في مســيرة االبتــكار والبحث الطبي ،وتطوير
إمكانيــات قطــاع الرعايــة الصحية لدينا ،بما يســهم
فــي االرتقــاء بصحة وســالمة األفــراد والمجتمعات
فــي جميــع أنحــاء العالم».
مــن ناحيتــه قــال ســعادة ســعيد البحــري ســالم
العامري ،مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية« :تشرفت بالمشاركة في هذا اللقاء الهام
الــذي هــدف لترســيخ التعــاون وتعزيــز الشــراكة
االستراتيجية وخلق فرص استثمارية جديدة لبلدينا.
تســعى هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســالمة الغذائية
فــي إطــار التزامهــا ببنــاء شــراكات اســتراتيجية إلى
تعزيز فرص االستثمار في مجاالت الزراعة والثروة
الحيوانيــة واألمــن الغذائــي ،ونتطلــع للعمــل مــع
مختلــف األطــراف لتعزيــز الشــراكات المســتدامة
فــي أبوظبــي ،والنهوض بالقطــاع الزراعــي وتعزيز
األمــن الغذائي المســتدام».
وأضــاف« :حرصنــا علــى مشــاركة خبرتنــا فــي
قطاع الزراعة والسالمة الغذائية ،ونتطلع لالستفادة
مــن خبــرات الشــركات والمســتثمرين والهيئــات
اإلســرائيلية المختلفــة ،والتقدم التقنــي الذي تمتاز
بــه لتطويــر إمكانــات القطــاع الزراعــي ،وتحقيــق
االكتفــاء الذاتــي .وقمنــا خــالل هــذه المشــاركة
أيضـاً بتعريــف الشــركات اإلســرائيلية التــي تتطلــع
لتوســيع أعمالهــا فــي إمــارة أبوظبــي باإلمكانــات
والفــرص الواعــدة التــي تتمتــع بها اإلمارة ،وشــرح
اإلجــراءات التــي تســاعدهم علــى إدارة أعمالهــم
بســهولة .كان اللقــاء بمثابــة فرصــة لبنــاء شــراكات
اســتثمارية فعالة مع الشــركات العاملة في قطاعي
الزراعــة واألغذيــة فــي أبوظبــي مــن القطاعيــن
العــام والخــاص».
مــن جانبــه قــال عبــداهلل الهاملــي ،رئيــس قطاع
المــدن الصناعيــة والمنطقــة الحــرة – مجموعــة
موانــئ أبوظبــي« :إننا نرحب فــي مجموعة موانئ
أبوظبي بالعالقات المتنامية بين األسواق اإلماراتية
واإلســرائيلية والتي تفتح البــاب أمام حقبة جديدة
مــن الفرص التجارية واالســتثمارية» .وام
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تحت شعار «إمارات اإلنسانية»

«زايد للثقافة اإلسالمية» تنظم ملتقى الطالب افتراضياً

نظمــت دار زايــد للثقافــة اإلســالمية
ملتقــى الطــالب الســنوي الرابــع ،تحت
شــعار «إمــارات اإلنســانية» افتراضيا.
ويأتــي هــذا الملتقــى للعــام الرابــع
كرســالة مــن طــالب الــدار لتعكــس مــا
تعلمــوه ضمــن دورات برنامــج الثقافــة
اإلســالمية وبرنامــج الثقافــة اإلماراتيــة
لتســليط الضــوء على القيــم النبيلة التي
اكتســبها الطلبــة فــي بيئــة متالحمــة
اجتماعيــا.
ويعتبــر هــذا الملتقــى فرصة لطالب
«زايد للثقافة اإلسالمية» لعرض مشاريع
تخرجهــم العلميــة عن القيم اإلســالمية
النبيلة مما يساهم في اندماج المهتدين
الجــدد فــي المجتمــع المحيــط ويحقق
رؤية ورســالة الدار.
وأكــدت مــوزة الكتبــي مديــر إدارة
الشــؤون الثقافيــة والتعليمية بالدار في
كلمتهــا بالملتقى أن النهج الذي أرســاه
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل
نهيــان «طيب اهلل ثراه « في مجتمعنا،
نجــح فــي ربــط اســم اإلمــارات بــكل
القيم اإلنســانية النبيلــة ،وعليه أضحت
دولتنــا اليــوم نموذجــا يحتــذى بــه فــي
شــتى المجــاالت اإلنســانية مــن خــالل
إطــالق مبــادرات يشــهد لهــا العالــم .
وقالــت الكتبــي « إن الــدور الــذي

تقــوم بــه دار زايــد للثقافــة اإلســالمية
هــو ثمــرة للرؤيــة الحكيمــة والنظــرة
اإلنســانية لقــادة دولــة اإلمــارات».
كان قد افتتح وأدار جلسات الملتقى
الدكتــور رضــا إبراهيــم عبــد الجليــل
محاضــر الثقافــة اإلســالمية للجاليــة
الناطقــة باإلنجليزيــة ،بمشــاركة طــالب
الــدار حيــث قدمــت إيفــا مارســونوفا
مــن جمهوريــة التشــيك ،ورقــة عمــل
تحت عنوان «وثيقة األخوة اإلنســانية:
دعــوة إماراتية لبيت إنســاني متوحد».
وتحدثــت كارينــا تورنوفــا مــن
جمهوريــة كازخســتان عــن «العطــاء:
قيمة إنســانية وممارســة إماراتية» ،كما
شــارك ريمونــد ســاوليا مــن جمهوريــة
أوغنــدا بورقــة عمــل عــن «التعايــش
الســلمي وجســور التواصــل اإلنســاني
والحضاري» واختتم الملتقى بورقة عمل
بعنــوان «الروابــط االجتماعيــة ودورها
في تماســك المجتمع اإلنساني» قدمتها
برنســيس مــن جمهوريــة الفلبيــن.
وفي ختــام الملتقى تم تكريم جميع
الفــرق المشــاركة تقديــرا لجهودهــا
فــي إعــداد مشــاريع التخــرج البحثيــة
والتي ســلطت الضوء عن دور اإلمارات
فــي تعزيــز الســلم العالمــي واإلخــوة
اإلنسانية.وام
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هنأ القيادة الرشيدة باإلنجاز

سلطان بن خليفة يشيد بفوز فريق أبوظبي بمونديال «زوارق الفورموال »2

وجــه ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة آل
نهيــان مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس إدارة نــادي أبوظبي الدولــي للرياضات البحرية،
التهنئــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي «رعاه اهلل» ،وصاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،وإلى
أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء المجلــس األعلى لالتحاد
حــكام اإلمــارات ،وإلــى شــعب اإلمــارات ،بمناســبة فوز
فريــق أبوظبــي للــزوارق الســريعة ،بلقب بطولــة العالم
لــزوارق الفورمــوال  ،2التــي اختتمــت منافســاتها بجولــة
فيــال فيلهــا البرتغاليــة ،بمشــاركة  16زورقــا مــن 10
دول مختلفة.
كمــا هنــأ ســموه البطــل اإلماراتي راشــد القمــزي بعد
تتويجــه بلقــب هــذه البطولــة العالميــة ،وقــال ســموه:
هــذا اإلنجــاز يحمــل قيمــة عاليــة ومكانــة رفيعــة ،كونه
اللقــب الثالــث للبطــل راشــد القمــزي فــي هــذا المحفل
العالمــي الكبيــر ،وتتضاعف قيمته ألنه يواكب احتفاالت
الدولــة بعــام الخمســين ،ونحــن ســعداء بــأن يتزامــن
هــذا اإلنجــاز الكبيــر مع تلــك االحتفــاالت الغاليــة ،التي
تعيشــها إمــارات الخيــر والحضــارة والنمــاء ،وأن نكــون
جــزءاً مــن هــذا العطــاء اإلماراتــي المتدفــق فــي تلــك
األيــام المجيدة.
وقــال ســموه إن اإلنجــاز الــذي حققــه راشــد القمزي
تأكيــد وبرهــان علــى المكانــة الرياضيــة البحريــة التــي
يحتلهــا فريــق أبوظبي على المســتوى العالمي من خالل
إنجازاتــه المتواليــة فــي البطــوالت الدوليــة المختلفــة
التــي يشــارك فيهــا ،والتــي دائم ـاً مــا يســتهدف فيهــا
الصعــود إلــى منصــة التتويــج.
وأضــاف ســموه :تفــوق راشــد القمــزي يثبــت جدارة
الفريــق اإلماراتــي ،ويكمل سلســلة األلقــاب واإلنجازات
التــي عهدناهــا دائمــاً مــن فريــق أبوظبــي ،بحضــوره
الدائــم فــي المحافــل الدوليــة ،وصعــوده إلــى منصــات
التتويــج عــن جــدارة واســتحقاق.
وأكــد ســموه أن مــا يزيد مــن قيمة اإلنجــاز هو عزف

«أبوظبي الرياضي» يعلن قائمة األبطال المشاركين في مونديال الترايثلون
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن قائمة
المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية
للترايثلون التي تقام برعاية الشركة الوطنية
للضمان الصحي – ضمان ،يومي  5و 6
نوفمبر المقبل في جزيرة ياس ،كما ستشهد
البطولة استضافة منافسات كأس بارا ترايثلون
للمرة األولى.
وتضم قائمة المشاركين  232متسابقا من
نخبة رياضيي الترايثلون ،بما فيهم  6من
المصنفين العشرة األوائل عالمياً من فئة
الرجال ،و 7من أفضل  10العبات في العالم،
ومجموعة من أبطال األلعاب البارالمبية.
وقال سعادة عارف حمد العواني
األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي :
نفخر بالمكانة المرموقة لبطولة أبوظبي
العالمية للترايثلون التي تشهد إقباالً كبيرا
من نخبة الرياضيين العالميين ،في ظل ما
تحققه سنويا من نجاحات كبيرة ،ساهمت
بجذب نخبة األبطال الذين يولون أهمية
كبيرة ويحرصون على التواجد والتنافس
في محطة أبوظبي التي تعد من الفعاليات
الرئيسية في سلسلة سباقات االتحاد الدولي
للترايثلون.
وأضاف :نرحب بنجوم العالم من أبطال
الترايثلون والبارا ترايثلون ،وستشهد هذه
النسخة مشاركة مجموعة مميزة من أبطال
العالم الذين تواجدوا بقوة في أولمبياد
طوكيو ،ما يمنح البطولة زخما فنيا ويسلط
الضوء على قيمة الحدث وسباقاته المتنوعة،
ما يؤكد حجم اإلقبال الكبير على التواجد في
مختلف المنافسات التي تقام في عطلة نهاية
األسبوع ،ما يمنح البطولة تفاعال جماهيريا
كبيرا وأجواء حافلة بالمتعة واإلثارة.
بدوره قال حمد عبداهلل المحياس،
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان
الصحي  -ضمان :نرحب من جديد بنخبة
الرياضيين العالميين ونجوم األلعاب األولمبية،
والبارالمبية من أصحاب الهمم ،لما لهؤالء
الرياضيين من أثر إيجابي على المجتمع
المحلي في كل مشاركة لهم ،ونأمل أن
تساهم مسيرتهم بتشجيع المزيد من أفراد
المجتمع في دولة اإلمارات على تبني نمط
حياة نشط وصحي.
ومن أبرز المشاركين من فئة الرجال
األلماني تيم هيلويج،
المصنف أول عالمياً
ّ

بعد فوزه االستثنائي في هامبورغ ،كما يشارك
المصنف الثاني
الفرنسي بول جورجينثوم،
ّ
عالمياً في المنافسات الحالية ،والذي لمع
نجمه في الفريق الفرنسي عندما أنهى السباق
في المرتبة الثانية في أول مشاركة له في
هامبورغ ،وسيكون على موعد مع مواجهة
هيلويج ضمن نفس الفئة في جزيرة ياس.
ويتطلع للمشاركة في منافسات أبوظبي
النيوزيلندي هايدن وايلد ،الحاصل على
الميدالية البرونزية في األولمبياد ،والذي
واصل المشاركة في السباقات في مختلف
أنحاء أوروبا من بعد أدائه المذهل في
األولمبياد.
تدريب كبيرة
لفترة
خضعت
وايلد:
وقال
ٍ
استعداداً لمنافسات أبوظبي وأتطلع لبدء
السباقات ،وعلى الرغم من تحقق حلمي
في أولمبياد طوكيو ،إالّ أنّه ما زال علي بذل
الكثير من الجهد والتركيز على ما سيحمله
لي الموسم الجديد من المنافسات ،وآمل
تحقيق نتائج مميزة في بطولة أبوظبي التي
يشارك فيها مجموعة من أقوى الرياضيين.
كما يشارك البريطاني جوني براونلي،
الحائز على الميداليات الذهبية والفضية
والبرونزية في األولمبياد ،إلى جانب الثنائي
البلجيكي جيلي جينس ومارتن فان رييل.
وستشهد البطولة مشاركة عربية مهمة،
حيث سينضم كل من :عبد الرحمن مبارك،
وعمر علي ،ومحمد مبارك من البحرين
لمنافسة ألمع نجوم رياضة الترايثلون.
وتشارك في فئة السيدات فلورا بوفي،

المولودة في بيرمودا والحائزة على وسام
اإلمبراطورية البريطانية ،وستنافس الحائزة
على أول ميدالية ذهبية لبيرمودا ،وبطلة
العالم ثالث مرات 2016 ،و 2017و،2021
الفريق البريطاني المؤلف من جورجيا تايلر
براون وجيسيكا ليرمونث وفيكي هوالند
الحائزات على ميداليات أولمبية  ..كما
أول مشاركة لتشارلز
ستشهد بطولة أبوظبي ّ
باركلي ،الفائزة ببطولة الرجل الحديدي،
أيرون مان  ،70.3والتي شوهدت مؤخراً
تتأهب لسباق المسافات القصيرة.
وتشارك األلمانية لورا ليندمان ،التي تبرز
في صدارة المنافسات الحالية بعد أول فوز
لها في بطولة العالم في هامبورغ ،إلى
جانب األمريكية سمر رابابورت.
وستشهد بطولة بارا ترايثلون العالمي
الخاص بالرياضيين المحترفين من أصحاب
الهمم مشاركة مجموعة كبيرة من المنافسين،
بما في ذلك الحاصلين على ميداليات ذهبية
في األلعاب البارالمبية في طوكيو 2020
جيتزي بالت (فئة  )PTWCوسوزانا
رودريجوز (فئة  )PTVIوأليكسيس هانكوينت
(فئة  ،)PTS4إلى جانب ممثل اإلمارات
عبداهلل الغافري من نادي العين للمعاقين.
ويشارك في فئة  PTS4للرجال 16
منافساً لتكون أكبر قائمة مشاركين في هذه
الرياضة ،بما في ذلك أليكسيس هانكوينكوات
وهيديكي أودا وسانشيز بالوميرو ،باإلضافة
إلى الدنماركي سيباستيان إنجوالد الذي
ُيقيم ويتدرب في اإلمارات.وام

«مانشستر سيتي» و»اتصاالت» يعرضان كأس الدوري اإلنجليزي
وكأس كاراباو أمام زوار «إكسبو  2020دبي»

ينظم إكسبو  2020دبي فعالية
مميزة لزواره من عشاق رياضة
كرة القدم ،حيث يستضيف كأس
الدوري اإلنجليزي الممتاز وكأس
كاراباو حاليا خالل يومي  18و 19
أكتوبر ،ليتيح المجال لمشجعي كرة
القدم وزوار الحدث القادمين من
مختلف أنحاء العالم االطالع عن
قرب على هذين الكأسين ،والتقاط
الصور التذكارية بجانبهما ،وذلك في
إطار الشراكة التي تجمع الحدث
كل من نادي مانشستر
العالمي مع ٍ
سيتي المتوج بلقبي البطولتين في
الموسم الماضي واتصاالت.
ويمكن لزوار إكسبو  2020دبي
في هذين اليومين التوجه إلى
ملعب «أوسي بارك» الخماسي
في مركز الرياضة واللياقة البدنية،
حيث يعرض الكأسان ضمن فعاليات
الحصص الكروية التدريبية التي
تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم
على مدار األمس واليوم ،والتقاط
الصور التذكارية مع الكأسين عند
انتهاء حصة التدريب المقامة يوم
اإلثنين.
ومع انتهاء فعاليات الحصة
التدريبية لليوم الثالثاء ،سينتقل
الكأسان إلى «غاردن أُن وان ..
سبورتس الونج» في إكسبو 2020
دبي ،حيث ينظم نادي مانشستر

CMY

سيتي فعالية مفتوحة لمتابعة البث
المباشر لمجريات المباراة التي
تجمعه مع نادي كلوب بروج ضمن
منافسات دوري أبطال أوروبا.
وكان نادي مانشستر سيتي
قد أعلن خالل الشهر الماضي
عن اتفاقية شراكة مع إكسبو
 2020دبي ،يصبح عن طريقها
الشريك الجديد للزي التدريبي
الخاص بالفريق ،ليظهر شعار
إكسبو  ،2020باإلضافة إلى الزي
التدريبي ،أيضاً في مرافق التدريب
في استاد االتحاد وأكاديمية السيتي
لكرة القدم ،إلى جانب عرضه ضمن
المحتوى اإلعالمي الذي يقدمه
مانشستر سيتي وعبر منصاته
الرقمية  ..وإضافة إلى ذلك فإن

إكسبو  2020أيضاً الشريك الرسمي
لفريق مانشستر سيتي للرياضات
اإللكترونية ويظهر شعاره على
الزي الخاص بفريق الرياضات
االلكترونية.
وتوفر شركة اتصاالت ،بوصفها
شريك إكسبو  2020دبي لخدمات
االتصاالت من فئة شريك أول
رسمي ،أحدث خدمات التواصل
والحلول الرقمية بأعلى المعايير
العالمية لزوار الحدث ،وتدعو
عشاق كرة القدم وزوار الحدث إلى
التوجه إلى منطقة عرض الكؤوس
اللتقاط الصور التذكارية ومتابعة
البث المباشر للمباراة والتفاعل
مع فعاليات الحدث على منصات
التواصل االجتماعي.وام

النشــيد الوطنــي اإلماراتــي علــى منصــة التتويــج في
ختام أي منافســة رياضية دولية يشــارك فيها فريقنا،
ونحــن فخــورون بمــا يقدمــه فــي كافــة مشــاركاته،
وليــس بالغريــب عليــه أن نــراه في المراكــز األولى،
وعلى منصــات التتويج.
وقــال ســموه  :اإلنجازات المبهــرة التي يحصدها
أبطال فريق أبوظبي تأتي نتاج اســتراتيجية واضحة،
وضعت بالتعاون مع إدارة الفريق للمشاركة الفاعلة
هذا الموســم ،والســعي لحصد أربع بطوالت بحرية
علــى األقــل ،وقــد كانــت البدايــة مــع الفــوز بلقــب
بطولــة  12ســاعة للفورمــوال  ،2ثــم تواصــل النجــاح
بحصــد لقــب بطولــة العالــم للفورمــوال  ،2وأمــام
الفريــق فرصــة لحصد لقب بطولــة العالم للفورموال
 ،1كمــا ال يــزال لديــه فرصــة فــي فئــة الحــركات
اإلســتعراضية ضمن بطولة العالم للدراجات المائية،
وهمــا ضمــن أجنــدة الفريــق الدوليــة فــي موســم
 ،2021وبــال شــك فــإن الطريق إلى اإلنجــازات دائماً
مــا يصاحبــه عمــل كبيــر وجهــد مضاعــف ،وهــذا ما
قــام بــه الفريــق خــالل الفتــرة الماضية.وام

بجولة ريو دي جانيرو

 1500العب والعبة من  19دولة يشاركون في أبوظبي جراند سالم للجوجيتسو
أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة
أبوظبي جراند سالم للجوجيتسو
باب التسجيل مساء أمس األول
أمام الراغبين في المشاركة بجولة
ريو دي جانيرو التي ستقام
منافساتها في صالة فيلو درومو
خالل الفترة من  22إلى  24أكتوبر
الجاري ،وذلك بعد أن تجاوزت
أعداد المتقدمين األرقام المطلوبة.
وشهدت األيام األخيرة إقباال
كبيرا وتجاوز عدد المسجلين
 1500العب والعبة من  19دولة
حول العالم من حملة األحزمة
البنفسجي والبني واألسود
«أعلى  3فئات في مسابقات
الجوجيتسو» ،حيث سيتنافسون
جميعا على جوائز مالية قدرها
 225ألف دوالر أمريكي ألصحاب
المراكز األولى ،فضال عن 3000
نقطة في التصنيف الدولي السنوي
وهي أعلى نسبة نقاط في أي
جولة بالتساوي مع جولة أبوظبي
جراند سالم في العاصمة اإلماراتية
أبوظبي.
وحددت اللجنة المنظمة
المراحل السنية والفئات في
جدول شروط المشاركة في
منافسات الرجال حيث يسمح
للمشاركين من حملة الحزام
البنفسجي من مواليد 2005
وما قبل ،للمحترفين في مرحلة
الناشئين ،ومواليد  2003وما قبل
للمحترفين في أحزمة البني
واألسود لمرحلة الشباب والبالغين،
ومواليد  1991وما قبلها لألساتذه
في األحزمة البني واألسود.
كما حددت اللجنة مواليد 2005
وما قبلها لالعبات المحترفات في
الحزام البنفسجي ،ومواليد 2003
وما قبلها للمحترفات في الحزامين
البني واألسود.
أما بخصوص البرنامج الزمني

مالكمة اإلمارات تشارك في البطولة
العربية للشباب بالكويت نوفمبر المقبل

وافق اتنحاد اإلمارات للمالكمة على المشاركة
في البطولة العربية للشباب التي تقام في الكويت
خالل االسبوع األخير من نوفمبر المقبل.
وأكد حسن الحمادي األمين العام لالتحاد أن
االتحاد تلقى دعوة من األشقاء في الكويت بخصوص
البطولة ،وأن مجلس إدارة االتحاد وافق على المشاركة
في اجتماعه األخير الذي عقد برئاسة سعادة أنس
العتيبة رئيس اإلتحادين اإلماراتي واآلسيوي ،وأحال
األمر إلى اللجنة الفنية التخاذ ما يلزم بخصوص
ترشيح الالعبين وتجهيز المنتخب ،مشيرا إلى أن
اللجنة التنظيمية الخليجية سوف تعقد اجتماعا مهما
على هامش البطولة بالكويت ،لمناقشة آليات عودة
النشاط للبطوالت الخليحية بعد فترة التوقف األخيرة
على خلفية جائحة كورونا ،وسيكون هو األول من
نوعه حضوريا برئاسة سعادة محمد بو خاطر بعد
توليه المسؤولية.
وقال الحمادي :خاطبت اللجنة التنظيمية الخليجية
للمالكمة األمانة العامة للجان األولمبية الخليجية
للموافقة على السماح بمشاركة العراق واليمن في
بطوالت ومسابقات المالكمة من أجل إثراء المنافسات،
وننتظر الرد منها ،وفي حال الموافقة سوف ستم
إخطار االتحادين العراقي واليمني بها ،التخاذ ما يلزم
بشأن االستعداد للتواجد في البطوالت التي تنظمها
اللجنة التنظيمية الخليجية لمختلف المراحل السنية.
من ناحيته أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني
لمنتخب اإلمارات للمالكمة أنه تم ترشيح الالعبين
عيسى الكردي وزن  70كجم ،ومحمد سعيد الحفيتي
وزن فوق  90كجم ،والالعبة رحمة المرشدي وزن
 64كجم للمشاركة في البطولة العربية بالكويت ،وأن
األمل كبير في تحقيق ميدالية أو أكثر في البطولة
العربية.وام

لمنافسات البطولة فهو يبدأ
بإجراءات الوزن الرسمية التي
ستنطلق اعتبارا من الساعة الرابعة
وحتى السادسة بتوقيت ريو دي
جانيرو في مساء يوم الخميس
الموافق  21أكتوبر الجاري لفئة
الرجال والسيدات من حاملي
الحزامين البني واألسود الذين
سيشاركون في المنافسات اعتبارا
من صباح يوم  22أكتوبر ،وستجرى
اجراءات الوزن الرسمية في الصالة
نفسها التي ستستضيف المنافسات،
وفي مساء يوم الجمعة  22اعتبارا
من الرابعة وحتى السادسة ستكون
هناك المرحلة الثانية من مراحل
إجراء الوزن الرسمية للفئات التي
ستبدأ منافساتها في يوم  ،23على
أن تكون المرحلة الثالثة من مراحل
الوزن في مساء يوم  23للفئات
التي ستشارك في البطولة يوم
 24أكتوبر الجاري.
من ناحيته أكد طارق البحري
مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي
الجوجيتسو مدير جوالت أبوظبي
جراند سالم أن جولة ريو دي
جانيرو من أهم جوالت أبوظبي
جراند سالم سنويا ،وتشهد أقوى

المنافسات في الغالب على ضوء
أسماء الالعبين المصنفين عالميا
الذين يشاركون فيها ،وال سيما
أن البرازيل بها أكثر من 2.5
مليون العب والعبة يمارسون
رياضة الجوجيتسو في أكثر
من  20ألف أكاديمية معظمها
في ريو دي جانيرو وساوباولو.
وأشار إلى أن اليوم األول من
المنافسات سيتم تخصيصه لفئة
الحزام البنفسجي رجال وسيدات،
وللحزام البني أساتذه ،وسيبدأ في
العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل
واليوم الثاني تم تخصيص فئاته
لألساتذه حزام أسود ،فيما تم
تخصيص اليوم الثالث لحاملي
الحزام األسود رجال والحزامين
البني واألسود للسيدات.
وقال البحري« :البطولة تحظى
باهتمام كبير من السلطات
البرازيلية ،وستقام في ظل
تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية
المعتمدة  ،وهناك متابعة دقيقة
لكافة مراحل اإلعداد لها من قبل
سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس
االتحادين اإلماراتي واآلسيوي
النائب األول لرئيس االتحاد

الدولي ،وتم ترشيح عدد من
الحكام الدوليين إلدارتها وفقا
آلخر تعديالت قوانين االتحاد
الدولي في مجال التحكيم،
وأيضا للتعديالت التي أضفناها
للحد من ظاهرة األداء السلبي،
والمتعلقة بإضافة دقيقة ذهبية
لحسم التعادل ،فضال عن االحتكام
لتقنية عين الصقر» الفيديو» لحسم
القرارات الجدلية في النزاالت من
أجل تحقيق العدالة في القرارات
التحكيمية.
وستكون البطولة اختبارا قويا
لالعبين والالعبات قبل المشاركة
في بطولتي العالم  ،وأبوظبي
العالمية للمحترفين في نسختها
ال  13في نوفمبر المقبل .وعلى
ضوء ذلك فستشهد جولة ريو دي
جانيرو مشاركة عدد من المصنفين
والمصنفات دوليا وأبرزهم رينان
روديريجز الذي سينافس على
وزن  77كجم ،وهو المصنف
في المركز الثالث برصيد 2700
نقطة ،وفرانسيسكو أندراديه في
وزن الريشة  56كجم المصنف
في المركز األول برصيد 10000
نقطة ،ولوكاس ناسامينتو في وزن
 77كجم ،والمصنف في المركز
األول برصيد  3000نقطة ،واالس
كوستا في الوزن الثقيل فوق 120
كجم وصاحب المركز األول برصيد
 6200نقطة ،ولوكاس بينهيرو في
وزن الريشة  62كجم المصنف
في المركز األول برصيد 3800
نقطة ،وروزفلت سوسا في الوزن
الثقيل فوق  120كجم صاحب
المركز الرابع في التصنيف الدولي
برصيد  2000نقطة ،باإلضافة الى
لويز باولو مديريوس في وزن 77
كجم صاحب المركز الثاني في
التصنيف الدولي برصيد 3000
نقطة في فئته.وام

سانت ريجيس دبي  -النخلة يحصد جائزة مرموقة خالل
حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2021
دبي  -الوطن
يحتفل فندق سانت ريجيس
دبي ،النخلة ولم يمر على افتتاحه
الفخم سوى خمسة أشهر ،بنجاحه
في الفوز بإحدى جوائز السفر
العالمية المرموقة ،حيث حصل
على لقب أفضل الفنادق الجديدة
في الشرق األوسط لعام ،2021
باإلضافة إلى ترشيحه لنيل جائزة
أفضل الفنادق الجديدة على
مستوى العالم لعام .2021
وتعد جوائز السفر العالمية
أهم الجوائز المرموقة التي تسلط
الضوء على االمتياز في مجال
السياحة والسفر والضيافة ،وتعنى
بتكريم وتقدير الجهات العاملة
في هذه المجاالت واالحتفاء
بتميزها في مختلف مناحي
هذه القطاعات.
ويتم اختيار المرشحين عبر
تصويت نخبة من المختصين
العاملين في هذه المجاالت
ككبار المدراء التنفيذيين ووكاالت
السياحة والسفر ومنظمي الرحالت
السياحية والوكالء ووسائل اإلعالم،
إلى جانب تصويت الجمهور ،ما
يجعل نيل إحدى هذه الجوائز
إنجا ًزا يستحق الفخر والثناء.
هذا العام ،عملت جوائز السفر

العالمية على تكريم الفنادق
والمنتجعات الرائدة في الشرق
األوسط ضمن أكثر من  60فئة
منفصلة ،مع اختيار فندق سانت
ريجيس دبي ،النخلة بوصفه
األفضل من بين  10فنادق أخرى
تم ترشيحها ضمن نفس الفئة.
وتعد الجائزة شهاد ًة على تميز
الفندق ونجاحه في منح ضيوفه
تجربة إقامة فريدة وحفاظه على
مستوى رفيع من الخدمة ذات
الجودة العالية.
ومن جانبه ،قال السيد مروان
فضل ،المدير العام لفندق سانت
ريجيس دبي ،النخلة معل ًقا على
هذا النجاح« :نحن فخورون للغاية
بحصولنا على هذا التكريم الرفيع

من أحد أهم برامج الجوائز
المرموقة في مجال السياحة
والسفر».
وأضاف“ :إنه لشرف عظيم
لنا وإنجاز مذهل بالنسبة ألعضاء
فريق العمل أن يروا ثمار جهودهم
المستمرة وتفانيهم في تقديم
تجارب ضيافة فريدة عبر هذا
التكريم العالمي الهام“ .
وقال السيد فاضل «نحن
متحمسون للترحيب بالضيوف
والزوار الجدد في الفندق
ليحصلوا على تجربة إقامة ال
ُتنسى يستمتعون خاللها بنكهة
الضيافة الشرق أوسطية األصيلة
متمثلة بإرث سانت ريجيس
العريق الغني عن التعريف».

طالب يصممون ساقاً مطبوعة ثالثية األبعاد لطائر لقلق

ســاعد طــالب فــي المرحلــة الثانويــة بجمهوريــة التشــيك طائــر لقلــق
علــى المشــي مــن جديــد بطباعــة ســاق لــه بعــد إصابتــه وهــو يحــاول
تعلــم الطيــران.
الطائــر القــادم مــن أوروبــا الشــرقية لديــه اآلن ســاقان ليقــف عليهمــا
مــن جديــد ،بفضــل مجموعــة مــن الطــالب ،الذيــن اســتخدموا تقنيــات
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد لتعويــض الســاق المكســورة للطائــر.
وبحســب مــا ورد ،أصيــب الطائــر عندمــا كان يتعلــم الطيــران ألول
مــرة ،ولكنــه حصــل علــى طــرف اصطناعــي جديد مطبــوع بتقنيــة ثالثية
األبعــاد وخفيــف الــوزن ويمكــن تدويــره.
وال يــزال اللقلــق يعتــاد علــى ســاقه الجديــدة ،لكــن مســاعديه مــن
البشــر يعتقــدون أنــه بعــد فتــرة مــن الزمن ســيكون قــادراً علــى الطيران
والصيــد والعيــش كأقرانــه مــن الطيــور .وســتحتاج الســاق إلــى فحوصات
صيانــة دوريــة ،لذلــك ســيكون للطائــر منــزل فــي حديقــة حيوانــات أو
محميــة حيوانــات ،ولــن يعيــش فــي البريــة ،بحســب موقــع إنســايد
إيدشــن.وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

localdept@al-watan.ae
political@al-watan.ae
econmic@al-watan.ae
sport@al-watan.ae

«هالوين كيلز» يتصدر إيرادات أفالم الرعب في أمريكا

تجاوز فيلم الرعب «هالوين كيلز» التوقعات
في إيرادات شباك التذاكر بدور السينما في أمريكا
الشمالية في نهاية األسبوع ،محققاً إيرادات بـ ٥٠.٤
مليون دوالر ،وفق تقديرات شركة «كومسكور”.
ويشارك في بطولة الفيلم ،الذي تولى إخراجه
ديفيد جوردون غرين ،جامي لي كيرتس وجيمس

جود ،وكايل ريتشاردز .وحطم اإلصدار الثاني عشر
من سلسلة أفالم «هالوين» ،والذي كان من المتوقع
أن يصل إجمالي إيراداته من  ٣٥إلى  ٤٠مليون
دوالر ،الرقم القياسي في شباك التذاكر في عطلة
نهاية األسبوع األولى لفيلم رعب يطرح في دور
السينما خالل جائحة كورونا .وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣٥٧٢األربعاء  ١٣ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م

اكتشاف هام قد يوقف انتشار
المالريا عبر خداع البعوض

إلتون جون في بحث دائم عن التجدد
من خالل الغناء مع وجوه شابة

قالت شركة سويدية إنها أتقنت طريقة جديدة للتخلص
من البعوض الحامل لألمراض عن طريق خداعها بشرب
عصير مسموم.
وعزل الباحثون في شركة ،Molecular Attraction
جزيئا ُيعرف باسم  ،HMBPPوهو موجود في الدم
المصاب بطفيلي المالريا.
ويطلق  HMBPPرائحة تجذب البعوض وتحفزه
على شرب المزيد من الدم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Molecular
 ،Attractionليك اغناتوفيتش ،لـ:Fast Company
“اتضح أن  HMBPPيمكن أن يجبر البعوض على شرب
أي شيء تقريبا ،طالما أن الرقم الهيدروجيني صحيح”.
وقام الباحثون بإغراء البعوض بمزيج قوي من عصير
البنجر الممزوج بـ  HMBPPوالسموم النباتية .وكان
البعوض يتغذى على الدم الزائف ونفق بعد فترة وجيزة.
وقال اغناتوفيتش« :الميزة الكبيرة هي أن HMBPP
ال يجذب الحشرات األخرى أو األنواع األخرى .لذا يمكنك
استخدامه كطريقة سلبية إلقناع البعوض بأكل السموم”.
ونظرا ألن  HMBPPيجذب البعوض فعليا ،فإن
الحاجة إليه أقل بكثير من المبيدات الحشرية األكثر
ضررا التي ُترش على أحياء بأكملها.
وقالت الشركة في بيان على موقعها على اإلنترنت:
«في الوقت الحاضر ،تكمن أكبر مشكلة في مكافحة
البعوض في مهمة جذبها إلى األفخاخ .هذه التركيبة
الفريدة جذابة حصريا ألنواع البعوض الخمسة من
 ،Anophelesوالتي تعد الناقالت الحصرية لطفيل
المالريا” .وكاالت

غالبـاً مــا يكتفــي نجــوم لهــم مــا إللتــون جــون مــن
تاريــخ فنــي بالبقــاء فــي برجهــم العاجــي ،وبتكــرار
ـن المغنــي البريطانــي ليــس مــن هــذه
أنفســهم ،لكـ ّ
الطينــة ،بــل هــو فــي بحــث دائــم عــن التجــدد ،ومــن
وجوهــه حرصــه علــى أن يغنــي مــع وجــوه شــابة
بعيــدة مــن عالمــه الموســيقي ،كيونــغ ثــاغ ونيكــي
مينــاج وبــالك.
وأصبــح إلتــون جــون فــي ســن الرابعــة والســبعين
مغــن فــي العقــود الســتة األخيــرة يصــل عــدد
أول
ٍ
أغنياتــه المنفــردة التــي تصــدرت الترتيــب البريطانــي
لألعمــال العشــرة األكثــر مبيع ـاً إلــى ثــالث وثالثيــن،
آخرهــا «كولــد هــارت» التــي أداهــا مــع دوا ليبــا.
ـكل وال
إال أن صاحــب أغنيــة «روكــت مــان» ال يـ ّ
يمــل ،بــل علــى العكــس تمامــاً ،إذ أصــدر الجمعــة
ّ
ألبومـاً جديــداً بعنــوان «ذي لوكداون سيشــنز» القائم
بالكامــل علــى التعــاون مــع مغنيــن آخريــن.
وبيــن هــؤالء َمــن ينتمــي إلــى جيلــه ،كســتيفي
وونــدر وســتيفي نيكس (مــن فرقة «فليتــوود ماك»)،
لكنــه تعــاون أيض ـاً مــع عــدد مــن مغنــي ومغنيــات
الــراب علــى غــرار يونــغ ثــاغ وبــالك ونيكــي مينــاج
واإللكتــرو إس جــي لويــس.
وقــال النجــم البريطانــي خــالل حــوار فــي ســبتمبر
الفائــت عبــر تطبيــق «زوم» مــع صحافييــن أجانــب
(قبــل عمليــة جراحيــة فــي الــورك أدت إلــى تأجيــل
جولتــه الوداعيــة) «لقــد تعلمــت مــن الجميــع .فــي
ســني ،أعظــم هديــة علــى اإلطــالق هــي أن يواصــل
المــرء التعلــم مــن موســيقيين آخريــن» .وكاالت

جانب من فعاليات إكسبو  2020دبي

عرض أزياء مستوحى من حيوانات الغابة

ظهــرت عارضــات األزيــاء علــى المنصــة
مرتديــات أزيــاء حيوانــات مســتوحاة مــن
رحلــة ســفاري ،وذلــك خــالل مشــاركتهن
فــي المهرجــان الدولــي لألزيــاء.
وبعد أكثر من أســبوع بقليل من أســبوع
الموضــة فــي باريس ،اجتمع عالــم الموضة
مرة أخرى خالل المهرجان الدولي السادس
والثالثيــن لألزيــاء والتصوير وإكسســوارات

الموضــة في هيريس ،جنوب فرنســا.
واستعرضت العارضات مالبسهن الغريبة،
التــي بــدت أشــبه بأزيــاء تنكرية أكثــر منها
مالبــس راقيــة ،مــع أزيــاء علــى شــكل دب
ونمــر وزرافــة وغيرهــا مــن حيوانــات
الغابــة ،مــن أحــدث مجموعــة للمصممــة
فينــال إيلونســالو ،بحســب صحيفــة ذا صــن
البريطانيــة.وكاالت

الكشف عن بروتينيساعد الناس على محو الذكريات السيئة

فلسطيني يحافظ على الصناعة التقليدية
لحلوى «الحلقوم» منذ  100عام

يحافظ الشاب محمد سدر على صناعة حلوى
الحلقوم في دكان صغير في البلدة القديمة في
مدينة الخليل بالضفة الغربية بذات الطريقة التي
ورثها عن جده قبل حوالي  ١٠٠عام.
والحلقوم نوع من الحلوى مصنوعة باألساس
من الهالم والنشا والسكر .وغالبا ما ُتنكه األصناف
التقليدية بماء الورد أو البرتقال أو القرفة أو
النعناع .وتعرف في بعض الدول العربية باسم
الملبن وتكون في شكل مكعبات صغيرة مغطاة
بالسكر لمنع التصاقها ببعضها.
وقال سدر لرويترز فيما كان يواصل خلط مكونات
الحلقوم «نقوم بهذا العمل منذ أقل شي مئة عام
من أيام سيدي (جدي) وبعدها أبي واآلن أنا».
وأضاف «هذه صناعة تقليدية سهلة ما فيها
تعقيدات وال يوجد فيها مواد حافظة فقط سكر
وماء ونشا».
وأوضح سدر أنه يتم عمل الحلقوم من خالل
وضع الخلطة لمدة أربع ساعات على النار ليتم
طبخها .وكاالت

الصداع الشديد والدوار والغثيان
والقيء تنذر بالسكتة الدماغية

دعــت الجمعيــة األلمانيــة لعــالج الســكتة
الدماغيــة إلــى أخــذ االضطرابــات العصبيــة مثــل
الخــدر ،ومظاهــر الشــلل وصعوبــات الرؤيــة،
والكالم ،والتشــوش الذهني على محمل الجد ،إذ
تشــير إلــى اضطرابــات ســريان الدم فــي الدماغ،
وتنــذر بســكتة دماغيــة.
وأضافت الجمعية أن األعراض األخرى للسكتة
الدماغيــة تشــمل الصــداع الشــديد ،والــدوار،
والغثيان ،والقيء ،مشــددة على ضرورة استدعاء
اإلســعاف فــور مالحظة هذه األعــراض ،ألن لكل
دقيقــة ثمنهــا لتجنــب العواقــب الوخيمــة ،التــي
قــد تترتــب علــى اإلصابــة بســكتة دماغيــة مثــل
اإلعاقــات الخطيــرة مــدى الحياة.
وأشــارت الجمعيــة إلــى أن عوامــل الخطــورة
تتمثــل فــي الشــيخوخة ،وارتفــاع ضغــط الــدم،
والســكري ،واضطرابــات األيــض ،مثــل ارتفــاع
نســبة الكوليســترول الضــار فــي الــدم ،ومشــاكل
القلــب واألوعيــة الدموية ،مثل الرجفان األذيني،
وتضيــق الشــريان الســباتي ،إضافــة إلــى البدانــة
وقلــة الحركــة والتدخيــن .وكاالت

«الشاكيت» نجم الموضة النسائية
هذا الخريف
اكتشــف باحثــون بروتينــا فــي الدماغ قد
يعمــل كمؤشــر حيــوي للذكريــات المرنــة.
وبعبــارة أخــرى ،قــد يكونــون قادرين على
تحديــد الذكريات التي يمكن نســيانها وأيها
عالق ألي ســبب كان.
وتنقســم الذكريــات طويلــة المــدى إلــى
فئتيــن :الذاكــرة القائمــة علــى الحقائــق،
مثل األســماء واألماكن واألحداث ،والذاكرة
الغريزيــة مثــل العواطــف أو المهــارات.
ويعتقــد الباحثــون أنــه يمكــن تعديــل
الذكريــات الغريزيــة ،وقــد يكــون مثل هذا
البحث قادرا على مساعدة األشخاص الذين
يعانــون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
(.)PTSD
ووجــد فريــق البحــث فــي جامعــة
كامبريــدج أن وجــود بروتيــن يطلــق عليــه
اســم  shankيعمــل كدعــم للمســتقبالت
التــي تحــدد مدى قــوة االتصال بيــن الخاليا

العصبيــة المختلفــة ،ونتيجــة لذلــك ،إذا
تدهــور هــذا البروتيــن ،تصبــح الذكريــات
قابلــة للتعديــل .ومــع ذلــك ،إذا تــم العثور
علــى هــذا البروتيــن ،فهــذا يــدل علــى أن
الذكريــات لــم تكــن قابلــة للتحلــل ،وهــذا
ما يشــرح ســبب عــدم تســبب بروبرانولول
دائمــا فــي فقــدان الذاكرة ،علــى الرغم من
أن الباحثــن لــم يحــددوا بعــد مــا إذا كان
متورطا بشــكل مباشــر في تحطيم الذاكرة،
أو مــا إذا كان نتــاج تفاعــل أعمــق.
وفــي عــام  ،٢٠٠٤تمكــن باحثــون فــي
نيويورك من عالج الحيوانات بالبروبرانولول
لمساعدتها على نســيان الصدمة المكتسبة،
ولكــن كان مــن الصعب تكــرار النتائج.
وفي هذه التجربة الجديدة ،وقع تدريب
الفئــران علــى ربــط جهــاز النقــر بصدمــة
كهربائيــة خفيفــة حتــى يربطــوا بيــن النقــر
والخوف.وكاالت

يمثل «الشــاكيت “ Shacketنجم الموضة
النسائية في خريف شتاء  ٢٠٢٢-٢٠٢١ليمنح
المــرأة إطاللــة دافئــة تعكــس أناقتهــا وتفرد
أسلوبها.
وأوضحــت مجلة “ ”Instyleأنه عبارة عن
مزيــج من القميــص )Shirtوالجاكت ،Jacket
مشــيرة إلــى أنــه يأتــي مصنوعــا مــن خامات
تبعــث علــى الــدفء مثل الصــوف والتويد.
وأضافــت المجلــة أنــه يتألق هذا الموســم
بألــوان طبيعية مثل البيج والكريمي والرملي
والرمــادي ليضفــي على المظهر لمســة أناقة
تتســم بالهدوء والبساطة.
ويمتــاز بتنــوع إمكانيات بتنســيق مثالً مع
هودي وسروال جينز وحذاء رياضي للحصول
علــى إطاللــة كاجوال ،ويمكــن الحصول على
إطاللــة أنيقــة بتنســيقه مــع بلوفــر ذي رقبــة
عاليــة بنفــس درجــة اللون وســروال قماشــي
وحــذاء أنيق.
ويعد «الشــاكيت» مناســباً للمــرأة قصيرة
القامة خاص ًة ،والتي تواجه صعوبات ومعاناة
عنــد اختيار معطف شــتوي مناســب لقامتها.
وكاالت

بدء عملية إعادة تأهيل الطاقم السينمائي في مدينة النجوم الروسية

وصــل رائــد الفضــاء الروســي ،أوليــغ
نوفيتسكي والممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج
الســينمائي ،كليــم شــيبينكو األحدالماضــي
«مدينــة النجــوم» فــي ضواحــي موســكو.
وذلــك بعــد عودتهم المظفــرة من المحطة
صوروا مشــاهد من
الفضائيــة الدوليــة حيــث ّ
الفيلــم الســينمائي الفضائــي .ويتوجب عليهم
اآلن الخضــوع لعمليــة إعــادة التأهيــل بعــد
قيامهــم بالرحلــة الفضائية.
وقــال ناطق في مركــز» غاغارين» لتدريب
رواد الفضــاء («مدينــة النجــوم») إن فتــرة
إعــادة التأهيــل تتوقــف علــى حالــة الصحــة
للمشــاركين فــي الرحلــة الفضائيــة .وغالبــا ما
تســتغرق تلــك الفتــرة بعــد تحقيــق رحــالت
فضائيــة قصيــرة نحــو أســبوع واحــد.

فيمــا أفــاد مديــر عــام مؤسســة «روس
كوســموس» الفضائيــة الروســية ،دميتــري
روغوزيــن بــأن إعــادة تأهيــل رائــد الفضــاء
الروســي ،أوليــغ نوفيتســي الــذي قضــى فــي
المحطــة الفضائية نحو نصف عام ستســتغرق
فتــرة أطــول مــن ذلــك.
يذكــر أن مركبــة «ســويوز – إم إس – »١8
المأهولــة بــرواد الفضــاء الـــ ٣علــى متنهــا
هبطــت بســالم الســاعة  ٧.٣٥يــوم  ١٧أكتوبر
في جمهورية كازاخستان .وقام رائدا الفضاء،
كليــم شــيبينكو ويوليــا بيريســيلد ،بتصويــر
مشــاهد مــن فيلــم «التحــدي» الســينمائي،
الــذي يــروي قصــة طبيبــة روســية تحلــق
إلــى المحطــة الفضائيــة الدوليــة إلنقــاذ رائــد
فضــاء أصابــه مــرض خطيــر.وكاالت

النظائر المستقرة تكشف أسرار الحمية الغامضة لقناديل البحر

اســتخدم باحثــون مــن معهــد المحيطــات
ومصايد األســماك بجامعة كولومبيــا البريطانية،
أداتيــن حيويتيــن ،همــا األحمــاض الدهنيــة،
والنظائــر المســتقرة ،لكشــف بعــض أســرار
الحميــة الغامضــة لقناديــل البحر ،وأعلنــوا عنها
فــي دراســة نشــرت بالعــدد األخيــر مــن دورية
«البيولوجيــا البحريــة التجريبيــة وعلــم البيئة».
وقنديــل البحــر لديــه شــهية شــرهة ،وال يعتبــر
أكالً انتقائيـاً ،فتقريبـاً أي شــيء يلتصــق بمخالبه
ينتهــي بــه المطــاف فــي الكيــس الجيالتينــي
الــذي يســتخدمه لهضــم طعامــه.
وأدت اســتراتيجية التغذيــة «خــذ مــا يأتــي»
التــي يعتمــد عليهــا ،إلــى غمــوض فــي فهــم
الباحثيــن لألطعمــة التــي يعيــش عليهــا قنديــل
البحــر وكيــف تتــالءم مــع الشــبكات الغذائيــة،
وحــاول الفريــق البحثــي إزالــة هــذا الغمــوض
باســتخدام أداتــي النظائر المســتقرة واألحماض
الدهنيــة.
والنظائر المستقرة هي نظائر موجودة بشكل
طبيعــي لعناصــر مثــل الكربــون والنيتروجيــن
وتوجــد بنســب معينــة فــي جميــع األنســجة
الحيــة ،وبالمثــل ،فــإن األحماض الدهنيــة ،التي
تــؤدي العديــد مــن الوظائــف الفســيولوجية
الهامــة فــي الجســم ،يتــم إنتاجهــا فــي تركيبات
فريــدة مــن قبل النباتــات الموجــودة في قاعدة
الشــبكة الغذائيــة ،وتنتقــل «بصمــات» النظائــر
واألحمــاض الدهنيــة الفريــدة ،والمعروفة أيضاً
باســم «المؤشــرات الحيويــة» ،مــن فريســة إلى
مفتــرس ويمكن اســتخدامها لتتبع روابط شــبكة

الغذاء وإلقاء الضوء على تركيبة النظام الغذائي
للحيــوان .ولتنفيــذ ذلــك ،قــام الباحثــون خــالل
الدراســة بتربية قناديل البحر وإطعامها نظامين
فريدين من الفرائس التي تنتمي لـ«القشريات»،
وهمــا الكريــل المجمــد واألرتيما الحيــة ،فدلت
النظائــر المســتقرة علــى أن قنديــل البحــر لــم
يدمــج الكريــل فــي نظامــه الغذائــي ،وفســر
الباحثــون ذلــك بــأن قنديــل البحــر مــن الصعب
إرضــاؤه غذائياً.وكاالت
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