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اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين 
إمدادات الطاقة للهند

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة
خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطط 

»أدنوك« لتطوير قطاع الطاقة الجديدة

منصور بن زايد يصدر قرارًا بتشكيل هيئة قضائية خاصة 
للفصل في نزاعات مشروعي واحة الزاوية وياس

وكالة اإلمارات للفضاء ووكالة الفضاء 
اإلسرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

أكــد معالــي الدكتور ســلطان بــن أحمد 
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لـ»أدنوك« ومجموعة شــركاتها، 
التــزام دولــة اإلمــارات بأمــن الطاقــة فــي 
ــًا  ــتظل دائم ــا س ــى أنه ــيرًا إل ــد، مش الهن
فــي  والموثــوق  المســؤول  الشــريك 
ــة  ــذه الدول ــة له ــدادات الطاق ــن إم تأمي

العريقــة التــي تربطنــا معهــا عالقــات 
ــاالت. ــة المج ــي كاف ــاون ف ــراكة وتع  ش
جــاء ذلك فــي الكلمــة التي ألقاهــا معاليه 
خــالل مشــاركته عــن ُبعــد فــي فعاليــات 
ــدى أســبوع  ــن »منت ــدورة الخامســة م ال
ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد.. الفتــًا معاليــه 
إلــى أن اقتصــاد الهنــد قــد اســترد عافيتــه 
وعــاد إلــى نموه القــوي مجــددًا. ص»١٨«

ترأس ســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب إلم
التنفيذيــة  اللجنــة  اجتمــاع  التنفيــذي، 
لمجلــس إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي 

ــوك”. ــة “أدن الوطني
وخــالل االجتمــاع، الــذي عقــد فــي مقــر 
أدنــوك الرئيســي، اطلــع ســموه على خطط 
“أدنوك” لدعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية 

لتحقيق الحياد المناخي 2050. ص»٤«

أصدر ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة، رئيــس دائــرة القضاء في 
ــة  ــة قضائي ــرارًا بتشــكيل هيئ ــي، ق أبوظب
خاصــة للفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
وذلــك بمــا يضمــن ســرعة البــت فــي تلك 
النزاعــات والمحافظة على أموال المدعين 

إلــى حيــن ســداد المديونيات.

وأوضحــت دائــرة القضاء فــي أبوظبي، 
أن جميــع المنازعــات والدعــاوى المتعلقة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
تنظــر أمــام هيئــة قضائيــة خاصــة، ســواء 
كانــت الدعــاوى محكومــة أو متداولة أمام 
المحاكــم أو يتــم قيدهــا بعــد صــدور هذا 
القرار، وســواء المتعلقة بأراض أو عقارات 
ــييد أو  ــاء والتش ــور البن ــي ط ــة أو ف مبني
كانــت بنظام البيع علــى الخارطة. ص»5«

للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  وّقعــت 
وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أمــس 
الفضــاء اإلســرائيلية  “CNES” لتعزيــز 
التعاون في البحث العلمي واستكشــاف 
لتســريع  المعــارف  وتبــادل  الفضــاء 
ــري،  ــدم البش ــادي والتق ــو االقتص النم
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويعــزز 
الشــراكات الدوليــة فــي خدمــة مســيرة 

ــاء. ــوم الفض ــي عل ــة ف ــم والمعرف  العل
ــى  ــرة التفاهــم عل ــع مذك وجــرى توقي
هامــش فعاليــات أســبوع الفضــاء الــذي 
يحتضنــه »إكســبو 2020 دبــي«، حيــث 
وقعهــا مــن الجانــب اإلماراتــي معالــي 
سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة 
للتكنولوجيــا المتقدمــة رئيــس مجلــس 
إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء. ص»٦«

»اقتصادية أبوظبي« تبدأ بتنفيذ مشروع التصنيع الذكي

35406 منها  خالل 24 ساعة 
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في اإلمارات تصل 20.8 مليون

تجارب حية وابتكارات تعرض للمرة األولى على مستوى العالم
»إكسبو2020 دبي« نافذة على مستقبل النقل المستدام أعلنت دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي 

ممثلــة بمكتــب تنميــة الصناعــة عــن البدء 
بتنفيــذ مشــروع “التصنيــع الذكــي” الــذي 
يدعــم الشــركات الصناعية فــي تبني حلول 
تكنولوجيــة وتقنيــة جديــدة فــي مجــاالت 
التصنيــع؛ بمــا يهدف إلى تطوير وتحســين 
إنتاجية الشــركات الصناعية بإمارة أبوظبي 
وتسريع نمو األعمال التجارية والمساهمة 

في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية 
للعامليــن فــي القطاع الصناعــي، بما يعزز 

من تنافســية القطــاع الصناعي لإلمارة.  
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، 
وكيل الدائرة،أن مشروع “التصنيع الذكي” 
يعــد أحــد المبــادرات االســتراتيجية الهامة 
القتصادية أبوظبي،والتي تهدف إلى تشجيع 
المنشــآت الصناعيــة في اإلمــارة على تبني 

تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، وذلك 
من خالل توفير حلول تمويلية جديدة عبر 
البنــوك والمصــارف التجاريــة لدعم عملية 
تحــول المصانــع وانتقالهــا لمرحلة جديدة 
ــة  ــورة الصناعي ــات الث ــى تقني ــد عل تعتم
الرابعة،كما توفر المبادرة فرصا للشــركات 
التكنولوجيــة المتطــورة لتقديــم خدماتهــا 

للقطاع الصناعي.  ص»20«

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديم 35٤0٦ جرعات من لقاح »كوفيد١9« 
خالل الســاعات الـ 2٤ الماضية، وبذلك يبلغ 
مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا حتى 

أمــس األربعــاء 20٨0١53٨ جرعــة، ومعــدل 
توزيــع اللقــاح 2١0.32 جرعــة لــكل ١00 

. شخص
ــوزارة  ــك تماشــيًا مــع خطــة ال ــي ذل يأت

لتوفيــر لقــاح »كوفيــد١9«، وســعيًا للوصول 
إلــى المناعة المكتســبة الناتجة عن التطعيم 
والتــي ستســاعد فــي تقليــل أعــداد الحاالت 
والسيطرة على فيروس »كوفيد١9«. ص»١9«

يأخــذ »إكســبو 2020 دبــي« زواره فــي رحلــة 
الستكشــاف مســتقبل قطــاع النقــل المســتدام عبر 
تجــارب حيــة وابتــكارات عصريــة يعــرض بعضهــا 
للمــرة األولــى على مســتوى العالــم. ويمثل التنقل 
بمفهومه العام أحد الموضوعات الثالثة لـ»إكســبو 
2020 دبــي« والــذي تم تخصيصه بمنطقة متكاملة 
تتضمــن العديــد مــن االجنحــة التــي تســلط الضوء 
علــى الــدور الــذي يؤديــه التنقــل في بنــاء مجتمع 
عالمــي متجانــس نتبــادل فيــه المعرفــة واألفــكار 

والبضائع. ص»20«

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
ــاه اهلل«، أخــاه صاحــب  ــي »رع ــم دب ــوزراء حاك ال
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، 
ــي  ــارات ف ــة اإلم ــاح دول ــي جن ــاء  ف ــس األربع أم

»إكســبو 2020 دبــي«.
وأكد ســموهما خالل اللقاء أن استضافة اإلمارات 
لحــدث عالمــي كبير مثل »إكســبو« مع اســتعدادها 
لالحتفــال بيوبيلهــا الذهبــي وتأهبهــا الســتقبال 
ــر  ــدور المؤث ــس ال ــة، يعك ــًا المقبل ــين عام الخمس
الــذي تحــرص الدولــة علــى القيــام بــه علــى صعيــد 
تشــجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل 
التــي مــن شــأنها إطــالق الطاقــات الكامنة لشــعوب 
األرض علــى تنــوع ثقافاتهــا وحضاراتهــا وتحفيزهــا 
علــى إقامــة شــراكات جديدة تدعم مســيرة التطوير 
العالميــة، بحلــول تســمح للجميع مــن دول متقدمة 
وأخرى نامية، بالمشــاركة في خلق مســتقبل أفضل 

ــة مــن الرخــاء  ــع بفــرص متكافئ ــه الجمي ينعــم في
ــدم واالزدهار. والتق

وأشــاد ســموهما بمــا يضمه المعــرض الضخم من 
أفكار وابتكارات تخدم البشــرية وتعينها على تخطي 

التحديــات القائمــة وتحويــل مــا قــد يســتجد منهــا 
إلــى فــرص للنمــو، منوهين بمــا يشــكله الحدث من 
فرصــة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة واكتشــاف 
شــراكات جديــدة يمكــن مــن خاللهــا العبــور إلــى 

المســتقبل المنشــود، ومــا يمثلــه الحدث فــي جانبه 
الثقافــي كنافذة مثالية لالطالع على حضارات العالم 
شــرقًا وغربــًا ومــا يتبعه من أثر يتجســد فــي تحقيق 
مزيــد مــن التقارب الفكــري والثقافي بين الشــعوب 

وهــو مــا يشــكل أساســًا صلبــًا للشــراكات الناجحــة 
فيمــا بينهــا وبما يخــدم تطلعاتهــا نحول المســتقبل.

كمــا تنــاول اللقاء مناقشــة عدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، وما يتم اعتماده 
وتنفيــذه مــن خطــط وبرامــج مــن شــأنها تحقيــق 
ــم  ــا يت ــي، وم ــع اإلمارات ــدم للمجتم ــاء والتق الرخ
ــاء الوطــن  ــز أبن ــه مــن خطــوات هدفهــا تحفي تبني
علــى طــرح األفــكار وتقديــم اإلنجازات التي تشــكل 
الدعامــة األساســية لتقــدم اإلمــارات ورفعتهــا فــي 
مختلــف المجــاالت، وتأكيــد دورهــا المؤثــر علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي، وترســيخ نموذجها 
ــز القائــم علــى التخطيــط الواعــي  التنمــوي المتمي
والمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات المحيطــة، 
مــع التركيــز علــى أهميــة مواصلــة العمــل بأســلوب 
يكفــل الحفــاظ علــى المكتســبات ويضمــن تســريع 
الوصــول إلــى األهــداف االســتراتيجية ضمــن أطــر 
تنفيذيــة تتســم بأعلــى مســتويات الكفــاءة واتبــاع 

أرقــى المعاييــر العالميــة. ص»3+2+٤«
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محمد بن راشد يزور معرض 
»جيتكس غلوبال« ويطلع على 

أحدث الحلول الرقمية
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محمد بن زايد يبحث هاتفيًا 
عالقات البلدين الشقيقين مع 

الرئيس السوري

سموه يزور أجنحة الفاتيكان 
وروسيا وسلطنة عمان في 

»إكسبو 2020«

سموه: رؤيتنا للمستقبل واضحة 
ومتطلبات التميز فيه تم 

تحديدها بدقة

التقيا في جناح الدولة بـالمعرض وناقشا موضوعات متعلقة بصالح الوطن والمواطن
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بما يضمه »إكسبو دبي« 

من أفكار وابتكارات تخدم البشرية
سموهما: استضافة اإلمارات لـ»إكسبو« تعكس دورها في تشجيع الحوار العالمي ودعم مسيرة التطوير

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل لقائهما في جناح الدولة بـ»إكسبو 2020 دبي«

سموهما يناقشان خطط وبرامج تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع اإلماراتي
تحفيز أبناء الوطن لطرح أفكار وتقديم إنجازات تشكل دعامة لتقدم اإلمارات

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه االجتماع

حكومة اإلمارات تطلق مبادرة 
رواد االقتصاد الرقمي

أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات 
مبادرة »رواد االقتصاد الرقمي« الهادفة 
إلــى تعزيــز قــدرات المواهــب الشــابة 
وتزويدهــا بالمعــارف والخبرات الالزمة 
لتطويــر تكنولوجيــا مســتقبلية متقدمــة 
تنعكس إيجابًا على االقتصاد والقطاعات 
الحيويــة فــي الدولــة، بمــا يمكنهــم من 

المنافســة علــى أفضــل فــرص العمل مع 
كبرى الشركات العالمية المتخصصة في 
البرمجــة والــذكاء االصطناعــي لتطويــر 
حلــول مبتكــرة للتحديات، بمــا يمكنهم 
ــز االقتصــاد  ــي تعزي ــن المســاهمة ف م
الرقمــي المســتقبلي وترســيخ ريــادة 

الدولة وتنافســيتها العالميــة. ص»١9«

استعراض برنامج اإلمارات 
الوطني للفضاء ومشروع 
اإلمارات الكتشاف المريخ
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اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين 
إمدادات الطاقة للهند

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة
خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطط 

»أدنوك« لتطوير قطاع الطاقة الجديدة

منصور بن زايد يصدر قرارًا بتشكيل هيئة قضائية خاصة 
للفصل في نزاعات مشروعي واحة الزاوية وياس

وكالة اإلمارات للفضاء ووكالة الفضاء 
اإلسرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

أكــد معالــي الدكتور ســلطان بــن أحمد 
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لـ»أدنوك« ومجموعة شــركاتها، 
التــزام دولــة اإلمــارات بأمــن الطاقــة فــي 
ــًا  ــتظل دائم ــا س ــى أنه ــيرًا إل ــد، مش الهن
فــي  والموثــوق  المســؤول  الشــريك 
ــة  ــذه الدول ــة له ــدادات الطاق ــن إم تأمي

العريقــة التــي تربطنــا معهــا عالقــات 
ــاالت. ــة المج ــي كاف ــاون ف ــراكة وتع  ش
جــاء ذلك فــي الكلمــة التي ألقاهــا معاليه 
خــالل مشــاركته عــن ُبعــد فــي فعاليــات 
ــدى أســبوع  ــن »منت ــدورة الخامســة م ال
ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد.. الفتــًا معاليــه 
إلــى أن اقتصــاد الهنــد قــد اســترد عافيتــه 
وعــاد إلــى نموه القــوي مجــددًا. ص»١٨«

ترأس ســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب إلم
التنفيذيــة  اللجنــة  اجتمــاع  التنفيــذي، 
لمجلــس إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي 

ــوك”. ــة “أدن الوطني
وخــالل االجتمــاع، الــذي عقــد فــي مقــر 
أدنــوك الرئيســي، اطلــع ســموه على خطط 
“أدنوك” لدعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية 

لتحقيق الحياد المناخي 2050. ص»٤«

أصدر ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة، رئيــس دائــرة القضاء في 
ــة  ــة قضائي ــرارًا بتشــكيل هيئ ــي، ق أبوظب
خاصــة للفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
وذلــك بمــا يضمــن ســرعة البــت فــي تلك 
النزاعــات والمحافظة على أموال المدعين 

إلــى حيــن ســداد المديونيات.

وأوضحــت دائــرة القضاء فــي أبوظبي، 
أن جميــع المنازعــات والدعــاوى المتعلقة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
تنظــر أمــام هيئــة قضائيــة خاصــة، ســواء 
كانــت الدعــاوى محكومــة أو متداولة أمام 
المحاكــم أو يتــم قيدهــا بعــد صــدور هذا 
القرار، وســواء المتعلقة بأراض أو عقارات 
ــييد أو  ــاء والتش ــور البن ــي ط ــة أو ف مبني
كانــت بنظام البيع علــى الخارطة. ص»5«

للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  وّقعــت 
وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أمــس 
الفضــاء اإلســرائيلية  “CNES” لتعزيــز 
التعاون في البحث العلمي واستكشــاف 
لتســريع  المعــارف  وتبــادل  الفضــاء 
ــري،  ــدم البش ــادي والتق ــو االقتص النم
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويعــزز 
الشــراكات الدوليــة فــي خدمــة مســيرة 

ــاء. ــوم الفض ــي عل ــة ف ــم والمعرف  العل
ــى  ــرة التفاهــم عل ــع مذك وجــرى توقي
هامــش فعاليــات أســبوع الفضــاء الــذي 
يحتضنــه »إكســبو 2020 دبــي«، حيــث 
وقعهــا مــن الجانــب اإلماراتــي معالــي 
سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة 
للتكنولوجيــا المتقدمــة رئيــس مجلــس 
إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء. ص»٦«

»اقتصادية أبوظبي« تبدأ بتنفيذ مشروع التصنيع الذكي

35406 منها  خالل 24 ساعة 
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في اإلمارات تصل 20.8 مليون

تجارب حية وابتكارات تعرض للمرة األولى على مستوى العالم
»إكسبو2020 دبي« نافذة على مستقبل النقل المستدام أعلنت دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي 

ممثلــة بمكتــب تنميــة الصناعــة عــن البدء 
بتنفيــذ مشــروع “التصنيــع الذكــي” الــذي 
يدعــم الشــركات الصناعية فــي تبني حلول 
تكنولوجيــة وتقنيــة جديــدة فــي مجــاالت 
التصنيــع؛ بمــا يهدف إلى تطوير وتحســين 
إنتاجية الشــركات الصناعية بإمارة أبوظبي 
وتسريع نمو األعمال التجارية والمساهمة 

في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية 
للعامليــن فــي القطاع الصناعــي، بما يعزز 

من تنافســية القطــاع الصناعي لإلمارة.  
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، 
وكيل الدائرة،أن مشروع “التصنيع الذكي” 
يعــد أحــد المبــادرات االســتراتيجية الهامة 
القتصادية أبوظبي،والتي تهدف إلى تشجيع 
المنشــآت الصناعيــة في اإلمــارة على تبني 

تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، وذلك 
من خالل توفير حلول تمويلية جديدة عبر 
البنــوك والمصــارف التجاريــة لدعم عملية 
تحــول المصانــع وانتقالهــا لمرحلة جديدة 
ــة  ــورة الصناعي ــات الث ــى تقني ــد عل تعتم
الرابعة،كما توفر المبادرة فرصا للشــركات 
التكنولوجيــة المتطــورة لتقديــم خدماتهــا 

للقطاع الصناعي.  ص»20«

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديم 35٤0٦ جرعات من لقاح »كوفيد١9« 
خالل الســاعات الـ 2٤ الماضية، وبذلك يبلغ 
مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا حتى 

أمــس األربعــاء 20٨0١53٨ جرعــة، ومعــدل 
توزيــع اللقــاح 2١0.32 جرعــة لــكل ١00 

. شخص
ــوزارة  ــك تماشــيًا مــع خطــة ال ــي ذل يأت

لتوفيــر لقــاح »كوفيــد١9«، وســعيًا للوصول 
إلــى المناعة المكتســبة الناتجة عن التطعيم 
والتــي ستســاعد فــي تقليــل أعــداد الحاالت 
والسيطرة على فيروس »كوفيد١9«. ص»١9«

يأخــذ »إكســبو 2020 دبــي« زواره فــي رحلــة 
الستكشــاف مســتقبل قطــاع النقــل المســتدام عبر 
تجــارب حيــة وابتــكارات عصريــة يعــرض بعضهــا 
للمــرة األولــى على مســتوى العالــم. ويمثل التنقل 
بمفهومه العام أحد الموضوعات الثالثة لـ»إكســبو 
2020 دبــي« والــذي تم تخصيصه بمنطقة متكاملة 
تتضمــن العديــد مــن االجنحــة التــي تســلط الضوء 
علــى الــدور الــذي يؤديــه التنقــل في بنــاء مجتمع 
عالمــي متجانــس نتبــادل فيــه المعرفــة واألفــكار 

والبضائع. ص»20«

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
ــاه اهلل«، أخــاه صاحــب  ــي »رع ــم دب ــوزراء حاك ال
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، 
ــي  ــارات ف ــة اإلم ــاح دول ــي جن ــاء  ف ــس األربع أم

»إكســبو 2020 دبــي«.
وأكد ســموهما خالل اللقاء أن استضافة اإلمارات 
لحــدث عالمــي كبير مثل »إكســبو« مع اســتعدادها 
لالحتفــال بيوبيلهــا الذهبــي وتأهبهــا الســتقبال 
ــر  ــدور المؤث ــس ال ــة، يعك ــًا المقبل ــين عام الخمس
الــذي تحــرص الدولــة علــى القيــام بــه علــى صعيــد 
تشــجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل 
التــي مــن شــأنها إطــالق الطاقــات الكامنة لشــعوب 
األرض علــى تنــوع ثقافاتهــا وحضاراتهــا وتحفيزهــا 
علــى إقامــة شــراكات جديدة تدعم مســيرة التطوير 
العالميــة، بحلــول تســمح للجميع مــن دول متقدمة 
وأخرى نامية، بالمشــاركة في خلق مســتقبل أفضل 

ــة مــن الرخــاء  ــع بفــرص متكافئ ــه الجمي ينعــم في
ــدم واالزدهار. والتق

وأشــاد ســموهما بمــا يضمه المعــرض الضخم من 
أفكار وابتكارات تخدم البشــرية وتعينها على تخطي 

التحديــات القائمــة وتحويــل مــا قــد يســتجد منهــا 
إلــى فــرص للنمــو، منوهين بمــا يشــكله الحدث من 
فرصــة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة واكتشــاف 
شــراكات جديــدة يمكــن مــن خاللهــا العبــور إلــى 

المســتقبل المنشــود، ومــا يمثلــه الحدث فــي جانبه 
الثقافــي كنافذة مثالية لالطالع على حضارات العالم 
شــرقًا وغربــًا ومــا يتبعه من أثر يتجســد فــي تحقيق 
مزيــد مــن التقارب الفكــري والثقافي بين الشــعوب 

وهــو مــا يشــكل أساســًا صلبــًا للشــراكات الناجحــة 
فيمــا بينهــا وبما يخــدم تطلعاتهــا نحول المســتقبل.

كمــا تنــاول اللقاء مناقشــة عدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، وما يتم اعتماده 
وتنفيــذه مــن خطــط وبرامــج مــن شــأنها تحقيــق 
ــم  ــا يت ــي، وم ــع اإلمارات ــدم للمجتم ــاء والتق الرخ
ــاء الوطــن  ــز أبن ــه مــن خطــوات هدفهــا تحفي تبني
علــى طــرح األفــكار وتقديــم اإلنجازات التي تشــكل 
الدعامــة األساســية لتقــدم اإلمــارات ورفعتهــا فــي 
مختلــف المجــاالت، وتأكيــد دورهــا المؤثــر علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي، وترســيخ نموذجها 
ــز القائــم علــى التخطيــط الواعــي  التنمــوي المتمي
والمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات المحيطــة، 
مــع التركيــز علــى أهميــة مواصلــة العمــل بأســلوب 
يكفــل الحفــاظ علــى المكتســبات ويضمــن تســريع 
الوصــول إلــى األهــداف االســتراتيجية ضمــن أطــر 
تنفيذيــة تتســم بأعلــى مســتويات الكفــاءة واتبــاع 

أرقــى المعاييــر العالميــة. ص»3+2+٤«
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محمد بن راشد يزور معرض 
»جيتكس غلوبال« ويطلع على 

أحدث الحلول الرقمية
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محمد بن زايد يبحث هاتفيًا 
عالقات البلدين الشقيقين مع 

الرئيس السوري

سموه يزور أجنحة الفاتيكان 
وروسيا وسلطنة عمان في 

»إكسبو 2020«

سموه: رؤيتنا للمستقبل واضحة 
ومتطلبات التميز فيه تم 

تحديدها بدقة

التقيا في جناح الدولة بـالمعرض وناقشا موضوعات متعلقة بصالح الوطن والمواطن
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بما يضمه »إكسبو دبي« 

من أفكار وابتكارات تخدم البشرية
سموهما: استضافة اإلمارات لـ»إكسبو« تعكس دورها في تشجيع الحوار العالمي ودعم مسيرة التطوير

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل لقائهما في جناح الدولة بـ»إكسبو 2020 دبي«

سموهما يناقشان خطط وبرامج تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع اإلماراتي
تحفيز أبناء الوطن لطرح أفكار وتقديم إنجازات تشكل دعامة لتقدم اإلمارات

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه االجتماع

حكومة اإلمارات تطلق مبادرة 
رواد االقتصاد الرقمي

أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات 
مبادرة »رواد االقتصاد الرقمي« الهادفة 
إلــى تعزيــز قــدرات المواهــب الشــابة 
وتزويدهــا بالمعــارف والخبرات الالزمة 
لتطويــر تكنولوجيــا مســتقبلية متقدمــة 
تنعكس إيجابًا على االقتصاد والقطاعات 
الحيويــة فــي الدولــة، بمــا يمكنهــم من 

المنافســة علــى أفضــل فــرص العمل مع 
كبرى الشركات العالمية المتخصصة في 
البرمجــة والــذكاء االصطناعــي لتطويــر 
حلــول مبتكــرة للتحديات، بمــا يمكنهم 
ــز االقتصــاد  ــي تعزي ــن المســاهمة ف م
الرقمــي المســتقبلي وترســيخ ريــادة 

الدولة وتنافســيتها العالميــة. ص»١9«

استعراض برنامج اإلمارات 
الوطني للفضاء ومشروع 
اإلمارات الكتشاف المريخ
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السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم وجمع إيرادات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم
»فرتيجلوب« تعلن اكتمال عملية االكتتاب العام األولي بنجاح

أعلنــت شــركة »فرتيجلــوب«، الّتابعــة لـــ 
»أدنــوك« و«أو ســي آي«، عــن اكتمــال عملية 
االكتتــاب العــام األولــي ألســهمها بنجــاح وعن 

الســعر النهائــي للســهم فــي الطــرح.
وأوضــح بيــان للشــركة صــادر أمــس ، أنــه 
تــم تحديــد الســعر النهائي للســهم عنــد 2.55 
ــعري  ــاق الس ــي منتصــف النط ــم، أي ف دره
بهــدف تشــجيع ودعــم تــداول أســهم الشــركة 

فــي الســوق عنــد اإلدراج.
الطــرح بواقــع  كمــا تــم تأكيــد حجــم 
/1.145.582.011/ ســهم عــادي تمثــل %13.8 
مــن إجمالي أســهم ملكيــة شــركة فرتيجلوب. 
وبهــذا يجمــع الطــرح عائــدات إجماليــة تفوق 
2.9 مليار درهم عند التسوية النهائية لألسهم، 
مع قيمة ســوقية للشــركة تقــدر بحوالي 21.2 

ــار درهم. ملي
وشــهدت عمليــة االكتتــاب إقبــااًل كبيــرًا 
خاصة من شــريحة المســتثمرين فــي اإلمارات 
والمؤسســات االســتثمارية العالميــة المؤهلــة 
لالكتتــاب، حيــث بلــغ الطلــب اإلجمالــي على 
أســهم الطــرح العام أكثر مــن 64 مليار درهم، 
أي 22 ضعفــا الجمالــي القيمــة المســتهدفة، 
وتغطيــة االكتتــاب أكثــر من 32 مرة لشــريحة 
بــدون  المؤهلــة  االســتثمارية  المؤسســات 
احتســاب المستثمرين الرئيسيين الثالثة الذين 
تم اإلعالن عنهم سابقًا وهم: صندوق أبوظبي 
للتقاعد وصندوق الثروة الســيادية لسنغافورة 

جــي آي ســي وانكلوســف كابيتــال بارتنرز.
وبعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب، تــم تحديــد 
حجم الشريحة األولى /المخصصة للمستثمرين 
األفــراد فــي اإلمــارات/ بنســبة 10% مــن حجم 
/المخصصــة  الثانيــة  والشــريحة  الطــرح، 
للمؤسســات االســتثمارية المحليــة والعالميــة 

ــرح.  ــم الط ــن حج ــبة 90% م ــة/ بنس المؤهل
وســيتم إخطــار مســتثمري الشــريحة األولــى 
بتأكيــد التخصيــص عبــر رســائل نصيــة يوم 26 

أكتوبــر 2021.
ويمثــل الطــرح خطــوة جديــدة فــي ســجل 
نجاحــات وإنجــازات أدنــوك و«فرتيجلــوب«، 
وهــو يســهم فــي تعزيــز نمــو وتوســع أســواق 
المــال المحلية ونمو وتطــور االقتصاد المحلي 
ــة  ــادئ الخمســين لدول ــع مب ــا يتماشــى م بم
اإلمــارات التــي ترســم مســارًا واضحــًا للنمــو 

االقتصــادي المســتدام.
ومن المتوقع بدء إدراج األسهم للتداول في 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية الســاعة 10:00 
صباحــًا يــوم أمــس وفقــًا للقواعــد التنظيميــة 
المتّبعــة تحــت الرمــز /FERTIGLOBE/ و/

./AEF000901015
وعند اكتمال اإلدارج، تحافظ »أو سي آي« 
علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة فرتيجلــوب 
بشــكل غيــر مباشــر، بينمــا تبلــغ حصــة أدنوك 
غير المباشرة /36.2%/ على األقل من األسهم.
وتــم تعييــن »ســيتي جــروب جلوبــال 
ماركيتــس ليمتــد«، و«بنــك أبوظبــي األول 
الشــرق  ســي  بــي  إس  و«إتــش  ش.م.ع«، 
األوســط المحــدود« و«مورغــان ســتانلي آنــد 
كو إنترناشيونال« كمنسقين دوليين مشتركين 
فــي عمليــة االكتتــاب. كمــا تــم تعييــن شــركة 
»إي إف جــي هيرمس اإلمــارات المحدودة«، 
ــان ســاكس انترناشــيونال«،  وشــركة »جولدم
وشــركة »إنترناشونال ســيكوريتيز إل إل سي« 
كمــدراء االكتتــاب المشــتركين، فــي حيــن تــم 
تعييــن »بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع، كبنــك 
اســتالم االكتتابــات الرئيســي و«بنــك الماريــة 
المحلــي ذ.م.م« كبنــك مســتلم لالكتتابات.وام

في »منتدى أسبوع سيرا للطاقة - الهند«
اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين إمدادات الطاقـة للهنـد

ــد  ــن أحم ــور ســلطان ب ــي الدكت ــد معال أك
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ــة  ــزام دول ــركاتها، الت ــة ش ــوك ومجموع ألدن
ــد، مشــيرًا  ــي الهن ــة ف ــن الطاق ــارات بأم اإلم
ــًا الشــريك المســؤول  ــا ســتظل دائم ــى أنه إل
الطاقــة  إمــدادات  تأميــن  فــي  والموثــوق 
ــا  ــا معه ــي تربطن ــة الت ــة العريق ــذه الدول له
 عالقــات شــراكة وتعــاون في كافــة المجاالت.
جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي ألقاهــا معاليــه 
خــالل مشــاركته عن ُبعد فــي فعاليات الدورة 
الخامســة مــن »منتدى أســبوع ســيرا للطاقة« 
فــي الهنــد.. الفتًا معاليه إلــى أن اقتصاد الهند 
قــد اســترد عافيتــه وعــاد إلــى نمــوه القــوي 
مجــددًا مــع تعافــي العالم مــن جائحــة كوفيد 
19. وأشــار معاليه إلــى التحديات التي تواجه 
قطــاع الطاقــة خــالل هــذه الفتــرة، موضحــًا 
ــت هــي  ــادة الرشــيدة كان ــات القي أن توجيه
العنصــر األهــم فــي اســتجابة دولــة اإلمــارات 
لهــذه التحديــات بمــا يضمــن اســتمرار دورها 
كمزود مســؤول وموثوق فــي تأمين إمدادات 
 الطاقــة للهنــد، وللعالــم علــى المــدى البعيــد.
ــد  ــن أحم ــلطان ب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
التعافــي  هــذا  بــأن  شــك  ال   « الجابــر.. 
ــوع خــاص، ال  ــات مــن ن ــى تحدي يشــتمل عل
ســيما بالنســبة لقطــاع الطاقــة. ففــي الوقــت 
الراهــن، يفــوق الطلــب علــى الطاقــة حجــم 
ــي  ــي ف ــول العالم ــدء التح ــع ب ــرض. وم الع
ــنظل  ــا س ــع أنن ــد الواق ــة، يؤك ــاع الطاق قط
ــدة  ــود عدي ــاز لعق ــط والغ ــى النف ــة إل بحاج
قادمــة. ويشــكل نشــاط وتعافي الطلــب حاليًا 
دعــوة للعالــم لكــي يتنبــه ويواصــل االســتثمار 
ــادي  ــة لتف ــاع الطاق ــب قط ــة جوان ــي كاف ف
 حــدوث أزمــة أعمــق فــي حجــم المعــروض”.
وأضــاف معاليــه »هــذا هــو النهــج الــذي 
نتبنــاه فــي دولــة اإلمــارات، فنحــن نســتثمر 
الطاقــة،  سلســلة  مجــاالت  مختلــف  فــي 
اإلنتاجيــة  قدراتنــا  زيــادة  علــى  ونعمــل 
مــن النفــط والغــاز، وهــذا يضمــن اســتمرار 

فــي  وموثــوق  مســؤول  كشــريك  دورنــا 
ــم”. ــد، وللعال ــة للهن ــدادات الطاق ــن إم  تأمي
وأضــاف معاليــه إن الهند من الــدول الصديقة 
لدولة اإلمارات ومن أهم شــركائها التجاريين، 
ــن  ــتراتيجية بي ــات االس ــهدت العالق ــد ش وق
الســنوات  فــي  الفتــة  تطــورات  الدولتيــن 
ــيما  ــات، ال س ــف القطاع ــي مختل ــرة ف األخي
ــد  ــى أن الهن ــيرًا إل ــة، مش ــال الطاق ــي مج ف
ــي  ــارات ف ــركاء اإلم ــم ش ــن أه ــد اآلن م تع
ــًا عــن  مجــال الغــاز الطبيعــي المســال، معرب
حــرص اإلمــارات علــى تعزيــز هــذه العالقات 
 القويــة لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة.
ــر.. »  ــلطان الجاب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
إننــا نعتــز بكوننــا مــوردًا رئيســيًا لالحتياطيات 
البتروليــة االســتراتيجية فــي الهنــد. كما وقعنا 
ــي  ــة ف ــركات هندي ــع ش ــاز م ــات امتي اتفاقي
واإلنتــاج،  والتطويــر  االستكشــاف  مجــال 
مجــاالت  مختلــف  فــي  مســتثمرين  ومــع 
والبتروكيميائيــات.  التكريــر  فــي  أعمالنــا 
ــد تعــد اآلن مــن أهــم  ــأن الهن كمــا نفخــر ب
 شــركائنا فــي مجــال الغــاز الطبيعي المســال”.
ــة  ــال الطاق ــي مج ــراكتنا ف ــاف » إن ش وأض
ــه.  ــاء علي ــزم البن ــخ نعت ــاس راس ــع بأس تتمت
فهنــاك العديــد مــن الفــرص الواعــدة للتعاون 
والشــراكة بيننا، بداية مــن المنتجات المكررة 
والبتروكيميائيــة، وانتهــاًء بالطاقــة المتجددة، 
مثــل الهيدروجين الخالي مــن الكربون. وفيما 

ــتثمارية  ــا االس ــز محفظته ــد بتعزي ــوم الهن تق
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تحــرص دولــة 
ــي  ــتثمارات الت ــعة االس ــى توس ــارات عل اإلم
ــي  ــهم ف ــال، لتس ــذا المج ــي ه ــا ف ــا به قمن
تحقيــق هــدف الهنــد بإنتــاج 450 جيجــاواط 
 مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030”.
وارتفعــت مشــاركة الشــركات الهندية بشــكل 
مطــرد فــي قطــاع الطاقة في دولــة اإلمارات. 
وفي مارس 2019، حصل ائتالف يضم شركتي 
نفــط هنديتيــن علــى حقوق استكشــاف النفط 
والغــاز في منطقة برية بأبوظبي، وذلك عقب 
حصــول ائتــالف مــن ثالث شــركات هندية في 
فبرايــر 2018 علــى حصة 10% في امتياز حقل 
 زاكــوم الســفلي البحــري فــي إمــارة أبوظبــي.
ُيذكــر أن »أســبوع ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد، 
ــب  ــي هاردي ــة معال ــام تحــت رعاي ــذي يق ال
ســينغ بــوري وزيــر النفــط والغــاز الطبيعــي 
الهنــدي، يجمــع نخبة من قــادة صناعة الطاقة 
وواضعــي السياســات والخبــراء مــن شــركات 
الطاقــة الهنديــة والدوليــة وكذلــك الحكومات 
لمناقشــة الموضوعــات الرئيســية التــي تؤثــر 

علــى مشــهد الطاقــة فــي العالــم.وام
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اقتصاد

 تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
»اتصاالت« و»G42« يؤسسان أكبر مزود لمراكز البيانات في اإلمارات

تطبيق »بسمات« يعلن انضمام »شكرًا« لبرنامج تبادل 
block chain المكافآت المدعم بتقنية البلوك تشين

بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية ُيعلن الفائزين 
بالسحوبات الشهرية لحسابات توفير المليونير

 أعلنت مجموعة »اتصاالت« ومجموعة 
“G42” أمس  عن توقيعهما اتفاق ملزم، 
يتــم علــى أساســه دمج إجمالــي 12 مركز 
بيانــات تابــع للمجموعتيــن فــي مشــروع 
مشــترك جديــد تحــت مظلــة شــركة 
 Khazna Data( “ ــا ســنترز ــة دات »خزن
Centers(، وبالشــكل الــذي يخلــق أكبــر 
مزود لمراكــز البيانات في دولة اإلمارات 

ــة المتحدة.  العربي
وبنــاء علــى هــذا االتفــاق ســتملك 
ــبته %40  ــا نس ــاالت« م ــة اتص »مجموع
 .G42 مــن »خزنــة داتا ســنتر«، و60% لــ
تتيــح االتفاقيــة للطرفيــن فرصــة زيــادة 
قيمــة أصــول البنية التحتيــة الخاصة بهما 
ــتفادة  ــات واالس ــأداء العملي ــاء ب واالرتق
القصــوى مــن المــوارد المتاحــة دون 
التأثيــر علــى العالقــة الحالية مــع العمالء 
والمكانة التجارية الريادية لكال الشركتين. 
ــر  ــا ســنتر« تطوي ــة دات وســتواصل »خزن
األعمال الحالية واستكشــاف فرص أعمال 
ــارات  ــة اإلم ــل دول ــواء داخ ــدة، س جدي

العربيــة المتحــدة أو فــي الخــارج.
مــن جانبــه قــال المهنــدس حاتــم 
دويــدار، الرئيــس التنفيذي لـــ »مجموعة 
 G42  اتصــاالت«، » ســتبدأ ’اتصــاالت‘ و
مــن خالل هذه االتفاقيــة،  مرحلة تعاون 
جديــدة ومهمــة ســتتيح فرصــة توظيــف 
االســتثمارات والخبــرات المشــتركة فــي 
إطــالق الجيــل القــادم من خدمــات البنية 
التحتيــة الرقميــة. وســتواصل ’اتصــاالت‘ 
حرصهــا علــى االرتقــاء بتجــارب العمــالء 
بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيتها ورؤيتهــا 
المتمثلــة فــي ’قيــادة المســتقبل الرقمــي 
لتمكين المجتمعات‘. ومن هذا المنطلق، 
وضعــت ’مجموعــة اتصــاالت ‘األســس 
ــي  ــدة ف ــا الرائ ــز مكانته ــة بتعزي الكفيل
مجــال خدمــات البنيــة التحتيــة الرقميــة، 

ومــن خــالل شــراكتنا مــع G42، ســننتقل 
بطموحاتنا الرقمية إلى مستويات جديدة 

أكثــر تطــورًا وتقدمــًا”.
ــيوا،  ــغ ش ــال بين ــبة ق ــذه المناس وبه
الرئيــس التنفيذي لمجموعة G42، “نحن 
ســعداء بهــذه الشــراكة مــع ’اتصــاالت‘، 
مشــغل االتصــاالت الرائــد فــي المنطقــة 
والعالــم، وبمــا يعــزز مــن مكانــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال 
ــات ويســاعد علــى تحقيــق  مراكــز البيان
طموحاتهــا وتطلعاتهــا االقتصادية الحالية 
والمستقبلية. ومع استمرار ارتفاع الطلب 
علــى خدمــات تخزين البيانــات وخدمات 
البنيــة التحتيــة الســحابية المبتكــرة فــي 
دولــة اإلمــارات والعالــم، فــإن هــذه 
الشــراكة الجديــدة بيــن اتصــاالت ومركز 
البيانــات التابــع لنــا »خزنــة«، ستســاعد 
دولــة اإلمــارات علــى تســريع رحلتها في 
التحــول الرقمي، وبما يمكن المؤسســات 
العامــة والخاصة من الدخــول في مرحلة 
جديــدة تتميــز بالــذكاء والمرونــة. ومــن 
خــالل هــذه االتفاقية الفريــدة فإنا نتطلع 
إلى التعاون مع ’مجموعة اتصاالت‘ لخلق 
قيمــة مضافــة لجميــع أصحــاب المصلحة 

والمجتمــع بشــكل عــام”.
كمــا أكــد حســن النقبــي، الرئيــس 
التنفيــذي لـــ »خزنــة داتــا ســنتر«، علــى 
» تتزايــد مســتويات البيانــات التــي يتــم 
إنتاجهــا وتخزينهــا وتحليلهــا بشــكل كبيــر 
في منطقة الشــرق األوسط، مما أدى إلى 
زيــادة الطلب علــى خدمات مراكز بيانات 

المبيعــات بالجملــة. يتطلــب هــذا النمــو 
المزيــد مــن التركيــز على تعزيــز مجاالت 
ــات المشــتركة  التعــاون واســتخدام البيان
لالرتقاء بمســتويات أداء األعمال. من هنا 
ســتكون ’خزنــة داتــا ســنتر‘ التــي ســتصل 
طاقتها االستيعابية إلى 300 ميجاوات من 
الحمل المعلوماتي، ممكن وداعم رئيسي 
لنمــو وتطــور األعمــال، مــع قــدرة عاليــة 
ــوب  ــى إدارة مســتوى االتصــال المطل عل
لتقديــم الخدمــات بفعاليــة إلــى الشــركاء 
والعمــالء والمســتخدمين، ودعــم إنشــاء 

منظومــة رقميــة رائــدة ومبتكرة”.
ــالدا،  ــلفادور أنج ــال س ــه ق ــن جانب م
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األعمــال فــي 
»مجموعــة اتصــاالت«، »يســعدنا فــي 
’مجموعــة اتصــاالت‘ اإلعــالن عــن هــذه 
الشــراكة مع مــزود خدمــات مبتكر ورائد 
مثل G42. حيث سنتمكن من خالل هذه 
االتفاقية من تقديم مجموعة متطورة من 
خدمــات البنيــة التحتية للعمــالء الحاليين 
والمســتقبليين. كما ستعزز هذه االتفاقية 
من مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
كوجهــة مفضلــة لكبرى الشــركات التقنية 
فــي العالــم، إضافــة إلــى مســاهمة هــذه 
االتفاقيــة فــي تطويــر المنظومــة الرقميــة 
فــي دولــة اإلمــارات، وبمــا يســاعد فــي 

تحقيــق طموحاتهــا فــي هــذا المجال”.
تخضــع االتفاقية لإلجــراءات المعتادة، 
بمــا في ذلك االنتهاء من عمليات التوثيق 
والموافقــات التنظيمية وبعض اإلجراءات 

اإلدارية.

هامــش  علــى  »اتصــاالت«  أعلنــت 
مشــاركتها فــي معــرض أســبوع جيتكــس 
للتقنية 2021 عن انضمام برنامج »شكرًا« 
ــادل المكافــآت،  لبرنامــج »بســمات« لتب
وبالشــكل الــذي يمكن أعضــاء البرنامجين 
ــوالء بشــكل ســريع  ــادل نقــاط ال مــن تب
وســلس وآمــن مــن منصــة واحــدة، وبمــا 

يحقــق الفوائــد للطرفيــن.
 وعلــى الرغــم مــن إطالقــه فــي شــهر 
ديســمبر مــن العــام 2020، إال أن برنامــج 
ــزال  ــا ي ــآت م ــادل المكاف »بســمات« لتب
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــد ف ــج الوحي البرنام
العربيــة المتحــدة المدعــم بتقنيــة البلوك 
تشين blockchain، وبما يمكنه من دمج 
برامــج متعــددة والســماح بتبــادل النقاط 
أو المكافــآت من أي برنامج آلخر لحظيا.
النقــاط   ويمكــن لألعضــاء تحويــل 
ــات  ــات والخصوم ــن الصفق لالســتفادة م
ومجموعــة من عــروض الشــركاء عبر كلتا 
المنصتيــن، مــع عروض وخصومات اشــتر 
واحــد واحصــل علــى اآلخر مجانــًا، وعلى 
عــروض الخصومــات األخــرى مثــل برامج 
الترفيه، والتســوق، والمأكوالت، والسفر. 

فــي العديــد مــن منافــذ البيــع.
 كمــا يمكن ألعضاء »بســمات« تحويل 
نقــاط »بســمات« الخاصــة بهــم إلــى 
»شــكرًا« بواقــع 6200 نقطــة »بســمات« 
ــن  ــكرًا«. وم ــة »ش ــادل 1000 نقط ، لتع
خــالل تطبيــق »شــكرًا«، يمكــن لألعضــاء 
تحويل نقاط »شــكرًا« إلى نقاط بســمات 
بواقع 1200 نقطة »شكرًا«، لتعادل 4000 

نقطــة »بســمات”.
 وبهــذه المناســبة قــال خالــد الخولــي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
ــعداء  ــن س ــاالت«، »نح ــة اتص »مجموع
بشــراكتنا مــع ’شــكرًا« فــي برنامــج تبادل 
المكافــآت ’بســمات‘، وبمــا يتيــح  لعمالء 
كلتــا المنصتيــن فرصــة التمتــع بمجموعة 
واســعة من الصفقــات والمزايا والعروض. 
تأتــي هــذه الشــراكة لتؤكــد علــى حــرص 

’اتصاالت‘ الدائم على عقد شــراكات ذات 
قيمــة مضافــة  لعمالئهــا، وبالشــكل الذي 
يمكنها من تقديم خدمات رائدة ومبتكرة 
تلبــي متطلباتهــم الحالية والمســتقبلية”. 
 مــن جانبــه قــال راهــول جاجتيانــي، 
ــة  ــي مجموع ــة ف ــر الشــؤون الرقمي مدي
الندمــارك، »نحــن فخورين بالتشــارك مع 
ــع  ــي نتطل ’بســمات‘، هــذه الشــراكة الت
ــدة  ــة رائ ــر منص ــى توفي ــا إل ــن خالله م
لعمالئنــا تتيــح لهــم فرصة االســتفادة من 
قائمــة جديــدة مــن الحوافــز والمكافــآت 
ــاء  ــكراً‘ ج ــا لــ’ش ــروض. إن إطالقن والع
تجسيدًا الســتراتيجية المجموعة المتمثلة 
بضــرورة االلتــزام  المســتمر بتحقيــق 
ــة  ــات ذات قيم ــر خدم ــكار، وبتوفي االبت
ــا نــرى  ــا، فإنن ــا. مــن هن مضافــة لعمالئن
أن هذه الشــراكة الجديدة مع ’بســمات‘، 
ــم  ــة احتياجاته هــي وســيلة أخــرى لتلبي

ــدة”. ــم المتزاي وتطلعاته
 ومــن خــالل برنامج »بســمات« تبادل 
المكافآت، يمكن لعمالء »بسمات« إضافة 
عضويــة برامــج الوالء علــى تطبيق واحد، 
وتبــادل النقاط لحظيــا مع أي برنامج أخر 
ضمن شــبكة تبادل المكافــآت ، والوصول 
إلى ســوق موســع الســترداد النقــاط. كما 
يمكــن لألعضــاء تجنــب فقــدان نقاطهــم 

ــث  ــة، حي ــرة الصالحي ــاء فت ــبب انته بس
ــوالء  ــج ال ــى برنام ــا إل ــون بتحويله يقوم

المفضــل أكثــر لديهــم مثل »شــكرًا”.
 وُيعــد »بســمات« أحــد أبــرز منصــات 
العــروض والتخفيضات في دولة اإلمارات 
ويضــم أكثــر مــن 2.6 مليــون مســتخدم، 
ــزوار  ــن وال ــة المقيمي ــاح لكاف ــو مت وه
ــة المتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي فــي دول
ويتيــح التطبيــق للعمــالء اكتســاب النقاط 
واســتبدالها فــي »اتصــاالت«، ومجموعــة 
كبيــرة مــن الخدمــات والمنتجــات لــدى 
شــركاء »اتصــاالت«، باإلضافة إلى عروض 
»اشتِر واحدة واحصل على الثانية مجانًا« 
غيــر المحــدودة، وغيرها مــن الخصومات 
فــي أكثــر مــن 3000 منفــذ فــي قطاعــات 
الترفيه والتسوق، واألغذية والمشروبات، 

والســفريات، والخدمــات، والرفاهية.
 برنامــج مكافــآت »شــكرًا«، قــد صمم 
مــن قبل مجموعــة »الند مــارك«، ليصبح 
برنامــج الــوالء األكبر من نوعــه في قطاع 
ــة الشــرق األوســط.  ــي منطق ــة ف التجزئ
يتضمن برنامج الندمارك مجموعة واسعة 
مــن مفاهيــم البيــع بالتجزئــة والضيافــة، 
ويضــم برنامــج الــوالء قاعدة أعضــاء تزيد 
ــون عضــو فــي 8 دول، و43  عــن 12 ملي
عالمــة تجاريــة، وأكثــر مــن 2100 متجر.

أعلــن بنــك أبوظبــي التجــاري للصيرفة 
اإلســالمية عــن فــوز اثنيــن مــن عمالئــه 
ــهر  ــن ش ــهرية ع ــحوبات الش ــن الس ضم
سبتمبر لحساب توفير المليونير اإلسالمي 
وحساب توفير المليونير اإلماراتي، ليصل 
ــى  ــز إل ــذه الجوائ ــن به ــي الفائزي إجمال
ــًا، وقــد فــازت  ــرًا حالي ــاًل مليوني 151عمي
ــرى  ــزة الكب ــن ل.ب بالجائ الســيدة/ جني
ــز  ــن جوائ ــون درهــم ضم ــة 2 ملي البالغ
حســاب توفيــر المليونير اإلســالمي، بينما 
فاز السيد/ محمد غريب القمزي بالجائزة 
الكبــرى البالغــة قيمتهــا 500.000 درهــم 
عــن حســاب توفيــر المليونيــر اإلماراتــي.
باإلضافــة إلى ذلك، فاز عشــرون عمياًل 
مــن عمالء البنك بجوائز نقدية تبلغ قيمة 
كل منهــا 10.000 درهــم، وقد تم اإلعالن 
عــن أســمائهم عبــر الموقــع اإللكترونــي 
لبنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلســالمية

www.adcbislamic.com/winners-ar
يســعى بنك أبوظبي التجــاري للصيرفة 
اإلســالمية عبــر حســاب توفيــر المليونيــر 
المليونيــر  توفيــر  وحســاب  اإلســالمي 
اإلماراتــي إلــى تحقيق طموحــات العمالء 
وتطلعاتهم من خالل الســعي لتشــجيعهم 
علــى تبنــي مبــدأ االدخــار بشــكل منتظم. 
حيــث يتيــح احتفــاظ العميــل بمتوســط 
رصيد شــهري حّده األدنى 5 آالف درهما 

لتأهل للفوز بإحدى الجوائز النقدية البالغ 
عددها 264 جائزة تفوق بمجموعها قيمة 
25 مليــون درهــم ســنويًا لكال الحســابين، 
ــف  ــل بادخــار ُكّل أل ــام العمي كمــا أن قي
درهم إضافية في حســاب التوفير الخاص 
به يمنحه فرصة إضافية للدخول بالسحب 

علــى الجوائز.
تجــدر اإلشــارة إلى أن حســابات توفير 
المليونير يمكن استخدامها كحساب توفير 
اعتيــادي يحصــل العميــل مــن خالله على 
بطاقــة خصــم مباشــر يمكنــه اســتخدامها 
في عمليات السحب النقدي والمشتريات 
سواء عبر االنترنت أو في المتاجر. وهذه 
الحســابات المميــزة متاحــة لكافة العمالء 

ســواء مــن المواطنيــن أو المقيميــن فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيث 
ــة  ــاري للصيرف ــي التج ــك أبوظب ــح بن ُيتي
اإلسالمية حساب توفير المليونير اإلماراتي 
لمواطنــي الدولــة حصريًا، فــي حين ُيتيح 
حســاب توفيــر المليونير اإلســالمي لكافة 
الجنســيات. ويمكــن ألي شــخص يبلغ 21 
عامــًا مــن العمر أن يفتح هذه الحســابات 
بتقديــم مســتندات بســيطة لــدى أي مــن 
ــر  ــاري أو عب ــي التج ــك أبوظب ــروع بن ف
القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة الخاصــة 
بالبنــك، كمــا يمكــن للعمــالء القّصــر فتح 
ــاء  ــة أولي ــت وصاي ــابات تح ــذه الحس ه

أمورهم.

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

برنامج تبادل المكافآت يمكن العمالء من تبادل النقاط 
لحظيا مع برامج الوالء من خالل منصة تسوق واحدة

الطلب على االكتتاب فوق 64 
مليار درهم ويمثل 22 ضعف 

الجمالي القيمة المستهدفة

االتفاق على ضم 12 مركز بيانات تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
إعداد خطط ضخمة لتوفير 300 ميجاوات لدعم االقتصاد الرقمي في اإلمارات
االتفاقية تعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات التقنية في العالم

العدد 3573 تاريخ 2021/10/21العدد 3573 تاريخ 2021/10/21

سلطان الجابر: اإلمارات 
تستثمر في مختلف 

مجاالت سلسلة الطاقة 
لضمان استمرار دورها 
كمزود مسؤول وموثوق

العدد )3573( من الخميس إلى السبت 14 - 16 ربيع األول 1443هـ الموافق 21 - 23 أكتوبر 2021م02

التقيا في جناح الدولة بـالمعرض وناقشا موضوعات متعلقة بصالح الوطن والمواطن

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بما يضمه »إكسبو دبي« من أفكار وابتكارات تخـدم البشرية

سموهما: استضافة اإلمارات لـ»إكسبو« تعكس دورها في تشجيع الحوار العالمي وإقامة شراكات تدعم مسيرة التطوير

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل لقائهما في جناح الدولة بـ»إكسبو 2٠2٠ دبي«

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل اللقاء بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وحمدان بن محمد بن زايد

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
ــة رئيــس مجلــس  ــوم نائــب رئيــس الدول آل مكت
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، أخــاه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، 
أمــس األربعــاء  فــي جنــاح دولــة اإلمــارات فــي 

»إكســبو 2020 دبــي«.
وأكــد ســموهما خــالل اللقــاء أن اســتضافة 
ــبو«  ــل »إكس ــر مث ــي كبي ــدث عالم ــارات لح اإلم
مع اســتعدادها لالحتفــال بيوبيلها الذهبي وتأهبها 
الســتقبال الخمســين عامــًا المقبلــة، يعكــس الدور 
المؤثــر الــذي تحــرص الدولــة علــى القيــام به على 
صعيــد تشــجيع الحوار العالمي نحــو إيجاد الحلول 
والبدائــل التــي من شــأنها إطالق الطاقــات الكامنة 
لشــعوب األرض علــى تنــوع ثقافاتهــا وحضاراتهــا 
ــدة تدعــم  ــى إقامــة شــراكات جدي وتحفيزهــا عل
مســيرة التطويــر العالميــة، بحلول تســمح للجميع 
مــن دول متقدمــة وأخــرى ناميــة، بالمشــاركة في 
خلــق مســتقبل أفضــل ينعــم فيــه الجميــع بفــرص 

متكافئــة مــن الرخــاء والتقــدم واالزدهــار.
وأشــاد ســموهما بمــا يضمــه المعــرض الضخــم 
ــا  ــكارات تخــدم البشــرية وتعينه ــكار وابت ــن أف م
علــى تخطــي التحديــات القائمــة وتحويــل مــا قــد 
يســتجد منها إلى فرص للنمو، منوهين بما يشــكله 
ــادل التجــارب  ــة لتب الحــدث مــن فرصــة نموذجي
الناجحــة واكتشــاف شــراكات جديــدة يمكــن مــن 
ــا  ــود، وم ــتقبل المنش ــى المس ــور إل ــا العب خالله
يمثلــه الحــدث فــي جانبــه الثقافــي كنافــذة مثالية 
لالطــالع علــى حضــارات العالــم شــرقًا وغربــًا ومــا 
يتبعــه مــن أثــر يتجســد فــي تحقيــق مزيــد مــن 
التقــارب الفكــري والثقافــي بيــن الشــعوب وهــو 
مــا يشــكل أساســًا صلبــًا للشــراكات الناجحــة فيمــا 

بينهــا وبمــا يخــدم تطلعاتهــا نحــول المســتقبل.
كمــا تناول اللقاء مناقشــة عدد من الموضوعات 
ــم  ــا يت ــن، وم ــن والمواط ــح الوط ــة بصال المتعلق
اعتمــاده وتنفيــذه مــن خطــط وبرامــج مــن شــأنها 
تحقيــق الرخــاء والتقــدم للمجتمــع اإلماراتي، وما 
يتــم تبنيه مــن خطوات هدفها تحفيــز أبناء الوطن 
علــى طــرح األفكار وتقديم االنجازات التي تشــكل 
الدعامــة األساســية لتقــدم اإلمــارات ورفعتهــا فــي 
مختلــف المجــاالت، وتأكيــد دورهــا المؤثــر علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمي، وترســيخ نموذجها 

التنمــوي المتميــز القائــم علــى التخطيــط الواعــي 
والمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات المحيطة، 
مــع التركيــز علــى أهميــة مواصلة العمل بأســلوب 

يكفــل الحفــاظ علــى المكتســبات ويضمن تســريع 
الوصــول إلــى األهــداف االســتراتيجية ضمــن أطــر 
تنفيذيــة تتســم بأعلــى مســتويات الكفــاءة واتبــاع 

أرقــى المعاييــر العالمية.
حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، وســمو 

الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الماليــة، وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــن حمــد  ــان، والشــيخ محمــد ب ــد آل نهي ــن زاي ب
بــن طحنــون آل نهيــان، رئيــس مجلــس إدارة  
مطــارات أبوظبــي ومعالــي يوســف مانــع العتيبــة 
ســفير الدولــة لــدى الواليــات المتحــدة األمريكية، 
وســعادة محمــد مبــارك المزروعــي، وكيــل ديوان 

ولــي عهــد أبوظبــي. وام

¢ المعرض فرصة نموذجية لتبادل التجارب واكتشاف شراكات جديدة يمكن من خاللها العبور للمستقبل المنشود
¢ نافذة مثالية لالطالع على حضارات العالم وتحقيق مزيد من التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه: 

من: الطرف األول/ عبد اهلل خليفه عبد الكريم يوسف البلوشي 
الجنسية: االمارات 

الى: الطرف الثاني/ هزاع محمد علي ال علي الجنسية: االمارات 
باالسم التجاري )سلطان إلنجاز المعامالت الحكومية( رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم )١٠7١79( 

والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 

١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

  MOJAU_2021_0027853 اعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين االطراف المذكورة أسماؤهم ادناه:

من: الطرف األول/ محمود علي ابو الرقطى      الجنسية: فلسطين
إلى: الطرف الثاني/ جيري في رينتوى كوارتو    الجنسية: الفلبين

باالسم التجاري »كافيه موليار بسترو« رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠٢757« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق 
على التنازل بعد انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0027869 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى:  ١- دانا لوسطاء التأمين ش.ذ.م.م,
 ٢-  شركة القرش ألكياس البالستيك  ش.ذ.م.م

             مجهولي محل اإلقامة
بما أن المدعية: موناكو إكزيبشنز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

قد أقامت عليكم  الدعوى اعاله وموضوعها المطالبة بمبلغ تأمين وتعويض 
القانونية من  الفائدة  عن مسؤولية تقصيرية بقيمة )5,٠٠٠,٠٠٠درهم( مع 
تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ الوفاءو الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة. وبصفتنا الخبير التأميني المكلف من قبل المحكمة الموقرة نعلنكم 
للتكرم بالحضور أوالتواصل مع مكتب الخبير بدبي منطقة القرهود - بناية 
بارتنرز  بلوك بي - جوار محطة ميترو جي جي كو- شركة مي  بوشقر - 
الستشارات التأمين - مكتب رقم ٢٠5 - بواسطة وكيل قانوني معتمد خالل 
خمسة  ايام من تاريخ نشر هذا االعالن ، للرد على الئحة االستئناف وتقديم 
دفوعكم ومستنداتكم، ومن ثم لحضور اجتماع الخبرة االول الذي سوف يحدد 

الحقا بعد استالم مستندات الدعوى من األطراف. 
الخبير التأميني المكلف / محمد موسى الشواهين

تلفون:٦٦٦9٤٤9  ٠5٢
 musashawahin@yahoo.com     :البريد االلكتروني للخبير 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اعالن بالنشر 
الدعوى  2021/2564 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

المدعى عليه/ جاسون كاوكينج 
دعوة حضور إجتماع الخبرة األول 

المعلن إليه:  المدعى عليه/ جاسون كاوكينج 
في الدعوى رقم ٢٠٢١/١88 مدني كلي ـ دبي 

بناًء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة ألعمال الخبرة في 
الدعوى رقم ٢٠٢١/١١8 مدني كليـ  دبي فقد تحدد يوم االحد الموافق 
٢٠٢١/١٠/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرًا لعقد إجتماع الخبرة األول 
عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم برابط اإلجتماع على البريد 

 Email:agamal877@gmail.com  :اإللكتروني التالي
هاتف: ٠5577٣٦9٢١ 

لذا يطلب منكم الحضور او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع المذكور 
مع إرسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اعالن بالنشر للدعوى رقم 2021/118 
مدني كلي ـ دبي 

إجتماع خبرة

الخبير/ احمد جمال عبد العزيز - رقم القيد بمحاكم دبي: 175

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ أميرة محمد أبو المعاطي 
سعيد ، مصرية الجنسية، ترغب في البيع والتنازل عن كامل 
حصتها البالغة »١٠٠٪« وذلك للسيدة/ سلمى بيغم ـ هندية 
الجنسية، في الرخصة المسماه »صالون قصر النواعم للسيدات« 
بموجب الرخصة الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة 

الشارقة برقم »5٦٢7١٣«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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 التباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0028095 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد سعيد بت عبدالعزيز 
البيع والتنازل عن كامل  بت، باكستاني الجنسية، يرغب في 
حصته البالغة »5٠٪« وذلك للسيد/ اورنغزيب بت شوكت علي 
بت ـ باكستاني الجنسية، في الرخصة المسماه »شمس الهور 
لصيانة السيارات« بموجب الرخصة الصادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بحكومة الشارقة برقم »٦١٤١٠٢«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0028000 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ اتيرا فانيا شاندران كونهيورايل 
فيدو، هندية الجنسية، ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصتها 
البالغة »١٠٠٪« وذلك إلى السيدة/ بيتي جورج تيكيماليل ماتيو 
ـ هندية الجنسية، في الرخصة المهنية المسماة »صالون دار 
المها للتجميل« تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة مهنية 

رقم »5٣٣٦٠٣«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0027948 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ رياس كونيل حمزه، هندي 
الجنسية، ويرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
رقم  رخصة  النادر«  ماركت  »سوبر  الرخصة  في   »٪١٠٠«
مانجاال  عبدالرشيد  جاريش  السيد/  إلى  وذلك   »٦٢٣٦٤7«

كادابرات بادنهار ـ هندي الجنسية.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي 

رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ في 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 فعليه اتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0026194 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

شركة/ ذا موديست ش.م.ح ، منطقة حرة ، »رخصة رقم : ٣788« والكائنة 
بـ مدينة دبي المنطقة الحرة لمطار دبي ص.ب ٣٣٣٢١٠ ، دبي ، دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ، والمرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة لمطار 
دبي، ترغب هذه الشركة المذكورة في إعالن قرارها للكافة والذي تم 
إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ١٢/9/٢٠٢١ 

بشأن إغالق وحل الشركة. 
وفقًا لذلك، تهيب الـشـركة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ١5 يومًا من تاريخ هذا 

اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ: 
السادة / أيه جي اكس لتدقيق الحسابات 

ص.ب : 8795٤ دبي 
دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف رقم: 97١٤٢598985+
 agx@agxauditors.com :البريد اإللكتروني

»لن يتم النظرفي المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعاروالمحددة 
بـ ١5 يومًا

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إشعار تصفية شركة/ ذا موديست ش.م.ح

إشعار تصفية

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة 97١١5
االسم التجاري: بيم للنجارة ـ ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: بيم للنجارة 
ـ ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارة 
عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 8 لسنة ١98٤ 
وسجلته  االقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم 97١١5 وقرر الشركاء حلها 

وتصفيتها وتعيين السيد: جمال لتدقيق الحسابات
مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤5 

يومًا من تاريخ نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: عجمان  هاتف: ٠٦7٤٤777١ ص.ب: 

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

الى المدعي عليه: كولومبيا للمقاوالت الفنية 
مجهول محل اإلقامة: الشارقة ـ مويلح/ الشارقة ـ خلف شارع المدينة 
 / السويدي  عيد  خلفان  مصبح  احسان  ملك   ١ رقم  محل  ـ  الجامعية 

 ٠55٢٢٣٠79٠- ١558٣١٢٤5٦
بناء على طلب المدعي: ابيجيت ساني ساني 

قد رفعت هذه الدعوى لمطالبتكم بـ ١٠٠٠٠ درهم 
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٠/٢٦ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيهـ  مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم ١٣( ـ رقم هاتف  المكتب ٠٦5٠٢٤٣٢7 ـ شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد, وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
النشر  تاريخ  أيام من  المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة 

وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 

مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICILABMIN2021/ 0007441  / عمالي)جزئي( 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر 
محكمة الشارقه االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ 

إلى: المحكوم عليه: شركة بورصة لخدمات الشحن والسياحة  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ فرش نسترن كل بيدكل  
ـ في القضية المشار إليها أعاله. 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣8٤١٦٦8 درهم ,باالضافة الى 
الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠ وحتى تمام السداد. 

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل )١5( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIV2021/ 0003852 ـ مدني )كلي(

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدعو/ صقر  أن  الشرعية  تعلن محكمة عجمان 
راشد علي حمد الشامسي، إماراتي الجنسية يحمل 
بطاقة هوية رقم 78٤١99٦8١8٠7٦٢٦ قدم بطلب 
تغيير اسمه األول من/ صقر، إلى / سلطان، حيث 
يصبح اسمه كاماًل بعد التغيير/ سلطان راشد علي 
حمد الشامسي، فمن لديه أي اعتراض على هذا 
الطلب الحضور إلى رئيس قلم األحوال الشخصية 
خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

القاضياإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.

T30036487191021 إعالن طلب/ تغيير االسم األول رقم الطلب

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

إلى المحكوم عليه/ محمد جدوع بن أحمد
مجهول اإلقامة: الشارقة الغافيه ت ٠559٣9٦8٣8 خارج الدولة حاليًا

نحطيكم علمًا بأنه بتاريخ ../../..٢٠م قد أصدرت المحكمة بإلزامك في 
الدعوى المذكورة لصالح المحكوم له بالتالي:

حكمت المحكمة حكمًا بمثابة الحضوري للمدعية بسمه نديم الموصللي 
»على« المدعى عليه محمد جدوع بن أحمد:

أواًل: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للهجر وعلى المدعية 
إحصاء عدتها من هذا التطليق من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتًا.

ثانيًا: يتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها.
يعلن المدعى عليه بالحكم بالنشر. صدر الحكم بمثابة الحضوري وتلي 
الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠  األول ١٤٤٣ هـ  ربيع  األربعاء ١٣/  يوم  علنًا في 
باسم صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. حكمًا قاباًل 
لالستئناف خالل المدة القانونية »٣٠« يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

مذكرة إعالن حكم بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية 
المحكمة االبتدائية الشرعية االتحادية في الدعوى رقم 

AJCFISHPAF2021 /0000475 األحوال الشخصية

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المستأنف ضده: شركة فرسان األقصى لتجاره المعدات الثقيلة 
عنوانه: الشارقة بنايه داماس مكتب رقم سي ام ٢ هاتف رقم ٠٦5٦١٢٢٣٣ 
ـ  ذ.م.م  لإلنشاءات  العز  ملتمس: شركه  أن  لديك  معلوما  ليكن 
الجنسية  ـ مصري  السيد طنطاوي  السيد محمد  السيد/  ويمثلها 
الدعوى  بتاريخ ---/---/--٢٠, في  الصادر  الحكم  استأنف  قد 
رقم AJCAPCIRECON2021/ 0000022 المحكمة االستئنافية 

المدنية ـ التماس اعادة نظر. 
فيقتضي حضورك او حضور من يمثلك أمام محكمة عجمان االتحادية 
بدار القضاء ---- يوم ---- الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ٠٠:٠9 
صباحًا وتقديم ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك أو حضور 

من يمثلك قانونًا فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك 
مكتب الخدمات القضائية

 AJCAPCIRECON2021/ 0000022 اعالن بالنشر في الدعوى رقم
/ التماس اعادة نظر 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: سعد خميس مسعود خميس المهرى اماراتي/ الجنسية
نحيطكم علما بأنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه المحكمة في الدعوى 
المذكورة بالرقم أعاله لصالح المدعي/ راشد عبد اهلل حميد بن كلى السويدى 

قرار المحكمة: اوال ـ بفسخ العقد سند التداعي المؤرخ ١٠/١/٢٠١9 
)ثانيا(ـ  بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغا قدره مائة وعشرون 
الفائدة  عن  فضاًل  القرار  هذا  بأسباب  المبين  النحو  على  درهما  الف 
القانونية بواقع 5٪ بدءا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزمته 
بالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسة االف درهما مقابل أتعاب المحاماة. 
التالي الستالمك  اليوم  حكما قابال لالستئناف خالل ١5 يوما اعتبارا من 

هذا التبليغ
حرر بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١9 

المحكمة االبتدائية المدنية

اعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى رقم 
AJCFICIPOR2021/ 0002843, تجاري)جزئي( 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: أشرف كونايل ابو كوران ثاباالبور صفته بالقضية: مدعى 
المطلوب إعالنه: ١ـ محمد الياس عبدالستار صفته بالقضية: مدعى عليه

مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة المدعى عليه 
بصورة من صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم 
بإخراج المدعى عليه الذي يمتلك حصة بنسبة ١9٪ بمبلغ »57٠٠٠ درهم« 
من الشركة وتمكينه من حذف وشطب اسمه من السجل التجاري والرخصة 
التجارية وسائر السجالت واألوراق الرسمية األخرى لدى الجهات الرسمية، 
والتصريح له بإنهاء اإلجراءات الرسمية الخاصة بالرخصة، والزام المدعى 

عليه بالرسوم والمصاريف، مع حفظ كامل حقوقه األخرى تجاهه.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ٠8٫٣٠ صباحًا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING-DESC  & ُبعد  عن  التقاضي  قاعة  في 
أو  لديك من مذكرات  ما  بتقديم  قانونيًا وعليك  يمثلك  أو من  بالحضور 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.
رئيس القسم

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم ٣4٩٣/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع التنفيذ: 
طالب اإلعالن: البطين للحدادة واللحام ذ م م صفته بالقضية: 

طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه: ١ـ طائف المدينة للمقاوالت ش ذ م م صفته 

بالقضية: منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »9٣١٣5« درهم إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة .
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١5  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

رئيس القسمنشر هذا اإلعالن.

إعالن بالنشر في التنفيذ رقم
 ٧٣٧0/2021/20٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: شهرام منوجهر دادخواه تهراني صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١ـ عبدالكريم محمد علي حسن الدشتي صفته بالقضية: 
مدعى عليه - مجهول محل اإلقامة

موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يطلب المدعي من عدالة 
عليه  المدعى  وإعالن  لنظرها  جلسة  وتحديد  الدعوى  تسجيل  المحكمة 
بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم:
مائتان   »٢5٠٠٠٠« وقدره  تعويض  مبلغ  بسداد  عليه  المدعى  الزام  ١ـ 
وخمسون ألف درهم »كتعويض مدني« والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 

تاريخ االستحقاق للسداد التام.
٢ـ الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢7 الساعة ٠9٫٠٠ صباحًا 
في مكتب إدارة الدعوى & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 240٧/2021/11 مدني جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في: الدائرة العقارية الجزئية الخامسة رقم ٢٠٠
موضوع الدعوى: إحالة القضية رقم ٢٠١9/٦77 استئناف عقاري من محكمة 

االستئناف إلى المحكمة العقارية الجزئية
المدعي: فارس محمد فاروسي عنوانه: إمارة الشارقة، منطقة المجاز، 
شارع كورنيش البحيرة، برج الدرة، طابق ١8، مكتب رقم ١8٠٣، بالقرب 

من الفردان سنتر  ويمثله عبداهلل علي سعيد بن ساحوه السويدي
ليمتد صفته:  ديفيلوبمنتس  فرونت  واتر  ١ـ شركة  إعالنهما:  المطلوب 

مدعى عليه
٢ـ أبو علي مالك شروف عبدالمالك شروف صفته: مدعى عليه

القضية رقم  إحالة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  اإلعالن: قد  موضوع 
٢٠١9/٦77 استئناف عقاري من محكمة االستئناف إلى المحكمة العقارية 
الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة  الجزئية. وحددت لها جلسة يوم 
٠8٫٣٠ صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد & BUILDING-DESC لذا 
لديك  ما  بتقديم  وعليك  قانونيًا  يمثلك  من  أو  بالحضور  مكلف  فأنت 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 1218/2021/18 عقاري جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثالثة رقم ٢7 
موضوع الدعوى دعوى للمطالبة بمبلغ وقدره)١٠٠,٠٠٠( درهم على سبيل 
التعويض عن الضرر المادى واالدبي والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

المدعى سافاد كاربات تارا 
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بورسعيد ـ ديره ـ دبي ـ شارع االتحاد ـ 

مبنى بناية الرستماني ـ شقة 5٠٣ ـ نفس بناية نيسان 
  info@frangulf.ae هاتف: ٠55٣989١٢٢ – ٠5٠٤٢٤٢٠١١ ـ

المطلوب إعالنه: ١- محمد خميس علي الغر عبد اهلل صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١١ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ المدعي بالزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ ٣٠٠٠٠ درهم »ثالثون الف درهم« تعويضا 
ماديا وادبيا والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من تاريخ صيرورة الحكم 
المصاريف وخمسمائة درهم مقابل  السداد والزمته  نهائيا وحتى تمام 
اتعاب المحاماة  حكما 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.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 2106/2021/11 ـ مدني جزئي 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إلى المنفذ ضده: ١ـ سارة محمد تقي حسن المرعشي
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: بنك أبوظبي التجاري
ويمثله أبوبكر سالم عوض المنهالي

نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
العقار فيـ  مدينة الشارقةـ  منطقة المجازـ  العقار العقارين 
١٢٣٣/ى/٢9١ الخان ملك مرهون لصالح بنك أبوظبي التجاري 
٢ـ العقار رقم ١٢٣٣/ى/5١ ملك بمنطقة الخان ٠5٠٤57١77٣ 

بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ١٢/9/٢٠٢١.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 405/201٧/211 تنفيذ عقاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى:
طالب اإلعالن: سانديب لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة وتأجير السيارات 

»ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: مدعي 
المطلوب إعالنهما: ١ـ سنتوش كومار لخدمات التحميل والتفريغ ش.ذ.م.م 

صفته: مدعى عليه 
٢ سانتوش كومار الوانجوان صفته: مدعى عليه 

مجهولي محل اإلقامة
موضوع اإلعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٠٢١/9/١٦ بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا 
للمدعية مبلغ ٤٣5٦٤ درهم فقط مبلغ وقدره ثالثة وأربعين ألف وخمسمائة 
أربعة وستين درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ االستحقاق 
وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب 
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.  ولكم الحق في استئناف األمر 

رئيس القسمخالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم: 5080/2021/60 - أمر أداء

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 Cristina ramos santos    المدعية: كريستينا راموس سانتوس
عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، مجمع دبي لالستثمار األول، شارع 
الحبيبة، بناية يونيستيت منشن، الطابق ٣ شقة رقم ٣٢٠، بالقرب من 
رقم:  هاتف   cristinap1020@gmail.com اإللكتروني  البريد  شويترام 

٠5٢٢٤٣7٠١5 رقم مكاني: ١5٢٢8٦٦٦8٢
Myla miranda torrs  المدعية عليها: ميال ميراندا توريس

»آخر عنوان معلوم للمتنازع ضده«
العنوان: اإلمارات، إمارة دبي، بردبي، مجمع دبي لالستثمار األول، بناية 
ايوان رزيدانس ٢٦، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٢ بالقرب من المايا سوبر 

ماركت رقم مكاني: ١٦٢8٠٦5٦٠٤ هاتف رقم: ٠5٦٦٣87٢5٦
لذلك ينذر المنذر/ المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره ٢٤٤٣٦ درهم 
قيمة المبلغ المترصد وذلك خالل مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخ استالم 
المنذر إليه هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه بما في ذلك إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ 
مع مطالبة المنذر إليه بالتعويض المناسب عن األضرار المادية التي لحقت 

به وتحميله كافة رسوم ومصارف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2021/8٣٣4«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

03 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

زار أجنحة الفاتيكان وروسيا وسلطنة عمان المشاركة في المعرض
محمد بن زايد: كل مشاركة في »إكسبو دبي« تشكل إضافة نوعية قيمة تثري فعالياته وضيوفه

 زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة أمس األربعاء عــددًا من أجنحة 
ــبو ٢٠٢٠  ــرض » إكس ــي مع ــاركة ف ــدول المش ال

ــي« الدولي. دب
مــن..  كل  أجنحــة  ســموه  زيــارة  شــملت 
الفاتيــكان وجمهوريــة روســيا االتحاديــة وســلطنة 
عمــان الشــقيقة.. وتبــادل ســموه األحاديــث مــع 
مســؤولي األجنحــة الثالثــة والقائمين عليها بشــأن 
مشــاركات بلدانهم المتنوعــة ومحتويات أجنحتهم 
ومــا تطرحــه مــن معروضــات وحلول ومبــادرات.
فمــن جانبــه يعــرض الفاتيــكان خــالل مشــاركته 
مخطوطــات تاريخيــة نــادرة تخــرج ألول مــرة 
مــن مكتبتــه واختــار »تعميــق التواصــل« موضوعًا 
ــات تضامــن  ــاء عالق ــة بن ــد أهمي لمشــاركته لتأكي
وأخــوة وحوار بين الشــعوب والثقافات واألديان.
فيمــا يجمــع الجنــاح الروســي بيــن الطابــع 

الترويجــي للفــرص االســتثمارية واالقتصاديــة فــي 
مجــاالت االســتدامة والتعريــف بثقافــة روســيا 
وتراثهــا إلــى جانــب أحــدث ابتكاراتهــا فــي مجال 
الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.. بينما أســتوحي 
تصميــم جنــاح ســلطنة عمــان الشــقيقة من شــجرة 
»اللبــان« وارتباطهــا التاريخــي بــاإلرث العمانــي، 
ويعــرض الجنــاح أهميــة منتجهــا فــي اقتصــاد 
ــارة  ــروي حض ــخ وي ــدى التاري ــى م ــلطنة عل الس
عمــان ومســيرة التقــدم والتنميــة التــي تشــهدها 

الســلطنة.
ــة  ــارة أجنح ــعادته بزي ــن س ــموه ع ــرب س وأع
الــدول الشــقيقة والصديقــة واالطــالع علــى أهــم 
مــا تطرحــه من فــرص وحلــول لمختلــف التحديات 
تهــدف إلى إحداث تأثير إيجابي مســتدام في حياة 
الشــعوب والــدول وتنميتهــا وازدهارهــا.. إضافــة 
إلى تســليط الضوء على مبادرات ورســائل إنســانية 
ــن  ــاون والتضام ــي التع ــم المشــتركة ف ــي القي تعل

والتراحــم بيــن البشــر.
وأكــد ســموه أن كل مشــاركة في معرض إكســبو 
تشــكل إضافة نوعية قيمة تثــري فعالياته وضيوفه.. 
متمنيًا التوفيق للمشــاركين في هذا الحدث الدولي 
الــذي يوفــر منصــة لنقــل صــور بلدانهــم والتعريــف 

ــه فــي  ــة ومــا وصلــت إلي بفرصهــا وثقافاتهــا الغني
مجــاالت االبتكار والتكنولوجيا الخضراء واالســتدامة 

وغيرها.
رافق ســموه خالل الجولة.. ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ محمــد بــن 

حمــد بــن طحنــون آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة 
مطــارات أبوظبــي ومعالــي يوســف مانــع العتيبــة 
ســفير الدولــة لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــارك المزروعــي وكيــل ديــوان  وســعادة محمــد مب

ولــي عهــد أبوظبــي. وام

محمد بن زايد خالل زيارته جناح سلطنة عمانمحمد بن زايد خالل زيارته جناح الفاتيكان

محمد بن زايد خالل زيارته الجناح العمانيمحمد بن زايد خالل زيارته جناح روسيا

محمد بن زايد خالل زيارته جناحي روسيا والفاتيكان

¢ سموه يعرب عن سعادته بزيارة أجنحة الدول الشقيقة والصديقة واالطالع على ما تطرحه من حلول لمختلف التحديات

استعرضا هاتفياً تطورات األوضاع في سوريا والمنطقة
محمد بن زايد يبحث العالقات والتعاون المشترك مع الرئيس السوري

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان  آل  زايــد 
ــوات المســلحة أمــس اتصــاال  ــى للق ــد األعل القائ
األســد  بشــار  الرئيــس  فخامــة  مــن  هاتفيــا 
ــة الســورية الشــقيقة. ــة العربي ــس الجمهوري  رئي
خــالل   - الســوري  والرئيــس  ســموه  بحــث 

ــبل  ــقيقين وس ــن الش ــات البلدي ــال - عالق االتص
مختلــف  فــي  المشــترك  التعــاون  تعزيــز 
المتبادلــة. مصالحهمــا  فيــه  لمــا   المجــاالت 
كمــا تنــاول االتصــال تطــورات األوضاع في ســوريا 
ــى مجمــل  ــة إل ــة الشــرق األوســط إضاف و منطق

القضايــا والملفــات ذات االهتمــام المشــترك.وام
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  فضه علي أحمد محمد

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ فضه 
علي أحمد محمد بسداد مبلغ وقدره ٨٩٤7٫5٠ درهم اماراتي »ثمانية 

آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مي ياقوت جمعه ياقوت حرقص ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ مي 
اماراتي  ياقوت جمعه ياقوت حرقص بسداد مبلغ وقدره ٦٠٢١ درهم 

»ستة آالف وواحد وعشرون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  علياء موسى حسن

اليها/   المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
علياء موسى حسن بسداد مبلغ وقدره ٩75٠ درهم اماراتي »تسعة آالف 

وسبعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: صالحة سالم مبارك فرج ـ اإلمارات الجنسية

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
صالحة سالم مبارك فرج بسداد مبلغ وقدره ٢55٨٠ درهم اماراتي »خمسة 

وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: رضوه عبداهلل عبيد أحمد الحدادي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ رضوه 
عبداهلل عبيد أحمد الحدادي بسداد مبلغ وقدره ٨5٤7٫5٠ درهم اماراتي 
»ثمانية آالف وخمسمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٧«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: أحمد غلوم حسن درويش البلوشي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ أحمد 
غلوم حسن درويش البلوشي  بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: منى حجاجى حسن يوسف البلوشي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ منى 
حجاجي حسن يوسف البلوشي بسداد مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ درهم اماراتي 

»اثنى عشرة الف درهما فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٩«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: عوشه مبارك خميس بخيت المري ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ عوشه 
مبارك خميس بخيت المري بسداد مبلغ وقدره ٢٩5١5٫5٠ درهم اماراتي 
»تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثني عشر ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٠«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: محمد عتيق مبارك صالح السبوسي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ محمد 
عتيق مبارك صالح السبوسي  بسداد مبلغ وقدره ٩٤5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وأربعمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢١«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: أسماء حمد علي حاقول ال علي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ أسماء 
حمد علي حاقول ال علي بسداد مبلغ وقدره ١٠٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٢«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: خولة مال اهلل محمد أحمد الشحي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ خولة 
مال اهلل محمد أحمد الشحي بسداد مبلغ وقدره ١٠٤٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وأربعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مها عباس جمعه حسين جميل

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
مها عباس جمعه حسين جميل بسداد مبلغ وقدره ١٠٩5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي 

اليه/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  لألجهزة  الدولية   / المنذره  تنذر 
عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي بسداد مبلغ وقدره ١٠٣5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وثالثمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٥«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: موسى سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي ـ اإلمارات الجنسية 
تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ موسى 
سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م04

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، 
أن دولــة اإلمــارات مســتمرة فــي ترســيخ 
دعائــم نموذجها التنموي القائم على تبني 
أفضــل الحلــول وأكثرهــا كفــاءة وتوظيف 
كافة المعطيات الالزمة لتعزيز مســتويات 
األداء فــي مختلــف القطاعــات، ومــن 
أهمها التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيا 
بتطبيقاتهــا وحلولهــا المتنوعــة التــي مــن 
شــأنها تســريع خطــى دولة اإلمــارات نحو 
اعتــالء مراتــب الصــدارة والمراكــز األولى 
في شــتى مســارات التطوير والتنمية التي 

تعــود بالنفــع علــى المجتمع.
هــذه  فــي  الســمو  صاحــب  وقــال 
المناسبة.. »التفوق الرقمي مبدأ أرسيناه 
للخمســين عامًا المقبلــة.. ونتطلع ألفكار 
وإسهامات وطنية وشراكات عالمية تسّرع 
خطواتنــا نحو الريادة.. رؤيتنا للمســتقبل 
واضحــة ومتطلبات التميز فيه تم حصرها 
بدقــة والعمل جار على تحقيقها بســواعد 

أبنــاء اإلمــارات وعقولهــم وابتكاراتهم... 
 وخبــرات نرحــب بها مــن حــول العالم”.
جــاء ذلــك خــالل الزيــارة التــي قــام بهــا 
ســموه، يرافقــه ســمو الشــيخ منصــور بن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، أمــس إلــى 
معــرض جيتكــس غلوبال المقام في مركز 
دبــي التجــاري العالمــي بمشــاركة أكثــر 
مــن ٣5٠٠ جهــة عارضــة مــن ١٤٠ دولة.

واســتمع صاحب الســمو الشيخ محمد 
ــن  ــى شــرح م ــوم إل ــن راشــد آل مكت ب
ــر  ــري، المدي ــعيد الم ــالل س ــعادة ه س
العــام لســلطة مركــز دبــي التجــاري 

الحاديــة  الــدورة  حــول  العالمــي، 
ــال،  ــس غلوب ــرض جيتك ــن لمع واألربعي
ضمــن التجمــع العالمــي الضخــم لكبــرى 
شــركات التكنولوجيا والتقنيات والحلول 
ــم،  ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــة م الرقمي
امتــدادًا لتاريــخ المعــرض العريــق كأحد 
ــي  ــي يلتق ــة الت ــل العالمي ــم المحاف أه
فيهــا ُصنــاع ومطــورو التكنولوجيا لتبادل 
األفكار وعرض مســتجداتهم مــن تقنيات 

فائقــة تخــدم مختلــف المجــاالت.
وأعــرب ســموه عــن تقديــره لــكل 
التنظيــم  وراء  تقــف  التــي  الجهــود 

المحكــم للفعاليــات العالميــة الكبــرى 
ــة  ــاون كاف ــي، وبتع ــي تســتضيفها دب الت
ــة، بمــا عــزز مســتويات  الجهــات المعني
ــي  ــال العالم ــع األعم ــدى مجتم ــة ل الثق
ضمــن مختلــف التخصصــات فــي قــدرة 
تهيئــة  علــى  اإلمــارات  ودولــة  دبــي 
ــادة  ــل إع ــي تكف ــة الت ــواء المالئم األج
عجلــة االقتصــاد العالمــي إلــى الــدوران 
مــرة أخــرى عبــر مــا توفــره مــن مســاحة 
للقــاء وتبــادل األفكار والــرؤى والتجارب 
والخطط المســتقبلية بين كبرى الشركات 
والمؤسســات العالمية، وإلى جانبها رواد 

األعمال والشــركات الناشئة، ضمن أجواء 
تتسم بأعلى مستويات السالمة للعارضين 

والجمهــور علــى حــد ســواء.
وشــملت جولــة ســموه فــي المعــرض 
ــة  عــددًا مــن أجنحــة الشــركات العالمي
التــي حرصــت علــى التواجــد فــي هــذه 
الــدورة مــن المعــرض لتقديــم أفضــل ما 
لديهــا مــن حلــول وتقنيــات، واالطــالع 
علــى مــا يقدمــه اآلخــرون مــن منتجــات 
رقميــة وتكنولوجيــة، الكتشــاف الفــرص 
وعقــد شــراكات جديــدة تعيــن علــى 
ــر  ــي م ــة االســتثنائية الت تخطــي المرحل

ــات،  ــه مــن تحدي ــم ومــا جلبت بهــا العال
إيذانــًا ببــدء مرحلــة جديــدة مــن النمــو 
العالمــي تتشــكل مالمحهــا انطالقــا مــن 
أرض اإلمــارات بمــا تضمــه مــن معــارض 
وفعاليــات كبــرى فــي مقدمتهــا معــرض 
إكســبو ٢٠٢٠ دبــي الذي يقام بمشــاركة 
١٩٢ دولــة ولفيــف مــن المؤسســات 

ــة. ــات العالمي والمنظمــات والهيئ
ويضم »جيتكس غلوبال« طيفًا واســعًا 
مــن الشــركات العالميــة الكبــرى الرائدة 
ــة والتحــول  ــول الرقمي ــي مجــال الحل ف
ــوفوت،  ــا: مايكروس ــن بينه ــي وم الرقم
ــز،  ــل تكنولوجي ــواوي، ودي ــل، وه وإنت
وأفايــا، وسيســكو، وإريكســون، أمــازون 
باكــرد  وهوليــت  سيرفيســز،  ويــب 
إنتربرايــز، وهانــي -ويــل، ولينوفــو، 
ــركات  ــن الش ــا م ــات، وغيره ــد ه وري
المتميــزة في مجاالت تقنية عدة تشــمل 
المدن الذكية واألمن السيبراني واقتصاد 
الصحيــة  والرعايــة  والتنقــل  البيانــات 

واالتصــاالت وغيرهــا.وام

محمد بن راشد خالل زيارته معرض »جيتكس غلوبال«

زار معرض »جيتكس غلوبال«
محمد بن راشد: رؤيتنا للمستقبل واضحة ومتطلبات التميز تم تحديدها بدقة

¢ سموه: نتطلع ألفكار وإسهامات وطنية وشراكات عالمية تسرع خطواتنا نحو الريادة

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة »أدنوك«
خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطط »أدنوك« لتطوير وإتاحة فرص في قطاع الطاقة الجديدة
¢ سموه يطلع على خطط »أدنوك« لدعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050

زار أجنحة سنغافورة ومنغوليا وسلوفاكيا واستونيا
حمدان بن محمد: إكسبو 2020 احتفالية إبداعية فريدة 

 تجمع ثقافات وابتكارات شرق العالم وغربه في دبي

حمدان بن محمد خالل زيارته أجنحة سنغافورة ومنغوليا وسلوفاكيا واستونيا

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بن محمــد بن 
زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي، 
اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة 

بتــرول أبوظبي الوطنيــة “أدنوك”.
وخــالل االجتمــاع، الــذي عقــد فــي مقــر 
أدنــوك الرئيســي، اطلــع ســموه علــى خطط 
“أدنوك” لدعم مبادرة اإلمارات اإلستراتيجية 
لتحقيــق الحيــاد المناخــي ٢٠5٠، كما اعتمد 
خطــط أدنوك لتطويــر وإتاحة فــرص جديدة 

فــي قطــاع الطاقــة الجديدة.
وناقــش ســموه واللجنــة التنفيذيــة خالل 
االجتماع خطط الشركة لتسريع وتيرة النمو 
الصناعي المحلي وتعزيز ريادة دولة اإلمارات 
فــي مجــال سالســل القيمــة الناشــئة للوقــود 

منخفض الكربون.
واطلع سموه واللجنة التنفيذية على التقدم 
المحقــق فــي برنامــج أدنوك لتعزيــز القيمة 
المحليــة المضافــة، ودوره فــي دعــم النمــو 
االقتصــادي المســتدام فــي الدولــة، وأرســت 
أدنــوك عقــوداً بأكثــر مــن ٤٠ مليــار درهــم 
خــالل هــذا العــام، تــم إعــادة توجيــه ٦٤% 

مــن قيمتهــا لالقتصــاد الوطني.
واستعرض سموه واللجنة التنفيذية خالل 

االجتمــاع اإلنجــازات التــي حققتهــا “أدنوك” 
مؤخــراً، بمــا في ذلــك االكتتــاب األولي العام 
لشــركة “أدنــوك للحفــر”، وطــرح حصــة من 
أســهم “فرتيجلــوب” لالكتتاب األولــي العام. 

وتــم أيضاً خــالل االجتماع مناقشــة.
وأشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان بأداء أدنــوك واإلنجازات التي 
حققتها مؤخراً، معرباً عن ثقته في أن الشركة 
تتمتــع بمكانة جيــدة لمواصلــة خلق القيمة 
على المدى البعيد ودفع جهود إمارة أبوظبي 
ودولة اإلمــارات لتحقيق أهدافها االقتصادية 
الطموحة على مدى الخمسين عاماً القادمة.

وتعقــد اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس إدارة 
أدنــوك عــدة اجتماعــات علــى مــدار العــام 
لمراجعــة التقــدم الــذي أحرزته الشــركة في 
تنفيذ أهدافها االستراتيجية والمالية، باإلضافة 
إلى أدائها التشغيلي. وتماشياً مع استراتيجيتها 
لعام ٢٠٣٠، تعمل أدنوك على تعزيز مكانتها 
ضمن الشركات األقل تكلفة في إنتاج النفط 
الخام في العالم واألقل كثافة في مســتويات 
انبعاثات الكربون في العالم، وذلك في الوقت 
الذي تســعى فيــه لرفع ســعتها اإلنتاجية من 
النفــط الخــام وتمكيــن دولــة اإلمــارات مــن 
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن الغاز وتوســعة 

أعمالهــا في مجال التكريــر والبتروكيماويات 
والغــاز ودعم وتطويــر قدراتها التجارية.

ويسهم توســعة أدنوك ألعمالها في مجال 
التكريــر والبتروكيماويــات والغــاز فــي دفــع 
النمو الصناعي في دولة اإلمارات واستقطاب 
شــركاء محلييــن ودولييــن لتســريع عمليــة 
تطويــر صناعــة البتروكيماويات والمشــتقات 
فــي أبوظبــي، من خــالل “تعزيز” المشــروع 
المشــترك بين أدنوك و”القابضة”. إضافة إلى 
ذلــك، تعمــل أدنــوك علــى تطويــر محفظــة 
أعمالها في مجال الهيدروجين األزرق واألمونيا 
وتوســعة وتطوير قاعدة نشاطاتها التصنيعية 

فــي الرويس.
حضــر االجتمــاع معالي ســهيل بن محمد 
فــرج فــارس المزروعــي وزير الطاقــة والبنية 
التحتيــة ومعالــي الدكتور ســلطان بــن أحمد 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
العضــو المنتــدب والرئيس التنفيــذي ألدنوك 
ومجموعة شــركاتها، ومعالــي أحمد بن علي 
محمــد الصايــغ وزيــر دولــة ومعالــي خلدون 
خليفــة المبــارك العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيذي لـ”شركة مبادلة لالستثمار”، ومعالي 
جاســم الزعابــي رئيــس دائــرة الماليــة فــي 

أبوظبي.وام

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي 
ــذي، أن اجتمــاع  ــس التنفي رئيــس المجل
ــه  ــه شــماله وجنوب ــم بشــرقه وغرب العال
فــي »إكســبو٢٠٢٠ دبي« ضمــن احتفالية 
ــم  ــات العال ــدة تجمــع ثقاف ــة فري إبداعي
وابتكاراتــه فــي موقــع واحد، هــو برهان 
واضــح علــى القيمــة الكبيــرة التــي تتمتع 
للجهــود  بهــا دبــي كحاضنــة عالميــة 
والمبــادرات واألفــكار التــي تســاعد علــى 
تحقيــق مزيــد من التقارب بين الشــعوب 
ومــد جســور جديــدة للتعاون البّنــاء فيما 
بينهــا، ويعكس مكانتها كقوة دفع محّفزة 
ــول  ــم حل ــكار لتقدي ــداع واالبت ــى اإلب عل
ترقــى باإلنســان وتمنحــه الحيــاة الكريمة 
وتعين المجتمعات على تخطي التحديات 
نحــو آفــاق أرحــب مــن التقــدم والتطــور 
واالزدهار، تأكيدًا على دور دبي كشــريك 

فاعــل فــي ُصنــع المســتقبل.
ــام  ــي ق ــارة الت ــك خــالل الزي جــاء ذل
بهــا ســموه أمــس إلــى مقــر إكســبو 
٢٠٢٠ دبــي، وشــملت عــددًا مــن أجنحــة 
ــي  ــا ف ــة، بم ــدول اآلســيوية واألوروبي ال
ذلــك جنــاح دولــة ســنغافورة المقــام في 
منطقــة االســتدامة والــذي حــرص ســموه 
ــزه بصــورة  ــرده وتركي ــه لتف ــى زيارت عل
كبيرة على فكرة االســتدامة البيئية حيث 
جــاء تصميــم الجنــاح بغطاء نباتــي كثيف 
عمــدت مــن خالله ســنغافورة التعبير عن 
فكرة “مدينة في الطبيعة” وتجســيد ثراء 
بيئتهــا الطبيعيــة ومســتوى التــوازن الذي 
تراعيــه بين متطلبــات التطوير االقتصادي 

وتوجهــات الحفــاظ البيئــي.
وتجّول ســموه في أروقة الجناح الذي 
تميــز بثالثة مجســمات مخروطية ضخمة 

يصــل ارتفــاع الواحــد منها إلــى ٩ أمتار، 
تــم تخصيــص إحداهــا للتعريــف بزهــور 
األوركيــد التــي تشــتهر بهــا ســنغافورة، 
بينمــا يركــز المجســم الثانــي علــى فكرة 
قيــام المدينة فــي قلب البيئــة الطبيعية، 
وذلــك من خالل تقنيات تفاعلية متطورة 
وشاشــة عــرض محيطيــة ضخمــة بزاويــة 
٣٦٠ درجة، فيما يبرز الشكل المخروطي 
ــنغافورة  ــة لس ــواء الطبيعي ــث األج الثال
ومــا تتســم بــه مــن غطــاء نباتــي كثيــف 
وأشــجار الغابــات المطيــرة التــي تغطــي 
أغلــب أنحائهــا، فيما جــاء تصميم الجناح 
الممتــد علــى مســاحة ١5٠٠ متــر مربــع 
محققــًا لهــدف تقليــل اســتهالك الطاقــة 

إلــى درجــة »الصفر”.
دبــي  عهــد  ولــي  ســمو  زار  كمــا 
جنــاح جمهوريــة ســلوفاكيا الُمقــام فــي 
منطقــة التنقــل، والــذي يركز علــى إبراز 
ــي  ــلوفاكيا ف ــه س ــذي أحرزت ــدم ال التق
مجــال صناعــات المســتقبل الســيما فــي 
ــران مــع اهتمــام  أنشــطة التنقــل والطي

ــة  ــة الهيدروجيني ــف الطاق خــاص بتوظي
وتقنياتها التي تعد في مقدمة اهتمامات 
الحكومة هناك. ويتضمن الجناح نموذجًا 
لســيارة طورتهــا ســلوفاكيا تعتمــد علــى 
الهيدروجيــن كوقــود، وهو ما قد يحدث 
ثــورة حقيقيــة فــي مجــال حلــول التنّقل 
لألفراد، وكذلك في قطاع الشحن والنقل 

بصــورة عامــة.
وشــاهد ســموه خــالل زيارتــه للجناح 
معروضــات تظهــر مــدى اهتمــام الدولــة 
ــات  ــا بصناع ــط أوروب ــي وس ــة ف الواقع
الفضــاء والطيــران، حيث يعــرض الجناح 
روبــوت الفضــاء » آندروفــر » الــذي 
اســتخدم فــي محــاكاة مهمــة فضائيــة تم 
ــاء  ــة الفض ــة وكال ــت رعاي ــا تح تنفيذه
ــاز محــاكاة  ــى جه ــة إل ــة، إضاف األوروبي
الطيــران “ VRM “ الــذي تــم تطويــره 
ســلوفاكية  محليــة  شــركة  قبــل  مــن 
المحــاكاة  تكنولوجيــا  فــي  متخصصــة 

ــران.وام ــة والطي األرضي
»التفاصيــل في الموقع اإللكتروني«

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة »أدنوك«

||||

|||| محمد بن راشد: التفّوق 
الرقمي مبدأ أرسيناه 
 للخمسين عاما المقبلة

سموه يطلع على األجنحة 
وأحدث الحلول الرقمية 

 واالبتكارات التقنية

سهيل المزروعيسلطان الجابر
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اعتمد القوائم المالية للهيئة عن الربع الثاني وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021
برئاسة مكتوم بن محمد..  مجلس إدارة »االتحادية للضرائب« يعقد اجتماعه األول  

ابتداًء من 20 أكتوبر عبر موقعها اإللكتروني 
»محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية« تفتح التسجيل ببرنامجي الماجتسير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها

الجناح األمريكي في »إكسبو 2020« يناقش الشراكات الدولية باستكشاف الفضاء

ولي عهد الشارقة يصدر قرارًا 
بتعيين سعود بن سلطان القاسمي 

مديرًا لمكتب الشارقة الرقمية

منصور بن زايد يصدر قرارًا بتشكيل هيئة قضائية خاصة 
للفصل في نزاعات مشروعي واحة الزاوية وياس

خالل حضور الجلسة الثالثة من مجلس »محمد بن حمد الشرقي للشباب«
ولي عهد الفجيرة يؤكد دور الثقافة في تنمية المعارف وتطوير األفكار

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة 
للضرائــب اجتماعــه األول برئاســة ســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الماليــة، رئيــس 

ــس إدارة الهيئة. مجل
تــم خــال االجتمــاع انتخــاب معالــي 
محمــد بــن هادي الحســيني وزيــر دولة 
للشــؤون الماليــة نائبــاً لرئيــس مجلــس 

إدارة الهيئــة االتحاديــة للضرائــب.
واعتمد المجلس القوائم المالية للهيئة 
عــن الربــع الثانــي وعن الفتــرة المنتهية 
فــي 30 يونيــو 2021، بمــا يتوافــق مــع 
المعاييــر المحاســبية الدوليــة المتعلقــة 
بمراجعــة القوائــم المالية الربع ســنوية.

كما استعرض المجلس خال اجتماعه 
الثالــث للعام الجــاري - الذي عقد صباح 
أمــس األربعاء في مقر الهيئة في دبي - 
تقريراً شــامًا حول مستجدات المشاريع 
المســتمرة للتطويــر، واإلنجــازات التــي 
حققتهــا الهيئــة خــال الفتــرة الماضيــة، 
وخططهــا المســتقبلية، أظهــر أن الهيئــة 
حافظــت علــى معــدالت أداء جيــدة في 
قطاعــات عملهــا، ومــن بينهــا الخدمــة 

اإللكترونيــة لــرد ضريبــة القيمــة المضافــة 
للمواطنيــن عــن بنــاء مســاكنهم الُمشــيَّدة 
حديثًا، حيث ارتفع عدد الطلبات المعتمدة 
لــرد الضريبــة للمواطنيــن بصــورة ملحوظة 
خــال العــام الماضي والفتــرة المنقضية من 

ــام الجاري. الع
وأكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم اســتمرار الهيئــة فــي 
تنفيــذ خططها التطويرية لارتقاء بمســتوى 
خدماتها وفقاً ألفضل المعايير، لتقديم جميع 
وســائل الدعــم لمســاندة قطاعــات األعمــال 
وتشــجيعهم علــى االمتثــال للتشــريعات 
ــة مــن خــال النظــام  واإلجــراءات الضريبي

اإللكترونــي المتكامــل للهيئة.
ووجــه ســموه ببــذل المزيد مــن الجهود 
للمســاهمة في تحقيق الرفاهية للمواطنين 
والمقيمين في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق 
بــرد ضريبــة القيمــة المضافــة للمواطنيــن 
ــدة،  ــاء مســاكنهم الجدي المدفوعــة عــن بن
مشدداً سموه على ضرورة إدخال تسهيات 
جديدة لتبسيط وتسريع إجراءات رد الضريبة 
للمواطنين عبر منصة »الخدمات اإللكترونية« 
للهيئة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير 
منظومة إســكان عصرية للمواطنين، وتوفير 
أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، 
باعتبارهــم محــور خطــط التنميــة والهــدف 
األساســي لــكل المبــادرات والمشــاريع التي 

تنّفذهــا جميع مؤسســات الدولة.
وقال ســمو الشــيخ مكتوم بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم: »ســتعتمد خطــط عمــل 
الهيئــة االتحادية للضرائب للمرحلة المقبلة 

بصفــة تامــة علــى مبــادئ دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة للخمســين عامــاً المقبلــة 
التي اعتمدها صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، »حفظه 
اهلل«، وعلــى محــددات المنهجيــة الجديــدة 
للعمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي »رعــاه اهلل«، والتــي تشــكل خارطــة 
طريــق لبناء مســتقبل أكثر ازدهــاراً لمواكبة 
المتغيــرات المتاحقــة، وتجــاوز التحديــات 
اإلقليمية والعالمية بأعلى مستويات الكفاءة، 
لمواصلة مســيرة التنمية الوطنية في جميع 
 المجاالت بمعدالت نمو متصاعدة متسارعة«.

وأظهــر تقريــر مؤشــرات األداء الــذي اطلــع 
عليــه مجلــس اإلدارة تحســناً فــي الكفــاءة 
ــة، فارتفــع عــدد  التشــغيلية ألنظمــة الهيئ
المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى نحو 
352590 مســجل من األعمال والمجموعات 
الضريبيــة وأعضائها بنهايــة الربع الثالث من 
العــام الحالــي مقابــل نحو 326820 مســجل 
بنهايــة الفترة نفســها من عــام 2020 بزيادة 
بلغت نسبتها 7.9%، وارتفع عدد المسجلين 
للضريبــة االنتقائيــة إلى 1338 مقابــل 1195 
مســجًا بنهاية شــهر ســبتمبر 2020، بزيادة 
بلغت نسبتها 11.97%، كما استمر التوسع في 
قاعــدة المتعاملين بالنظــام الضريبي وارتفع 
عدد الوكاء الضريبيين المعتمدين إلى 419 
مقابــل 379 وكيــًا بنهايــة الربــع الثالث من 
 عــام 2020 بزيــادة بلــغت نســبتها %10.55.
ووفقــًا للتقريــر الــذي اطلــع عليــه مجلــس 
إدارة الهيئة حقق نظام رد الضريبة للسياح 

ــرة خــال العــام  معــدالت نمــو كبي
الحالــي في ظل بــدء تخفيف القيود 
العالمية على الســفر التي بدأ فرضها 
ــار  ــة انتش ــام 2020 لمكافح ــي ع ف
ــا المســتجد  ــروس كورون جائحــة في
»كوفيد19«، ومع العودة التدريجية 
لانتعاش السياحي في الدولة، حيث 
ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة لمبالــغ 
ــياح  ــا للس ــم رده ــي ت ــة الت الضريب
بنســبة 49% خــال الشــهور التســعة 
األولى من عام 2021 مقارنة بالفترة 

نفســها من عــام 2020.
تقريــرًا  المجلــس  واســتعرض 
حــول نتائــج تطبيــق المرحلتيــن 
األولــى والثانيــة من نظــام العامات 
المميــزة علــى التبــغ ومنتجاته الذي 
يهــدف لمنع بيــع »تــداول« وحيازة 
جميع أنواع السجائر، وتبغ األرجيلة 
تســخن  التــي  الســجائر  ولفائــف 
ــًا التــي ال تحمــل »الطوابــع  كهربائي
ــواق  ــي األس ــة« ف ــة الرقمي الضريبي

ــة. المحلي
واطلــع علــى عــرض توضيحــي 
المميــزة ذات  بالعامــات  يتعلــق 
ــة  ــا الهيئ ــي أطلقته ــد الت ــم الجدي التصمي
وفقــًا ألحــدث وأفضــل المعاييــر المطبقــة 
ــى  ــا عل ــم تثبيته ــال، ليت ــذا المج ــي ه ف
عبــوات جميــع أنــواع الســجائر ومنتجــات 
التبــغ األخــرى بداًل مــن الطوابــع الضريبية 
الرقميــة التــي بــدأ العمــل فــي بدايــة عام 
2019، حيــث جــاء التحديــث ضمن خطط 
التطويــر المســتمرة التــي تقوم بهــا الهيئة 
لرفع جودة وكفاءة إجراءاتها بصفة عامة، 
ومن بينها إجراءات المســاهمة في حماية 
المســتهلكين من الغــش التجاري ومكافحة 
التهــرب الضريبــي، بآليــات متنوعة، وذلك 
بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونيًا منذ 
إنتاجهــا حتــى وصولهــا للمســتهلك النهائي 
ــات القياســية  ــا للمواصف لضمــان مطابقته
المعتمدة، وااللتزام الكامل بسداد الضريبة 

االنتقائيــة المســتحقة عليها.وام
وأوضــح العــرض أنــه اعتبــارًا مــن األول 
ــي  ــة ف ــدأت الهيئ ــاري ب ــر الج ــن أكتوب م
ــزة ذات  ــات العامــات الممي اســتقبال طلب
التصميــم الجديــد، التــي يتــم تثبيتهــا علــى 
عبوات جميع أنواع السجائر ومنتجات التبغ 
األخرى التي ُيسمح بتداولها صاالت القادمين 
في مطارات الدولة، وفي األسواق المحلية، 
واعتبــاراً مــن األول من يناير المقبل )2022( 
يبدأ استقبال طلبات العامات المميزة ذات 
التصميــم الجديــد التــي ســيتم تثبيتهــا على 
عبوات جميع أنواع السجائر ومنتجات التبغ 
األخــرى التــي سُيســمح ببيعها في األســواق 
الحــرة للمغادرين إلى خارج الدولة بصاالت 

المغادرة. وام

أعلنــت جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم 
اإلنســانية عن فتح باب التسجيل في برنامجي 
الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها 
للفصــل الدراســي الثاني مــن العــام األكاديمي 
ــج  الماجســتير  2021- 2022 .ويشــمل برنام
تخصصــات اآلدب واللغــة واللســانيات، فيمــا 
يختــص برنامــج  الدكتــوراة في اللغــة العربية 
وآدابها، ابتداء من العشــرين من أكتوبر 2021 

عبــر موقــع الجامعــة إلكترونياً.
ــي  ــد اليبهون ــور خال ــعادة الدكت ــال س وق
الظاهــري، مديــر الجامعــة »إن جامعة محمد 
بــن زايد للعلوم اإلنســانية  التي تتشــرف بهذا 
االسم تأسست بطموح أن تكون مركزاً أكاديميًا 
مرموقاً على مســتوى العالــم في مجال العلوم 
اإلنسانية واإلجتماعية والفلسفة.وبموجب هذه 
المهمــة والرســالة تنهض  الجامعة بمســؤولية 
برامــج أكاديميــة تتميــز بكونهــا تهــدف إلــى 
االرتقــاء ببرامج اللغة العربية وتقديم اإلســام 
والثقافــة العربيــة بطريقــة حضارية وإنســانية 
تقــوم علــى نشــر فضائــل التســامح والمحبــة 
واحتــرام حقوق اإلنســان، وإعاء قيم االعتدال 
والوســطية واالنفتــاح علــى ثقافــات وشــعوب 
ــب  ــي الطال ــترط ف ــة«. ويش ــم المختلف العال
المتقــدم لبرنامــج الماجســتير أن يكــون مــن 
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو 

مــن أبنــاء المواطنــات، وأن يكــون نجاحــه في 
البكالوريــوس أو مــا يعادلــه »جيــد جــدًا« فما 
فوق، بشــهادة صادرة مــن جامعة معترف بها 
وفــي موضــوع يؤهله للدراســة المختصة التي 
تقــدم لالتحــاق بهــا. ويترتــب علــى المتقــدم 
لبرنامــج الماجســتير أن يجتــاز امتحانــاً كتابيــًا 
ومقابلــة شــخصية أمــام اللجنة العلميــة، فيما 
يكون قبوله النهائي عند نهاية الفصل الدراسي 
اآلتــي مشــروطا بحــد أدنــى معين مــن معدل 

العامات الفصلية وبمثله من حدود الدرجات 
في اختبارات  اإلمارات  القياســية في اللغتين 
العربية وفي الرياضيات. وهي نفسها الشروط 
التي يحددها إعان الجامعة بالنســبة للمتقدم 
لبرنامــج الدكتــوراه، والتــي تتمثل في شــهادة 
الماجســتير وفق الشــروط  وكذلك معدله في 
العامــات واالختبــارات القياســية عنــد نهايــة 
الفصــل الدراســي اآلتــي، والتي ســتحدد قبوله 

النهائــي فــي البرنامج.

اســتضاف جنــاح الواليــات المتحــدة في 
»إكسبو 2020 دبي« جلسة نقاشية بعنوان 
»االســتفادة مــن الشــراكات الدوليــة فــي 
ــن  ــت أعضــاء م استكشــاف الفضــاء« ضم
ــد  ــغ ولوكهي ــا بوين ــركات مختصــة بينه ش

مارتــن ومجموعــة جاكوبــس إنجنيرينــغ.
وناقــش المتحدثــون ســبل التعــاون بين 
الــدول وبعضهــا البعــض وبيــن الحكومــات 
وشــركات القطــاع الخــاص فــي استكشــاف 
ــي  ــافات ف ــك االكتش ــة تل الفضــاء، وأهمي
حــل مشــكات بيئيــة ومناخيــة تواجــه 

كوكــب األرض.
وقــال كولجيــت غاتا أورا، رئيس شــركة 
بوينغ في الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا، 
»إن الخطــوة األولــى التي يجب فعلها قبل 

عقــد أي شــراكات دوليــة فــي استكشــاف 
الفضــاء هــي فهــم طبيعــة هــذا القطــاع؛ 
حينها ستعرف كل شركة وكل دولة دورها 
المطلــوب ومــا تســتطيع تقديمــه فــي هذا 

الصدد«.
وأكــدت دون هيكتون، المدير التنفيذي 
للعمليات ورئيس قسم الفضاء والتكنولوجيا 
واألعمال النووية لمجموعة جاكوب، أهمية 
التعــاون للدفــع نحــو االبتــكار، خاصــة بين 
الشــباب، وقالــت »ال يوجد بلد واحد لديه 
أفضــل األفــكار، علينا أن نأخذ األفكار أينما 

نجدهــا. لذا علينا أن نتعاون«.
وأضافت أن اكتشــافات الفضاء ســتصب 
في صالح قضية المناخ واالستدامة برمتها، 
وهــي قضيــة حاســمة للجميــع فــي الوقت 

الحالــي وتتطلــب تكاتــف جميــع الــدول. 
كيف يمكننا إنشــاء نظام بيئي دون تحديد 
المســارات التــي تنبعــث منهــا الكثيــر مــن 
نســب الكربون؛ عندما نضع أقمارا صناعية 
قويــة، نســتطيع وقتهــا أن نــرى مــا يحدث 

للكوكب.
وقــال أليــن هربــرت، المديــر العــام 
لشــركة ســتارت الب أويســيس: »نريــد 
أن نكــون روادا فــي اســتخدام تكنولوجيــا 
الفضــاء لألمــن الغذائــي، والمســاعدة فــي 
حل أزمة التغير المناخي. وأرى أن منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا 
ســتكون واحــدة مــن أقــوى المناطــق فيما 
يتعلــق بالفضــاء، ونحــن نتطلــع أن نكــون 

جــزءا مــن ذلــك«. وام

أصــدر ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي 
ــذي  ــس  التنفي ــس المجل ــم الشــارقة رئي ــب حاك ــد ونائ ــي عه ول
إلمــارة الشــارقة قــرار المجلــس رقم 35 لســنة 2021 بشــأن تعيين 

مديــر لمكتــب الشــارقة الرقميــة.
ونــص القــرار علــى أن يعيــن الشــيخ ســعود بــن ســلطان بــن 
محمــد بــن ســلطان القاســمي مديــرًا لمكتــب الشــارقة الرقميــة 
بدرجــة مديــر علــى نظــام الوظائف الخاصــة في حكومة الشــارقة.
وُيعمــل بهــذا القرار مــن تاريخ صدوره، وعلــى الجهات المعنية 

تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، وُينشــر في الجريدة الرســمية. وام

أصــدر ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة، رئيس 
ــرارًا  ــي، ق ــي أبوظب ــرة القضــاء ف دائ
بتشــكيل هيئة قضائيــة خاصة للفصل 
فــي المنازعــات المتعلقة بمشــروعي 
واحــة الزاوية وواحــة ياس، وذلك بما 
يضمن ســرعة البت في تلك النزاعات 
والمحافظــة على أمــوال المدعين إلى 

حيــن ســداد المديونيات.
وأوضحــت دائــرة القضــاء فــي 
المنازعــات  جميــع  أن  أبوظبــي، 
والدعاوى المتعلقة بمشــروعي واحة 
الزاويــة وواحة يــاس، تنظر أمام هيئة 
قضائية خاصة، ســواء كانــت الدعاوى 
محكومــة أو متداولة أمام المحاكم أو 

يتــم قيدهــا بعــد صدور هــذا القرار، وســواء 
المتعلقــة بــأراض أو عقــارات مبنيــة أو فــي 
طــور البنــاء والتشــييد أو كانــت بنظــام البيع 

علــى الخارطة، وذلك مع اتخاذ اإلجراءات 
والتدابيــر التحفظية الازمــة للحفاظ على 

األمــوال إلــى أن يتــم ســداد المديونيــة.
وأشــارت دائــرة القضاء، إلــى أن الهيئة 
القضائيــة تنتهــج فــي ســبيل الفصــل فــي 
الدعــاوى المعروضــة عليها، عــرض الصلح 
علــى األطــراف ومحاولــة التســوية الودية 
للنزاع بتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي، 
مــع اتخــاذ ضمانــات كافية للتنفيــذ، وذلك 
مــن خــال تقديــر الوضــع المالي للشــركة 
ومدى كفاية أموالها لتغطية تنفيذ األحكام 

النهائية الصــادرة ضدها.
ودعــت الدائــرة أصحــاب العاقــة فــي 
تلــك النزاعــات، إلــى مراجعــة الهيئــة 
القضائية الخاصة في دائرة القضاء، إلدراج 
جميــع القضايــا والفصل فيهــا ضمن نطاق 
اختصاصات الهيئة المشكلة لهذا الغرض. وام

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولي عهــد الفجيــرة، الدور 
المحــوري للثقافــة والعلــوم اإلنســانية فــي 
صقــل مهــارات الشــباب، وتنميــة معارفهــم 
الفكريــة، وأهميتهــا فــي دعــم طموحاتهــم 
المســتقبلية والتعلم من التجارب اإلنســانية 
وتطويرهــا بفعل التفكير والتســاؤل، بهدف 
المســاهمة في بناء الوطن، وتطوير نهضته، 

وتحقيــق تنميته الشــاملة.
جــاء ذلــك خــال حضور ســموه الجلســة 
الثالثــة مجلــس »محمــد بــن حمد الشــرقي 
للشــباب«، بتنظيم مجلس الفجيرة للشــباب 
التابع للمؤسســة االتحادية للشــباب بعنوان 
»الشــباب والفلســفة«، التــي أقيمــت فــي 

مجلــس ســموه بقصــر الرميلــة.
وتناولــت الجلســة الحواريــة التــي قدمها 
الدكتــور أحمــد البرقــاوي، معنــى الفلســفة 
ــئلة،  ــرح األس ــر وط ــم التفكي ــا عل بوصفه
والبحــث المنطقــي عــن المعانــي العميقــة 
لألشياء، باإلضافة إلى دور الثقافة الفلسفية 
في تكوين ذهنية الحوار لدى فئة الشــباب، 
وأهميتهــا فــي تكويــن المنطــق ومواجهــة 
ــتقرار  ــان اس ــي لضم ــب األيديولوج التعص

ــعوب. المجتمعات والش
كمــا ناقشــت الجلســة معانــي القيــم 
اإلنســانية التــي ترتقــي بالعقــل ومفاهيــم 
حــب الحيــاة، وتبحــث الغايــة مــن الوجــود 
اإلنســاني، وكيفية تحويــل األفكار إلى واقع 

ممكــن، اســتلهاما مــن تجربــة قيــام اتحــاد 
اإلمــارات وتأســيس الدولــة وصنــع هويتهــا 
الحضارية المميزة بين دول العالم، وأهمية 
اســتثمار طاقات الشباب في تكوينها ونقلها 

والمحافظــة عليهــا بيــن األجيال.
حضــر المجلــس ســعادة محمــد ســعيد 
الضنحاني مديــر الديوان األميري بالفجيرة، 
وســعادة ســالم الزحمــي مدير مكتب ســمو 
ولــي عهد v، وســعادة ســعيد النظري مدير 
المؤسســة االتحاديــة للشــباب، وســعادة 
عبدالرحمــن الحمــادي وكيــل وزارة التربية 
ــر  ــؤولي الدوائ ــن مس ــدد م ــم، وع والتعلي
ــن  ــع م ــرة وجم ــي الفجي ــات ف والمؤسس

الشــباب. وام

محمد بن حمد الشرقي خالل حضوره الجلسة الثالثة من مجلس »محمد بن حمد الشرقي للشباب«

أبوظبي - الوطن
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العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م

رخصة رقم: CN-2843119 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد سعيد منصور الكعبى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك حارب زويد فرحان النعيمي
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد دوالت حسين امام الحق 

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
1x1 إلى null x null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

ة  د و محد لية  و مسؤ ت  ا ذ كة  شر من  ني/  نو قا شكل  يل  تعد
إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م
WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO L.L.C

إلى/ وايت بيرد كارجو للشحن الجوي - شركة الشخص الواحد ذ م م
 WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO

- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
المركز الكهربائى

رخصة رقم: CN-1026143 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/المركز الكهربائى

ELECTRICAL CENTRE
إلى/ المركز الكهربائى- شركة الشخص الواحد ذ م م

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
الياقوت االبيض للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-1166998 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/الياقوت االبيض للصيانة العامة

WHITE RUBY GENERAL MAINTANANCE
إلى/ كونستانس للمقاوالت والصيانة العامة

CONSTANCE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها )4100002(

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
دينافاتيف للخدمات الفنية

رخصة رقم: CN-1657328 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة االمارات والغرب للتجارة العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة كارتيكيان مورتى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد حريز بخيت سهيل الراشدى
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000

1x1 0.50 إلىx0.20 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/دينافاتيف للخدمات الفنية
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES

إلى/ دينافاتيف للخدمات الفنية ذ.م.م
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
اي اند كي لمعدات االطفاء- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-4173280 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/اي اند كي لمعدات االطفاء

- شركة الشخص الواحد ذ م م
A  AND  K EQUIPMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/ اي اند كي لمعدات اإلطفاء والسالمة- شركة 

الشخص الواحد ذ م م
A AND K FIRE AND SAFETY EQUIPMENT

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فطاير ومحاشى المدهش

رخصة رقم: CN-3738127 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ إضافة باسم عماد طه ابراهيم

1x1 إلى nullx null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
ــة  ــردي ــة ف ــس ــؤس ــن م ــي/ م ــون ــان ــل ق ــك ــل ش ــدي ــع ت

إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/فطاير ومحاشى المدهش

FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
إلى/ فطاير ومحاشى المدهش - شركة الشخص الواحد ذ م م

 FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2544943 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محسن على شودرى محمد عزام ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه مبشر بشور حربى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد مبشر بشور

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة
FORT LINE GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

إلى/ فورت الين للمقاوالت العامة ذ.م.م
FORT LINE GENERAL CONTRACTING 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة ك.ام للتجارة- ذ م م

رخصة رقم: CN-1031295 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ كورات محمد من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ كورات محمد من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ناصر على ناصر الغيثى

تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/شركة ك.ام للتجارة- ذ م م
K M TRADING COMPANY - L L C

إلى/ ك إم للتجارة- شركة الشخص الواحد ذ م م
K M TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط/ حذف خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية )0910018(

تعديل نشاط/ حذف مطعم )5610001(
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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
رديم ابوظبي للنقليات والمقاوالت العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة رقم: CN-1148518 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة مجموعه احمد بن 
يوسف التجارية- شركة الشخص الواحد ذ م م

-Ahmed Bin Yousef Trading Group
 Sole Proprietorship L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد يوسف محمد
 على الحمادى

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
برايتون لالستشارات القانونية

رخصة رقم: CN-2742580 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة انس اكرم نبهانى ٤٩٪

بخيت  عيسى  محمد  وبيع/ إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 
حويرب المنصورى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سمر نجيب سالم سيف
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ برايتون لالستشارات القانونية
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS

إلى/ برايتون لالستشارات القانونية ذ.م.م
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1202091 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى ١٠٠٪

تعديل مدير/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف كمال حسين افتاب الدين

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ماجد على بخيت صالح الحارثى
إلى  تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى/ تالل السلع للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-3924808 قد تقدموا إلينا بطلب:
القبيسى من  فريش حميد  احمد  وبيع/ حميد  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ حميد احمد فريش حميد القبيسى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالعزيز عبدالفتاح العيوطى ٤٩٪

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
إلى  شركة الشخص الواحد ذ م م  /  من  تعديل شكل قانوني 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل إسم تجاري من/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
MANCON CONSTRUCTION CO. L.L.C

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م

MANCON CONSTRUCTION CO 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: االصايل العالمية للخدمات الرسمية- ذ م م
عنوان الشركة: مصفح الصناعية- ق1، منطقة الخدمات 

البترولية- دائرة البلديات والزراعة
CN-1049484 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 18/10/2021

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105031849  

تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: لوف دوت للتجارة العامة ذ.م.م

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-2879405 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ راشد لتدقيق الحسابات واالستشارات 
الضريبية، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 14/10/2021
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، الموثق

  2299971D540AB432971B لدى كاتب العدل بالرقم 
تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  اإلقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1943457 رقم

باالسم التجاري ناصر بطي للمحاماة واالستشارات 
القانونية. بالغاء طلب الغاء الرخصة واعادة الوضع 

كما كان عليه سابقا. 
فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

إدارة شؤون النقل البحري

تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتية )اإلدارة 
البحرية( بأن جست فيشرز لتأجير القوارب 
المذكورة  السفينة  قد تقدم بطلب تسجيل 

بياناتها بعد وهي :

على كل من له اعتراض على تسجيل هذه 
السفينة مراجعة مكتب تسجيل السفن في 
اإلدارة البحرية خال مدة أقصاها 60 يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن عن تسجيل سفينة وطنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الطاقة والبنية التحتية 

العدد 3573 تاريخ 2021/10/21سياسة التراخيص والتسجيل البحري

العلم السابقرقم التسجيل السابقإسم السفينة
----جستفيشرز 1

العدد 3573 تاريخ 2021/10/21

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 

واالنتاج ام الشيف نصر بي في - ابوظبي فرع شركة 
)هولندا( مقيدة في سجل الشركات األجنبية لدى الوزارة 
الوزارة  الى  الشركة  تحت رقم )5281( وقد تقدمت 
بطلب لتعديل األسم التجاري ليصبح توتال للطاقات 

وتعديل  نصر بي في  الشيف  لالستكشاف واالنتاج ام 
بياناتها في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.

باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز أسبوع من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد 3573 تاريخ 2021/10/21

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 
واالنتاج القابضة االمارات العربية المتحدة بي في ابوظبي 
الشركات  سجل  في  مقيدة  )هولندا(  شركة  فرع 
األجنبية لدى الوزارة تحت رقم )4778( وقد تقدمت 
التجاري  األسم  لتعديل  بطلب  الوزارة  الى  الشركة 
للطاقات لالستكشاف واإلنتاج القابضة  توتال  ليصبح 
بياناتها  وتعديل  االمارات العربية بي في - ابوظبي 

في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.
باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
تاريخ  من  أسبوع  يتجاوز  ال  ميعاد  في  الوزارة  إلى 

نشر هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
سيجنال للتجارة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-2907180 قد تقدموا إلينا بطلب:
العامة- شركة  للتجارة  تعديل إسم تجاري من/ سيجنال 

الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ سيجنال للتكنولوجيا- شركة الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L TECHNOLOGIES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1130855 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عيسى خميس خليفه شلبود الخييلى
تعديل رأس المال/ من 150000 إلى 50000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تــعــديــل شــكــل قــانــونــي/ مــن شــركــة ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة إلــى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND
REINFORNCEMENT CARPENTRY CO. L.L.C

إلى/ شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT 

CARPENTRY CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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.



C M YC M Y

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م06

وكالة اإلمارات للفضاء ووكالة الفضاء اإلسرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون 

رئيس مالطا يستقبل الجروان ويؤكد دعم بالده للمجلس العالمي للتسامح

»أبوظبي للجودة« يناقش األدلة اإلرشادية والفنية الجديدة ويستعرض مستجدات خطة مشاريع 2021

وزارة الثقافة والشباب تستضيف مؤتمرات دولية في »إكسبو 2020 دبي«

خالل جلسة حوارية نظمتها الجائزة عن بعد
»خليفة التربوية«: »إكسبو 2020 دبي« جسر للتواصل الحضاري مع العالم

للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  وّقعــت 
وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  اليــوم 
ــز  ــرائيلية  “CNES” لتعزي ــاء االس الفض
التعــاون في البحث العلمي واستكشــاف 
لتســريع  المعــارف  وتبــادل  الفضــاء 
النمــو االقتصــادي والتقــدم البشــري، 
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويعــزز 
الشــراكات الدوليــة فــي خدمــة مســيرة 
ــاء. ــوم الفض ــي عل ــة ف ــم والمعرف  العل

ــى  ــم عل ــرة التفاه ــع مذك ــرى توقي وج
هامــش فعاليــات أســبوع الفضــاء الــذي 
يحتضنــه »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث 
ــي  ــي معال ــب اإلمارات ــن الجان ــه م وقع
ــرة  ــري، وزي ــف األمي ــت يوس ــارة بن س
دولــة للتكنولوجيــا المتقدمــة رئيــس 
مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء، 
ومــن الجانــب اإلســرائيلي معالي أوريت 
فركاش هكوهن، وزيرة االبتكار والعلوم 
وذلــك  إســرائيل،  فــي  والتكنولوجيــا 
بحضــور، ســعادة ســالم القبيســي، مدير 
عــام وكالــة اإلمــارات للفضــاء، وإبراهيم 
القاســم، المدير التنفيــذي لقطاع الفضاء 
ــة اإلمــارات للفضــاء والعميــد  فــي وكال
أوري أورون، المدير العام لوكالة الفضاء 
اإلسرائيلية من وكالة الفضاء اإلسرائيلية، 
وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وتحــّدد االتفاقية إطار العمل لشــراكة 
اســتراتيجية لتبــادل المعــارف والخبرات 
ــات  ــل البيان ــع وتحلي ــي مجــاالت جم ف
الفضائيــة، حيــث تضــع األســس المثاليــة 
لشــراكة طويلــة األمــد بيــن الجانبين في 
خدمة مسيرة العلم والمعرفة والبشرية.

وســتعمل الدولتان بموجب االتفاقية، 
علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي بينهما في 
مجموعة واســعة من المجاالت الفضائية 
ذات األولويــة، بما في ذلك االستكشــاف 
والبحــث العلمــي والتكنولوجــي وتحليل 
البيانــات ورحــات الفضــاء والتعليــم 

وغيرها.
وتنــص االتفاقيــة كذلك على مشــاركة 
شــركتين مــن القطــاع الخــاص اإلماراتــي 
فــي تقديم عــرض لتطوير أجهــزة علمية 
لمهمــة »بيريشــيت ٢« اإلســرائيلية إلــى 
ــة  ــوط بمركب ــي تهــدف للهب القمــر والت
فضائيــة علــى القمر بحلــول العام ٢٠٢٤، 
مما يشكل نقلة نوعية إضافية لمساهمة 
ــود  ــي جه ــي ف القطــاع الخــاص اإلمارات
استكشــاف الفضاء واالستثمار في علومه 

وأبحاثــه وأجهزته.
وشــملت االتفاقية كذلــك التعاون في 

مشــروع بحثــي مشــترك بيــن الجامعات 
فــي كل مــن دولــة اإلمــارات وإســرائيل، 
حول تطبيقات فضائية منها الكشــف عن 
سوســة النخيــل الحمــراء، ورســم خرائط 
ــة  ــى مراقب ــة إل ــاء الجــوي، باإلضاف الهب
ظاهــرة المــد األحمــر علــى الســواحل، 
وذلــك من خــال البيانــات الفضائية التي 
سيشاركها الجانب اإلسرائيلي من مشروع 
القمر االصطناعي المصغر لمراقبة الغطاء 
النباتــي والبيئــة، وهو مشــروع مشــترك 
ــن  ــرائيلية وبي ــة الفضــاء االس ــن وكال بي

الوكالــة الفرنســية للفضاء.
وقالــت معالــي ســارة بنــت يوســف 
للتكنولوجيــا  دولــة  وزيــرة  األميــري 
ــة  المتقدمــة رئيــس مجلــس إدارة وكال
اإلمارات للفضاء: »يعتبر تبادل المعارف 
والخبرات في مجال الفضاء جزًءا أساسيًّا 
مــن رؤيــة دولــة اإلمــارات لخلــق قطاع 
فضائي وطني تنافســي ومستدام، يحقق 
النمــو المســتقبلي، ويرســخ مســيرتنا 
للخمســين عامــًا المقبلــة، حيــث نؤمــن 
أن التعــاون والشــراكات علــى مــدى 
ــج  ــر برام ــاح ألكث ــت المفت ــخ كان التاري
الفضــاء نجاحــًا فــي العالــم علــى مــدى 

التاريــخ«.
وأضافــت معاليهــا: »تمتلك إســرائيل 
قطاعــًا فضائيًا نشــطًا ومتطورًا، في حين 
ــن  ــخ م ــارات التاري ــة اإلم ــت دول دخل

أوســع أبوابــه بانضمامهــا لقائمــة الدول 
المستكشــفة للفضــاء، وامتاكهــا لرؤيــة 
ثاقبــة فــي صناعة المســتقبل. ويســعدنا 
في إطار هذه الشــراكة االســتراتيجية أن 
نوحد جهودنا لخدمة المســيرة العالمية 

فــي علــوم الفضاء«.
ــت  ــي أوري ــت معال ــا قال ــن جانبه م
االبتــكار  وزيــرة  هكوهيــن  فــاركاش 
والعلوم والتكنولوجيا اإلسرائيلية:  توقع 
الحكومــات االتفاقــات، ولكــن الشــعوب 
والتعــاون فيمــا بينهــا هــي مــن تصنــع 
ــا. إســرائيل هي دولــة رائدة  الســام حقًّ
ــا فــي مجــاالت األبحــاث والفضــاء  دوليًّ
المتقدمــة.  والتكنولوجيــا  والعلــوم 
ويســعدني اليــوم، بالنيابــة عــن حكومة 
إســرائيل، أن أوقع سلسلة من االتفاقات 
للتعــاون بين وكالتي الفضاء اإلســرائيلية 
واإلماراتيــة فــي مجاالت مهمــة ورائدة.

 أشــكر معالــي ســارة األميــري علــى 
التعــاون البنــاء الــذي أشــرفت علــى 
ــن. وبفضــل هــذا  ــن الوكالتي إنجــازه بي
العمــل، نطلق بالفعــل مبادرات متقدمة 
لمصلحة تعليم أبنائنا والبحث المشترك. 
ونتشــارك الرؤيــة مــع معالــي ســارة 
ــوم والفضــاء، ال  ــري لتســخير العل األمي
كحافــز اقتصــادي وحســب، بــل لتوحيــد 
القلــوب وبنــاء ثقافــة عاليــة فــي أجيــال 

المســتقبل«. وام

اســتقبل فخامــة الدكتــور جــورج فيــا 
رئيــس جمهورية مالطــا، معالي أحمد بن 
محمــد الجــروان رئيس المجلــس العالمي 
للتســامح والســام فــي قصــر الجمهوريــة 

بالعاصمــة فاليتا.
وأشــاد فخامــة الرئيــس المالطي خال 
اللقــاء بجهود المجلس العالمي للتســامح 
والســام، مؤكــدا دعــم بــاده المســتمر 
للمجلــس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشــر 

قيــم التســامح والســام حــول العالم.
كمــا اســتقبل رئيــس مجلــس النــواب 
المالطــي أنجلــو فروجيا، معالــي الجروان 
فــي مقــر البرلمــان بالعاصمــة فاليتــا، 
حيــث بحثــا ســبل تعزيز التعــاون والعمل 
ــتعداد  ــن، واالس ــن الجانبي المشــترك بي
ــل  ــذي يعم ــي ال ــر المناخ ــى التغي لملتق
ــة  ــي المنظوم ــه ف ــى تفعيل ــان عل الجانب

ــة. ــة الدولي البرلماني
ــن  ــي أحمــد ب ــك التقــى معال ــى ذل إل

محمــد الجــروان رئيس المجلــس العالمي 
للتسامح والسام، وزير الخارجية المالطي 
إيفاريســت بارتولــو وأكــدا علــى أهميــة 

تعزيــز الشــراكة بيــن الجانبيــن لمــا فيــه 
خيــر ومصلحــة التســامح والســام حــول 

العالــم. وام

للجــودة  أبوظبــي  مجلــس  عقــد 
والمطابقــة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة 
لمعايير أبوظبي الفنية »٣8« للربع الثالث 
لعــام ٢٠٢١ بفنــدق روتانــا بــارك بمنتــزه 

خليفــة فــي أبوظبــي.
تــرأس االجتمــاع ســعادة المهنــدس 
عبداهلل حســن المعينــي، المدير التنفيذي 
لقطــاع المطابقــة والمواصفــات باإلنابة - 
رئيــس اللجنــة، وبحضــور أعضــاء ممثلين 
ــن  ــن القطاعي ــة، م ــات المعني ــن الجه ع
الحكومــي والخاص، باإلضافة إلى ممثلين 
ــم  ــث تض ــي، حي ــاع األكاديم ــن القط ع
اللجنــة فــي عضويتهــا ٣٦ عضــوًا يمثلــون 

٢٢ جهــة معنيــة.
وقــال العقيــد حمدان الراشــدي، مدير 
ــادة العامــة  ــز، القي إدارة الجــودة والتمي
المجلــس  »أســهم  أبوظبــي:  لشــرطة 
فــي تطويــر إطــار عمــل موحــد العتمــاد 
المواصفات وتحويلها لمشــاريع تطويرية، 

وهــو ما ســاعد فــي تقديم خدماتنــا وفًقا 
للمعاييــر الدوليــة المعتمدة والتي عززت 

مــن ســعادة وإرضــاء المتعامليــن«.
وأضاف: »كما أســهمت مشــاركتنا في 
االجتماعــات الدورية للجنة من مســاهمة 
كافــة الجهــات فــي تطويــر أي مواصفــة 
أو معيــار لتكــون مشــاريع تكامليــة بيــن 
كل الجهــات، وهــو مــا أدى إلــى توحيــد 

الجهــود وتقديــم أفضــل الخدمات«.
ــري،  ــرة الظاه ــورة نص ــت الدكت وقال
مديرة إدارة التصميم، مســاندة.. »أسهم 
المجلــس في تطويــر منهجية عمل عززت 
من إجراءات مراجعة المواصفات، ووضع 
ــة  ــات الحكومي ــة الجه ــت كاف ــر مكن أط
ــذ، وهــو  ــة التنفي ــى آلي مــن االتفــاق عل
الــذي عزز مــن آليــات تطويــر اإلجراءات 
ونظمها بشــكٍل أكبر، كمــا منحتنا الفرصة 
لاطــاع علــى كافــة المواصفــات وبرامج 
المطابقة التي تم تطويرها، باإلضافة إلى 

تقديــم منصــة لجميــع الجهات المشــاركة 
فــي اللجنــة للمناقشــة والمســاهمة فــي 
تطويــر المواصفــات المطــروح ضمــن 

جــدول األعمال«.
وقــال علي مالك، باحث رئيســي تطوير 
التنافســية، مكتــب أبوظبي للتنافســية في 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة: »أســهمت 
اجتماعــات اللجنــة الدائمــة التــي ينظمهــا 
المجلــس فــي وضع إطــار حوكمــة لعملية 
تطوير المعايير الفنية واألدلة اإلرشادية في 
إمارة أبوظبي، وذلك من خال االجتماعات 
الدورية التي تعقدها اللجنة، والتي ضمت 
كافــة الجهات المتخصصة في مجال تطوير 
المعاييــر والمواصفــات ضمــن فريــق عمل 
مشــترك، باإلضافة إلى ممثلين من القطاع 
الخاص والهيئات األكاديمية، وهو ما ساهم 
فــي تطويــر المعاييــر واالرتقــاء بالخدمات 

المقدمــة في أبوظبــي«.وام
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

كشــفت وزارة الثقافــة والشــباب عــن 
ــي  ــبو ٢٠٢٠ دب ــي إكس ــاركتها ف ــدة مش أجن
المتضمنــة مجموعة من المؤتمرات االقليمية 
التعريــف  إلــى  تهــدف  والتــي  والدوليــة 
بتنــوع وثــراء المشــهد الثقافــي وتعكــس 
مــدى تطــور اإلنتــاج اإلبداعــي والفكــري فــي 
ــزز  ــدة، وتع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــال. ــذا المج ــي ه ــًا ف ــزاً عالمي ــا مرك  مكانته

وتســعى وزارة الثقافــة والشــباب مــن خــال 
مبادراتهــا التــي تتضمــن قممــًا ومهرجانــات 
عالميــة إلــى توفير بيئــة تدعم وتعــزز الحوار 
البّناء بين مختلف الثقافات والشعوب انطاقًا 
من شــعار المعرض »تواصــل العقول.. وصنع 
المستقبل«، كما تستعرض دورها االستراتيجي 
فــي إثــراء المشــهد الثقافــي ، وتوفيــر كافــة 
مقومــات النجــاح، وتبــرز مســاهمة اإلمارات 
فــي تطويــر الحركــة الفنيــة والثقافيــة عالميًا، 
ــة مــع  ــات قوي ــاء شــبكة عاق فضــًا عــن بن
 المنظمات اإلقليمية والدولية في هذا المجال.

كمــا تهــدف الفعاليــات التــي تنظمها الــوزارة 
فــي معــرض إكســبو إلــى إبــراز الهويــة 
اإلنســاني والحضــاري  والتــراث  الثقافيــة، 
لدولــة اإلمــارات، وتســليط الضــوء على تقدم 
بنيتهــا التحتيــة الداعمــة للصناعــات الثقافيــة 
واإلبداعيــة وتطورهــا كإحــدى ممكنــات بنــاء 
االقتصــاد المعرفــي المســتدام، التــي تســهم 
ــة المســتدامة الشــاملة. ــق التنمي ــي تحقي  ف

وقالــت معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي، 
وزيــرة الثقافــة والشــباب إن هــذا المعــرض 
يمثــل فرصــة لإلضاءة على ما تتمتــع به دولة 
اإلمــارات مــن تنوع معرفي وثقافي قائم على 
التســامح والتاقــي اإلنســاني والتواصــل مــع 
العقــول والثقافــات األخرى؛ وهــو إرث طالما 
شــكل هوية معرفية لإلمارات أرســى دعائمها 
الوالــد المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، واآلبــاء 
المؤسسون، ونهج سارت عليه قيادتنا الرشيدة 
علــى مدى الخمســين عامًا الماضيــة، وتتطلع 
مــن خالــه إلــى الخمســين عامًا المقبلــة، بما 
يعكس رســالة اإلمارات اإلنســانية والحضارية 
ــي. ــا الثقاف ــن موروثن ــا المســتمدة م  وقيمه

وأضافــت معاليهــا ان مشــاركة وزارة الثقافــة 
والشــباب في هذا الحدث االســتراتيجي تأتي 
ــس  ــى تكري ــة إل ــا الهادف ــن رؤيتن ــًا م انطاق
مكانــة القطــاع الثقافــي واإلعامي والشــبابي 
ــل  ــج وفاع ــاع منت ــاهمته كقط ــم مس وتعظي
فــي االقتصــاد الوطنــي، مــن أجــل النهــوض 
بالصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة واالســتثمار 
فــي قــدرات الشــباب وطاقاتهــم وإبداعاتهــم، 
ــة اإلمــارات  ــة دول األمــر الــذي يكــرس مكان

كوجهــة عالميــة فــي دعــم الشــباب واإلعــام 
 الحديــث والثقافــة واإلبــداع بكافــة أشــكاله
و تنظــم الــوزارة فــي إكســبو خــال الفتــرة 
مــن 7 ولغايــة 9 ديســمبر القــادم »المؤتمــر 
العالمــي لاقتصاد اإلبداعــي«، وذلك بالتزامن 
مــع احتفاء اإلمارات بالســنة الدولية لاقتصاد 
ــث  ــة ٢٠٢١؛ حي ــل التنمي ــن أج ــي م اإلبداع
يســعى إلــى مناقشــة أفضــل الســبل الداعمــة 
لابتــكار واالســتثمار في المشــاريع اإلبداعية، 
ــن  ــدة للنمــو، وتمكي ــر الفــرص الجدي وتوفي
 المواهــب اإلبداعيــة على المســتوى العالمي.
ويركــز المؤتمــر على التحديــات التي فرضتها 
جائحــة كورونا على قطــاع الصناعات الثقافية 
ــزز  ــدة تع ــرص جدي ــة ف ــة، وإقام واإلبداعي
مــن ريــادة األعمــال اإلبداعيــة، حتــى تكــون 
الثقافــة وســيلة داعمــة للتســامح والتماســك 
التعافــي  مفهــوم  وتكريــس  االجتماعــي، 
الشــامل والتنميــة المســتدامة، حيــث تعمــل 
الــوزارة علــى برنامج وطني لدعــم المبدعين 
والمميزيــن والموهوبين، بما يجعل اإلمارات 
ــي هــذا المجــال. ــة ف ــدة وعالمي ــة رائ  وجه
وســيجمع المؤتمر العالمي لاقتصاد اإلبداعي 
٢٠٢١ ممثلين عن الحكومات وصناع السياسات 
والمنظمــات الدولية والخبراء ورجال األعمال 
ــرر أن يشــهد  ــن المق ــث م ــن، حي والمبدعي
عقــد اجتماعيــن أحدهمــا ألصحــاب االقتصاد 
اإلبداعــي، واآلخــر اجتمــاع وزاري، وســيمّثل 
منصة للمهتمين باالقتصاد اإلبداعي وأصحاب 
المصلحة، لتبــادل األفكار ومواجهة التحديات 
ومناقشــة الفــرص الجديــدة، وبنــاء شــبكات 
 لدعــم نمــو االقتصــاد اإلبداعــي العالمــي.
وخــال الفتــرة مــن ١9 وحتــى ٢١ ديســمبر، 
ــزة ومهرجــان البــردة«  ــوزارة »جائ تنظــم ال
بهــدف تعزيــز مكانــة اإلمــارات كمركز ثقافي 
وحاضنة للفنون اإلبداعية عبر جلسات حوارية 
متنوعــة، ومعارض فنية، وعــروض األداء التي 
يشــارك فيهــا نخبة من المفكريــن والمبدعين 
في المشهد الثقافي من مختلف دول العالم، 

إذ ســيوفر المهرجــان منصــة لتبــادل الــرؤى 
واألفــكار، وتطوير مشــاريع إبداعية مشــتركة 
لاحتفــاء بالثقافــة اإلســامية، ويهــدف إلــى 
تعزيــز مكانة اإلمارات كمركز ثقافي وحاضنة 
للفنون اإلبداعية عبر جلسات حوارية متنوعة، 
ومعــارض فنيــة، وعــروض األداء يشــارك فيها 
نخبــة مــن المبدعيــن فــي المشــهد الثقافــي 
مــن مختلــف دول العالــم، بمــا يوفــر منصــة 
ــاريع  ــر مش ــكار وتطوي ــرؤى واألف ــادل ال لتب
 إبداعية مشــتركة لاحتفاء بالثقافة اإلسامية.
فيمــا تهــدف الجائــزة إلــى تكريــم المبدعيــن 
المتميزيــن فــي أربعــة فنــون إســامية، هــي 
والحديــث،  التقليــدي  والخــط  الزخرفــة، 
والتصميــم  والفصيــح،  النبطــي  والشــعر 
الجائــزة  اســتقبلت  حيــث  التيبوغرافــي؛ 
١557 طلــب تســجيل للُمشــاركة فــي فئاتهــا 
 الرئيســية وذلــك مــن 5٦ دولــة حــول العالم.
وتنظــم الــوزارة أيضــًا »قمــة اللغــة العربيــة« 
تزامنــا مــع اليــوم العالمي للغــة العربية الذي 
يصــادف ١8 ديســمبر مــن كل عــام، لمناقشــة 
واقــع اللغــة العربيــة وتحدياتهــا، ومعيقــات 
انتشــارها فــي المجتمعــات غيــر الناطقة بها، 
للخــروج برؤيــة موضوعيــة لواقعهــا، كونهــا 
مــن ركائــز الهويــة وأهــم أدوات التفاعــل في 
المجتمعات العربية من جهة، و كونها وسيلة 
في االنخراط المعرفي نحو المعاصرة الواعية 
والمســتقبل الواعــد مــن جهة أخــرى، وإلبراز 
الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة اإلمارات 
كوجهة عالمية للنهوض بلغة »الضاد«، وتعزيز 
مكانتهــا عالميًا، وذلك عبر منظومة مســارات 
لتطويرهــا، وتكريــس أهميــة العمــل بهــا عبر 
مجموعــة مــن المبــادرات الفاعلــة نظــراً لمــا 
تمثلــه اللغــة العربيــة مــن كونهــا تعــد »قلب 
الهوية الوطنية«، والحفاظ عليها من األولويات 

االستراتيجية. وام

ــة  ــزة خليف ــة لجائ ــة العام ــدت األمان أك
التربوية على أن »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« ُيمثل 
نقلــة نوعيــة علــى صعيــد ترســيخ صــورة 
ــة  ــة دول ــكار لمكان ــادة واالبت ــز والري التمي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مختلــف 
الصعــد اإلقليميــة والدوليــة، من خــال هذا 
اإلقبال العالمي غير المسبوق والمتمثل في 
مشاركة ١9٢ دولة من مختلف أنحاء العالم، 
وهو ما يجسد ويترجم تلك المكانة الرائدة 
التــي تحظــى بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة لــدى مختلــف شــعوب العالم . 
جــاء ذلــك خــال الجلســة الحواريــة التي 
نظمتهــا الجائــزة عن بعــد بعنوان »إكســبو 
جسر للتواصل الحضاري العالمي«، وتحدث 
فيها كل من لبنى الشامسي المدير التنفيذي 
لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي بمؤسسة 
اإلمارات للتعليم المدرســي، وعلي الشعالي 
الوكيــل المســاعد المكلــف بقطــاع التــراث 
والفنــون بــوزارة الثقافــة والشــباب، وياســر 
علي القرقاوي مدير إدارة البرامج والشراكات 
بوزارة التسامح والتعايش، وراشد الشامسي 
مديــر إدارة المبادرات الشــبابية بالمؤسســة 
االتحاديــة للشــباب وأدارها حميــد إبراهيم 
عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، 
ــادات المدرســية  بحضــور لفيــف مــن القي

واألكاديميــة وأوليــاء األمور والطلبة. 
وفي بداية الجلسة أكدت أمل العفيفي 
األميــن العــام لجائزة خليفــة التربوية على 
أهمية هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها 
الجائزة لتســليط الضوء على إكســبو ٢٠٢٠ 
دبــي ومــا يحملــه مــن منجــزات حضاريــة 
تعــزز صــورة ومكانــة دولة اإلمــارات على 
ــى أن هــذا  ــد العالمــي، مشــيرة إل الصعي
النجــاح الكبير للدولة في اســتضافة العالم 
فــي ربوع إكســبو، وما تميز به من حســن 
التنظيــم واإلعــداد لهــذه االســتضافة إنمــا 
ــادة وحكومــة  ــة اإلمــارات قي يجســد رؤي
ــادة  ــز والري ــج التمي ــة نه ــعبًا لمواصل وش

للخمســين المقبلة. 
ــذه  ــة ه ــى أهمي ــي إل ــت العفيف ولفت
ــة  ــائل التربوي ــال الرس ــي إيص ــة ف الجلس
المنشــودة للطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي 
مختلــف المراحــل الدراســية بضــرورة 
التعــرف علــى مــا تحقــق مــن مكتســبات 
وطنيــة علــى صعيــد إكســبو ٢٠٢٠ دبــي، 
ودور الطلبة والنشء والشباب في الترويج 
للقيم اإلماراتيــة األصيلة، وتعزيز التواصل 
الحضــاري مــع مختلــف ثقافــات شــعوب 
العالــم الذيــن جــاءوا مــن مشــارق األرض 
ــدث  ــذا الح ــي ه ــاركة ف ــا للمش ومغاربه

الدولــي البــارز فــي األلفيــة الجديــدة . 
ــم  ــد إبراهي ــه رحــب حمي ــن جانب وم
منظومــة  دور  إلــى  مشــيرًا  بالحضــور 
التعليــم بصــورة عامــة في الترويــج للقيم 
اإلماراتيــة والعــادات والتقاليــد وإحــداث 
التواصــل المنشــود مــع مختلــف الوفــود 
المشــاركة للتعريــف بهــذه القيــم، ففــي 
إكسبو ٢٠٢٠ دبي حضر العالم في ضيافة 
ــة الســعادة  ــارات، وهــي دول ــة اإلم دول

ــه  ــرف عن ــذي ع ــتحيل ال ــن الامس ووط
دائمــًا إكــرام الضيــف وحســن وفادتــه.

وتطرقت لبنى الشامسي خال الجلسة 
إلــى رســالة وأهــداف إكســبو ٢٠٢٠ دبــي 
كملتقى للعقول وصنع المســتقبل مشيرة 
إلــى أهميــة الرحــات المدرســية وتواجد 
أبنائنــا الطلبــة فــي هذا المحفل الفكـــري 
اإلبداعي  الكبير، لكي يرصـــدوا ويتعلموا 
ــول  ــاد حل ــي ايج ــهموا ف ــوا، ويس ويبدع
ــرة، لمســتقبل مشــرق مــن خــال  مبتكـ
»الفــرص  المختلفــة  األجنحــة  زيــارة 
والتنقــل واالســتدامة«، باإلضافــة إلــى 
تحتفــل  التــي  األجنحــة  مــن  العديــد 
بــإرث ومســتقبل دولــة اإلمــارات العربية 
ــة  المتحــدة، هــذه الرحــات هــي تجرب
ــج  ــع المناه ــى م ــرة تتماش ــدة وغام فري
الدراســية المتنوعــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحدة لتقديم تعليم اســتثنائي 
مــن خــال هــذه الفرصــة التي تأتــي مرة 

واحــدة فــي العمــر. 
»التفاصيــل في الموقع اإللكتروني«

سارة األميري وأوريت هكوهين خالل تبادل مذكرات التعاون

جورج فيال خالل استقباله الجروان
خالل الجلسة الحوارية

أبوظبي - الوطن

ملك البحرين يبحث تعزيز العالقات األخوية مع صقر غباش »محمد بن راشد لإلدارة الحكومية« تناقش 
اســتقبل جالــة الملــك حمد بن عيســى آل التحول الرقمي لخدمة القطاع العام

خليفــة عاهل مملكة البحرين الشــقيقة معالي 
صقر غبــاش رئيس المجلس الوطنــي االتحادي 
والوفــد المرافــق الــذي يقــوم بزيــارة رســمية 

إلــى مملكــة البحرين.
ــة ملــك  ــاش لجال ــي صقــر غب ونقــل معال
البحرين تحيات صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة »حفظه اهلل« 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 
وتمنيــات ســموهم لمملكــة البحرين وشــعبها 

المزيــد مــن التقــدم واالزدهار.
وحمــل جالة ملك البحريــن معاليه تحياته 
إلى صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســلحة وتمنياته 
لدولــة اإلمــارات وشــعبها المزيــد مــن الرفعــة 

والتقــدم واالزدهار.
ــة الملــك حمــد بــن عيســى  وأعــرب جال

آل خليفــة عــن اعتــزازه بالعاقــات التاريخيــة 
ــة  ــن مملك ــع بي ــي تجم ــة الت ــة الوثيق األخوي
البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والتــي تــزداد رســوًخا وقــوًة فــي ظــل الحــرص 
ــا. ــيع آفاقه ــا وتوس ــى تطويره ــادل عل  المتب

وأكــد جالتــه على أهميــة مثل هــذه الزيارات 
األخويــة التــي تســهم فــي تفعيل أطــر التعاون 

وتبــادل التجارب والخبــرات فيما يخص العمل 
البرلمانــي والديمقراطــي إلــى جانب التنســيق 

حيــال مختلف القضايا المشــتركة.
وأشاد جالة ملك البحرين بدور المجلسين 
ــة أواصــر  فــي البلديــن وإســهامهما فــي تقوي
العاقات البحرينية اإلماراتية على المســتويين 
الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور 

في البلدين الشــقيقين.
وأعــرب معالــي صقــر غبــاش عــن خالــص 
تقديــره لجالــة ملــك البحريــن، مثمنــا حــرص 
جالته المســتمر على تعزيز العاقات األخوية 
التاريخيــة الوثيقــة بين البلدين الشــقيقين في 
المجــاالت كافــة وتوثيــق التعــاون البرلمانــي 
والنيابي وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين.وام

 ضمــن مشــاركتها فــي فعاليــات معرض 
ــة  ــت كلي ــال ٢٠٢١” نظم ــس غلوب »جيتك
محمد بن راشد لإلدارة الحكومية مجموعة 
ــاركين  ــة للمش ــل التدريبي ــن ورش العم م
مــن  تناقــش  والتــي  المعــرض،  وزوار 
خالهــا تحــوالت اإلدارة الحكوميــة وســبل 
ــام. ــاع الع ــي للقط ــول الرقم ــة التح  خدم

ــن خــال ورش العمــل  ــة م ــدف الكلي وته
إلــى تقديــم فهــم واضــح حــول محفــزات 
بيــن  رابــط  وخلــق  الرقمــي،  التحــول 
التحــول الرقمــي والكفــاءة والحوكمــة، 
مــع تســليط الضــوء علــى نمــاذج األعمــال 
األكثــر ماءمــة لدمــج التحــول الرقمــي في 
القطــاع العــام. فضــًا عــن توضيــح مفهــوم 
الرشــاقة المؤسســية في االدارة الحكومية، 
 وتحديــد أبعادهــا فــي القطــاع الحكومــي.

ــباع  ــن س ــي ب ــور عل ــعادة الدكت ــد س وأك
ــة محمــد  المــري، الرئيــس التنفيــذي لكلي
بــن راشــد لــإلدارة الحكوميــة علــى أهميــة 
منصــة معرض »جيتكس غلوبال” الســنوي، 
لكونهــا تجمــع قــادة االبتــكار وخبــراء 
ســقف  تحــت  المتقدمــة  التكنولوجيــا 
ــي  ــة ف ــكار خاق ــرح رؤى وأف ــد، لط واح
ــات، ومناقشــة  ــة مســتقبل المجتمع صناع
 التوجهــات العالميــة فــي ذات الســياق.

كمــا اكــد حرص الكلية علــى أن تكون جزءًا 
فعــااًل مــن الحــدث، مــن خــال فعالياتهــا 
التــي تســعى مــن خالها إلى نشــر المعرفة 
ومناقشــة أفضــل الممارســات بمجــاالت 
العامــة،  والسياســات  الحكوميــة  اإلدارة 
وســبل ربطهــا بالتطــور التكنولوجــي الهائل 
 الــذي يشــهده العالــم فــي شــتى المجاالت.

وخــال ورشــة »الرشــاقة المؤسســية فــي 
اإلدارة الحكوميــة« أشــار صالــح ســليم 
الحمــوري الــذى قــدم الورشــة إلــى ســرعة 
تجــاوب حكومــة دولــة االمــارات العربيــة 
العالميــة،  التغييــرات  لكافــة  المتحــدة 
انطاقــًا مــن رؤيــة قيادتهــا الثاقبــة والتــي 
استشــرفت منــذ ســنوات ســابقة التغييرات 
التطــور الســريع والتغييــرات التــي ســتطرأ 
علــى جميــع المؤسســات بشــكل عــام 
وعملــت علــى االســتعداد بشــكل كامل لها. 
مشــيرًا ضمــن هــذا اإلطــار إلى معــدل ثقة 
الشــعب االماراتــي العالي جــدًا في حكومة 
الدولــة االمارات لرســم توجهاته وتصوراته 
نحــو المســتقبل، وهــو معــدل متقــدم 
ــم  ــن معــدالت ثقــة شــعوب العال جــدًا بي
 األخــرى التــي قــد ال تمتلــك نفــس النســبة.

وناقشــت الورشة أهم التطورات في مجال 
بناء المؤسسات الحكومية والخاصة. وام

¢¢ أمل العفيفي: استضافة »إكسبو« تجسد نهج اإلمارات في التميز والريادة واإلبداع

¢¢ سارة األميري: تبادل المعارف والخبرات جزء أساسي من رؤية اإلمارات لخلق قطاع فضائي وطني تنافسي ومستدام
¢¢ أوريت هكوهين: يسعدني أن أوقع سلسلة من االتفاقات للتعاون بين وكالتي فضاء البلدين في مجاالت مهمة ورائدة

نورة الكعبي: المعرض 
فرصة لإلضاءة على ما 
تتمتع به اإلمارات من 
تنوع معرفي وثقافي 
قائم على التسامح 
والتالقي اإلنساني

حمد بن عيسى خالل استقباله صقر غباش

07 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

برعاية الرئيس المصري ومشاركة وفد إماراتي رسمي

تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 

تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، وبحضور 
وفد رســمي إماراتي برئاســة معالي محمد 
عبــد اهلل القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء.. كــرم معالــي الدكتــور مصطفــى 
مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء بجمهورية 
ــر  ــزة مص ــن بجائ ــة، الفائزي ــر العربي مص
ــة،  ــا الثاني ــي دورته ــي ف ــز الحكوم للتمي
فــي احتفاليــة نظمــت أمــس فــي العاصمة 

ــة القاهرة. المصري
المبــادرات  إحــدى  الجائــزة  وتمثــل 
الشــراكة  اتفاقيــة  لمحــاور  الرئيســية 
االســتراتيجية في التحديــث الحكومي بين 
البلديــن التــي تــم إطاقها بحضــور ورعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 

ــر ٢٠١8. ــي فبراي ف
شــارك فــي حفــل التكريــم، معالــي 
الدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط 
والتنميــة االقتصاديــة فــي جمهوريــة مصر 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــن حكوم ــة، وم العربي
معالــي عهــود بنــت خلفان الرومــي وزيرة 
الدولــة والتطويــر الحكومــي والمســتقبل، 
وســعادة مريم الحمــادي أمين عام مجلس 
ــاه  ــد اهلل ناصــر لوت ــوزراء، وســعادة عب ال
مديــر عــام مكتب رئاســة مجلس الــوزراء، 
ــب  ــس المكت ــعيد العطــر رئي ــعادة س وس
اإلعامــي لحكومــة دولــة اإلمــارات، وعدد 
مــن المســؤولين فــي حكومتــي البلديــن.

مــن جانبــه أكــد معالــي محمــد بــن عبد 
اهلل القرقــاوي وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
فــي كلمــة ألقاها خــال حفــل التكريم، أن 
نجــاح جائــزة مصــر للتميــز الحكومي يمثل 
تتويجــًا لمراحل من الشــراكة االســتراتيجية 
ــن  ــي بي ــث الحكوم ــي التحدي ــرة ف المثم
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وحكومة جمهورية مصر العربية، ومناســبة 
ــل  ــي العم ــزة ف ــاذج المتمي ــم النم لتكري
الحكومــي المصــري واالحتفــاء بقصــص 
ــة  ــى ثقاف ــز إل ــل التمي ــي تحوي ــاح ف النج
 عمل مؤسســي ومحور للتطوير المســتدام.

وقــال القرقــاوي إن الشــراكة االســتراتيجية 
تجســد رؤية دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، لعاقــات 
التعــاون والشــراكة الهادفة لخير الشــعوب 
الشقيقة، وتعكس توجيهات صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبــي »رعاه اهلل«، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
ــد األعلــى للقــوات المســلحة،  نائــب القائ
ببناء الشــراكات الهادفة الستحداث نموذج 
عربــي مشــترك للعمــل الحكومــي يضاهــي 

أفضــل المعاييــر العالمية.
كمــا أكــد معالــي وزيــر شــؤون مجلــس 
ــو  ــن ه ــع الحكومتي ــا يجم ــوزراء أن م ال
الحــرص علــى التميــز والتجــدد.. ومــا 
ــادل  ــي تب ــة ف ــو الرغب ــا ه ــع فريقين يجم
المعــارف والخبــرة.. ومــا يجمــع شــعبينا 
هــو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرســاه 
القائد المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« مع القيادة المصرية 
منــذ قيــام دولتنــا قبــل خمســة عقود..مــا 

يجمــع بيننــا هو وقفــة مصــر التاريخية مع 
دولتنا في مرحلة تأسيســها، قبل خمســين 
 عامــًا ودعمهــا بالرعايــة والخبــرة والعلم”.
وقــال معاليه خال حفل التكريم.. »رحلة 
التميــز تحتــاج منا صبرًا ومثابرة واســتمرار 
ًا وإصرارًا.. ونتائجها سنراها واقعًا ملموسًا 
فــي كافة القطاعات مــن خال تغيير ثقافة 
العمــل الحكومــي وبــث روح جديــدة مــن 
التنافــس والتطــور واالبتــكار«، مشــيرًا إلى 
أن »مصــر زاخــرة باإلمكانــات والخبــرات، 
ومصــر كمــا يقــال واّلدة.. ومصــر ال تنتهي 

فيهــا التجــارب وال يتوقف فيهــا اإلبداع.
وأكــد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري خال كلمته 
التــي ألقاهــا فــي الحفــل أن تكريــم جائزة 
مصــر للتميــز الحكومــي يأتــي فــي إطــار 
الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة 
المصرية لمواصلة عملية اإلصاح الشــاملة 
والمســتدامة التــي ُتّوجــْت مؤخــًرا بإطاق 
ــي  ــج الوطن ــن البرنام ــة م ــة الثاني المرحل

لإلصاح االقتصــادي واالجتماعي.

ــور مصطفــى أن كل هــذه  وأكــد الدكت
االجــراءات تتســق مــع ميــاد الجمهوريــة 
الجديــدة، وقــرب االنتقــال إلــى العاصمــة 
اإلداريــة الجديــدة؛ حيــث تتطلــع الدولــة 
إلــى عمليــة االنتقال ليس فقط بأنها عملية 
انتقــال مكانــي وتغييــر في المبانــي، وإنما 
تغييــر وتطوير فــي الفكر واإلدارة، وكذلك 
تنميــة شــاملة لإلنســان المصــري، وخلــق 
حياة كريمة وســكن مناسب وصحة جيدة، 

وتوفيــر خدمــات الئقة وميســرة.
وأضــاف: »نتطلــع ألْن يكــون الموظــف 
العام ُمتميًزا في جميع النواحي؛ بداية من 

لغِتــه الرصيِنــة، وتعاملــه مــع التكنولوجيا، 
والتزامه بقواعد العمل والســلوك الوظيفي 
القويــم، والذي ســينعكس بالضــرورة على 
ــي  ــال ُيْعل ــفء وفع ــاز إداري ك ــق جه خل
مــن رضــاء المواطنين، وُيلبــي تطلعاتهم”.
كمــا قــال معاليــه فــي إطــار الحديــث 
عــن تطبيق معاييــر الحوكمة ورفــع كفاءة 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــة، م ــات العام المؤسس
اإلصاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع 
كفاءة الجهــاز اإلداري للدولة، تأتي أهمية 
جائــزة »مصــر للتميــز الحكومــي« لتعكس 
حــرص الدولــة المصريــة على تحفيــز ُروح 

المنافســة بيــن العامليــن بالجهــاز اإلداري 
ــة،  ــم اإلبداعي ــجيع أفكاره ــة، وتش للدول
وتمكينهــم مــن تحويــل هــذه األفــكار إلى 

مشــروعات علــى أرض الواقــع.
وأشــار رئيــس الــوزراء خــال كلمته إلى 
توصيــة العــام الماضــي بــأن ُتصبــَح جائــزة 
ــى  ــة عل ــزة إلزامي ــي جائ ــز الحكوم التمي
جميــع الجهــات وليســت طوعيــة، وذلــك 
لتشــجيع المنافســة وِإْذكاء فكر التميز بين 
ــة  ــاز اإلداري للدول ــدات الجه ــع وح جمي
وكافــة المســتويات الوظيفية، عــاوة على 
اســتحداث فئــات جديــدة فــي الجائزة في 
َمجاَلــْي التعليــم والصحــة، وإضافــة فئتيــن 
جديدتيــن ضمن جوائــز القيادات المتميزة 
ــل  ــل وأفض ــق عم ــل فري ــتهدفان أفض تس

موظــف حكومــي.
ــة  ــورة هال ــت الدكت ــا ، قال ــن جانبه م
والتنميــة  التخطيــط  وزيــرة  الســعيد 
االقتصاديــة إن أعمــال جائــزة مصــر للتميز 
الحكومــي لــم تكــن بمعزل عــن التحديات 
التــي واجهت العالم أجمع ، وأشــارت إلى 

إصــرار فريــق عمــل الجائزة على اســتمرار 
أعمــال الــدورة الثانيــة، ليتــم جنــي ثمــار 
هــذا العمــل بإعــان أســماء الفائزيــن فــي 
كل فئــة مــن فئــات الجائــزة وتكريمهــم.

ووجهــت الدكتــورة هالة الســعيد كلمة 
للفائزيــن بجائــزة التميــز الحكومــي قائلة: 
ــم  ــاح المه ــى النج ــل إل ــي التوّص »ال يكف
أن نســتمر وأن نكــون ناجحيــن.. فالنجــاح 
هــو بدايــة الطريــق الصحيــح نحــو التميــز 
واالرتقــاء بمؤسســاتنا وتحقيــق طموحــات 
ــة  ــن يحلمــون بالجمهوري ــن الذي المواطني

الجديدة”.
حــرص  مؤكــدة  الســعيد  واختتمــت 
االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة 
االســتراتيجية  الشــراكة  اســتمرار  علــى 
فــي مختلــف مجــاالت التعــاون مــع دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن بينهــا 
التعــاون فــي مجال إنشــاء مركــز الخدمات 
الحكوميــة المتميز في أســوان، وملف بناء 
القــدرات الحكوميــة فــي مجــاالت تعزيــز 
ثقافــة االبتــكار فــي العمــل والتوجيهــات 
االستراتيجية الستشراف المستقبل وكذلك 

اســتراتيجية االتصــال الحكومــي.
وتقدمت الســعيد بالشكر لفريق جائزة 
التميــز الحكومــي بالــوزارة، علــى إيمانهم 
ــع  ــاون م ــزة ونشــرها والتع ــرة الجائ بفك
ــة  ــة ثقاف ــات لغــرس وتنمي ــف الجه مختل
التميــز، كمــا هنــأت الفائزيــن بجائزة مصر 

للتميــز الحكومــي فــي دورتهــا الثانيــة.
وشــهدت جائــزة مصر للتميــز الحكومي 
في دورتها الثانية إقبااًل كبيرًا على الترشــح 
لفئاتهــا الـــ١9 المؤسســية والفرديــة، التــي 
ضمــت ٤ فئــات جديــدة، إذ تلقت الجائزة 
أكثــر مــن ٣٠٠٠ طلــب ترشــح، عمــل على 
تقييمها ١٤٠ محكمًا ومقيمًا، وبلغ إجمالي 
عدد ســاعات عملهم 9٠ ألف ساعة تقييم.
وكانــت الــدورة األولــى لجائــزة مصــر 
للتميــز الحكومــي، التي تم تكريم الفائزين 
ــة،  ــر ٢٠١9، ضمــت ١5 فئ بهــا فــي أكتوب
وتلقــت ألفــي طلــب ترشــح، شــارك فــي 
تقييمهــا ١١٠ مقيميــن ومحكميــن، وبلــغ 
 عدد ســاعات عملهم 5٠ ألف ساعة تقييم.
الجديــر بالذكــر، أن حكومة دولة اإلمارات 
وجمهوريــة مصر العربيــة وقعتا في فبراير 
ــي  ــتراتيجية ف ــراكة اس ــة ش ٢٠١8، اتفاقي
مجاالت تطوير وتحديث العمل الحكومي، 
تشــمل أربعة محاور رئيســية هي »التميز 
الحكومــي« عبــر تطبيــق منظومــة التميــز 
الحكومــي اإلماراتيــة، التي تمثــل مرجعية 
للحكومــات الهادفــة إلــى االرتقــاء بأدائها، 
»األداء  الثانــي  المحــور  يتضمــن  فيمــا 
والفعاليــة  الكفــاءة  تعزيــز  الحكومــي« 

الحكوميــة واالرتقــاء بــأداء الجهــات.
أمــا المحــور الثالــث »بنــاء القــدرات 
الحكوميــة« فيركــز علــى تصميــم وتقديــم 
برامــج تدريبيــة مــن خــال برنامــج قيادات 
حكومــة اإلمــارات إلعــداد وتأهيــل قيــادات 
العمــل الحكومي في المؤسســات المصرية، 
»الخدمــات  الرابــع  المحــور  ويتضمــن 
أول مركــز خدمــات  إنشــاء  الحكوميــة« 
ــة  ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــي ف نموذج
وتطبيــق نظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف 
الخدمــات الحكوميــة والعمــل علــى تصميم 
رحلة المتعامل التي تحاكي برنامج اإلمارات 

ــزة. وام ــة المتمي للخدمــة الحكومي

القرقاوي خالل كلمته في الحفل

محمد القرقاوي ومصطفى مدبولي خالل التكريم

محمد القرقاوي: الشراكة االستراتيجية تجسـد رؤية قيادة الدولتين الهادفة لخير الشعوب
ما يجمع الحكومتين الحرص على التميز وما يجمع فريقينا هو الرغبة في تبـادل المعـارف
معاليه: ما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرساه الشيخ زايد مع القيادة المصرية

مصطفى مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار 
الجهود المستمرة لمواصلة عملية اإلصالح

هالة السعيد: النجاح بداية الطريق الصحيح نحو االرتقاء 
بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين

 19 فئة مؤسسية وفردية للجائزة في دورتها الثانية بينها 4 فئات جديدة
 أكثر من 3000 طلب ترشــح من المؤسســـات الحكـــومية واألفراد
 140 محكما ومقيمًا و90 ألف ساعة تقييم إلنجاز الدورة الثانية من الجائزة

الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي: 

اســتعرضت دائــرة الطاقــة في أبوظبــي »نموذج 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة« إلمــارة أبوظبــي 
ــس  ــبوع جيتك ــات أس ــي فعالي خــال مشــاركتها ف
للتقنيــة ٢٠٢١ وذلــك فــي إطار حرصهــا على تعزيز 
مســاهمة قطــاع الطاقــة فــي القطاعــات المجتمعية 

واالقتصاديــة فــي اإلمارة.
ــادي  ــر االقتص ــرة أداة التأثي ــتعرضت الدائ واس
ــن »نمــوذج  ــي تشــكل جــزًءا م واالجتماعــي والت
أبوظبــي المتكامــل للطاقــة« أو »مكعــب الطاقــة«، 
ــر  ــم تأثي ــكًا أساســًيا لتقيي حيــث تنشــئ األداة هي
ــي  ــف النواح ــي مختل ــة ف ــاع الطاق ــات قط سياس
االجتماعيــة واالقتصاديــة، ممــا ُيمكــن الدائــرة مــن 
ــج  ــل النتائ ــدم أفض ــي تق ــات الت ــل للسياس التوص

ــع. بالنســبة للمجتم
وقــال ســعادة محمــد جمعة بن جرش الفاســي، 
ــن »أداة  وكيــل دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي: »ُتمكِّ
ــر االقتصــادي واالجتماعــي« مكعــب الطاقــة  التأثي

مــن توليــد مجموعــة مــن المخرجــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالي، الذي 
يشمل الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الطاقة والناتج 
المحلــي اإلجمالــي للقطاعات األخرى، ومســتويات 
التوظيــف، والتضخــم باإلضافة إلى مخرجات أخرى 
لــأداة. وتعــزز األداة أيًضا قدرة دائــرة الطاقة على 
تقييــم التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي لسياســات 
الطاقــة البديلــة، وتنســيق المخرجــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة مــع أصحــاب المصلحــة فــي القطاع”.

وأضاف: »إن أداة التأثير االقتصادي واالجتماعي 
ُتساعد في دعم عملية تخطيط السياسات وتوجيهها 
فــي إمــارة أبوظبــي، وستســتند إلــى النمــاذج 
االقتصاديــة العالميــة وتســتفيد منهــا. وسُيســَتخدم 
هــذا النمــوذج داخــل دائرة الطاقة مــن قبل األفراد 
الذيــن تلقــوا تدريًبــا مكثًفــا وممــن لديهــم خبــرة 
فــي دمــج الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي 

عمليــة صنــع السياســات”.

وأضــاف: »ســتكون لـــ«أداة التأثيــر االقتصــادي 
واالجتماعــي« مســاهمٌة جوهريــة فــي تنفيذ مهمة 
دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي والمتمثلة فــي االنتقال 
إلى مســتقبل قائم على الطاقة المتجددة والنظيفة، 
بما يواكب أهداف إســتراتيجية الطاقة ٢٠5٠ لدولة 
اإلمارات، والتي بدورها تهدف إلى تعزيز مشــاركة 

ــة  ــج الطاق ــي مزي ــددة ف ــة والمتج ــة النظيف الطاق
اإلجمالــي، وتقليــل البصمــة الكربونيــة الناجمة عن 
توليــد الطاقــة. وستســاعد قــدرة األداة علــى قيــاس 
التأثير االجتماعي واالقتصادي لسيناريوهات الطاقة 
المختلفــة وستســاعد فــي هــذه الرحلــة مــن خــال 
بيــان التأثيــر علــى مختلــف النواحــي المتضمنة في 

مكعــب الطاقــة، للعمــل علــى دعــم عمليــة صياغــة 
ووضع السياســات التي ستخدم المجتمع، االقتصاد، 

والبيئــة علــى حد ســواء.
ــي  ــي أبوظب ــة ف ــرة الطاق ــر أن دائ ــر بالذك جدي
تشــارك في فعاليات أســبوع جيتكــس للتقنية تحت 
مظلــة هيئــة أبوظبــي الرقمية، وتعــرض العديد من 
األدوات األخــرى منهــا أداة إدارة الميــاه المتكامل، 
ــر مــن إحــدى أدوات مكعــب الطاقــة  والتــي تعتب
ويهــدف إلــى عمــل تقييــم تقنــي واقتصــادي لنظام 
الميــاه فــي اإلمــارة متضمنــًا المياه المحــاة، ومياه 
الصــرف الصحــي المعالجــة، والميــاه الجوفية. هذا 
باإلضافــة إلــى قيــام الدائــرة بالمشــاركة فــي عرض 
مشــاريع في جانب ترشيد استهاك الطاقة والمياه، 
من خال مشــروع »خريطة كمية اســتخدام الطاقة 
والميــاه فــي إمــارة أبوظبــي« - وهــي أداة توفــر 
نظــرة عامــة جغرافية ومكانية عن اســتهاك الطاقة 

والمياه.وام

»دائرة الطاقة« تستعرض أداة التأثير االقتصادي واالجتماعي في »جيتكس 2021«

الجائزة ضمن مخرجات الشراكة االستراتيجية في التحديث الحكومي بين اإلمارات ومصر
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وكالة اإلمارات للفضاء ووكالة الفضاء اإلسرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون 

رئيس مالطا يستقبل الجروان ويؤكد دعم بالده للمجلس العالمي للتسامح

»أبوظبي للجودة« يناقش األدلة اإلرشادية والفنية الجديدة ويستعرض مستجدات خطة مشاريع 2021

وزارة الثقافة والشباب تستضيف مؤتمرات دولية في »إكسبو 2020 دبي«

خالل جلسة حوارية نظمتها الجائزة عن بعد
»خليفة التربوية«: »إكسبو 2020 دبي« جسر للتواصل الحضاري مع العالم

للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  وّقعــت 
وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  اليــوم 
ــز  ــرائيلية  “CNES” لتعزي ــاء االس الفض
التعــاون في البحث العلمي واستكشــاف 
لتســريع  المعــارف  وتبــادل  الفضــاء 
النمــو االقتصــادي والتقــدم البشــري، 
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويعــزز 
الشــراكات الدوليــة فــي خدمــة مســيرة 
ــاء. ــوم الفض ــي عل ــة ف ــم والمعرف  العل

ــى  ــم عل ــرة التفاه ــع مذك ــرى توقي وج
هامــش فعاليــات أســبوع الفضــاء الــذي 
يحتضنــه »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث 
ــي  ــي معال ــب اإلمارات ــن الجان ــه م وقع
ــرة  ــري، وزي ــف األمي ــت يوس ــارة بن س
دولــة للتكنولوجيــا المتقدمــة رئيــس 
مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء، 
ومــن الجانــب اإلســرائيلي معالي أوريت 
فركاش هكوهن، وزيرة االبتكار والعلوم 
وذلــك  إســرائيل،  فــي  والتكنولوجيــا 
بحضــور، ســعادة ســالم القبيســي، مدير 
عــام وكالــة اإلمــارات للفضــاء، وإبراهيم 
القاســم، المدير التنفيــذي لقطاع الفضاء 
ــة اإلمــارات للفضــاء والعميــد  فــي وكال
أوري أورون، المدير العام لوكالة الفضاء 
اإلسرائيلية من وكالة الفضاء اإلسرائيلية، 
وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وتحــّدد االتفاقية إطار العمل لشــراكة 
اســتراتيجية لتبــادل المعــارف والخبرات 
ــات  ــل البيان ــع وتحلي ــي مجــاالت جم ف
الفضائيــة، حيــث تضــع األســس المثاليــة 
لشــراكة طويلــة األمــد بيــن الجانبين في 
خدمة مسيرة العلم والمعرفة والبشرية.

وســتعمل الدولتان بموجب االتفاقية، 
علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي بينهما في 
مجموعة واســعة من المجاالت الفضائية 
ذات األولويــة، بما في ذلك االستكشــاف 
والبحــث العلمــي والتكنولوجــي وتحليل 
البيانــات ورحــات الفضــاء والتعليــم 

وغيرها.
وتنــص االتفاقيــة كذلك على مشــاركة 
شــركتين مــن القطــاع الخــاص اإلماراتــي 
فــي تقديم عــرض لتطوير أجهــزة علمية 
لمهمــة »بيريشــيت ٢« اإلســرائيلية إلــى 
ــة  ــوط بمركب ــي تهــدف للهب القمــر والت
فضائيــة علــى القمر بحلــول العام ٢٠٢٤، 
مما يشكل نقلة نوعية إضافية لمساهمة 
ــود  ــي جه ــي ف القطــاع الخــاص اإلمارات
استكشــاف الفضاء واالستثمار في علومه 

وأبحاثــه وأجهزته.
وشــملت االتفاقية كذلــك التعاون في 

مشــروع بحثــي مشــترك بيــن الجامعات 
فــي كل مــن دولــة اإلمــارات وإســرائيل، 
حول تطبيقات فضائية منها الكشــف عن 
سوســة النخيــل الحمــراء، ورســم خرائط 
ــة  ــى مراقب ــة إل ــاء الجــوي، باإلضاف الهب
ظاهــرة المــد األحمــر علــى الســواحل، 
وذلــك من خــال البيانــات الفضائية التي 
سيشاركها الجانب اإلسرائيلي من مشروع 
القمر االصطناعي المصغر لمراقبة الغطاء 
النباتــي والبيئــة، وهو مشــروع مشــترك 
ــن  ــرائيلية وبي ــة الفضــاء االس ــن وكال بي

الوكالــة الفرنســية للفضاء.
وقالــت معالــي ســارة بنــت يوســف 
للتكنولوجيــا  دولــة  وزيــرة  األميــري 
ــة  المتقدمــة رئيــس مجلــس إدارة وكال
اإلمارات للفضاء: »يعتبر تبادل المعارف 
والخبرات في مجال الفضاء جزًءا أساسيًّا 
مــن رؤيــة دولــة اإلمــارات لخلــق قطاع 
فضائي وطني تنافســي ومستدام، يحقق 
النمــو المســتقبلي، ويرســخ مســيرتنا 
للخمســين عامــًا المقبلــة، حيــث نؤمــن 
أن التعــاون والشــراكات علــى مــدى 
ــج  ــر برام ــاح ألكث ــت المفت ــخ كان التاري
الفضــاء نجاحــًا فــي العالــم علــى مــدى 

التاريــخ«.
وأضافــت معاليهــا: »تمتلك إســرائيل 
قطاعــًا فضائيًا نشــطًا ومتطورًا، في حين 
ــن  ــخ م ــارات التاري ــة اإلم ــت دول دخل

أوســع أبوابــه بانضمامهــا لقائمــة الدول 
المستكشــفة للفضــاء، وامتاكهــا لرؤيــة 
ثاقبــة فــي صناعة المســتقبل. ويســعدنا 
في إطار هذه الشــراكة االســتراتيجية أن 
نوحد جهودنا لخدمة المســيرة العالمية 

فــي علــوم الفضاء«.
ــت  ــي أوري ــت معال ــا قال ــن جانبه م
االبتــكار  وزيــرة  هكوهيــن  فــاركاش 
والعلوم والتكنولوجيا اإلسرائيلية:  توقع 
الحكومــات االتفاقــات، ولكــن الشــعوب 
والتعــاون فيمــا بينهــا هــي مــن تصنــع 
ــا. إســرائيل هي دولــة رائدة  الســام حقًّ
ــا فــي مجــاالت األبحــاث والفضــاء  دوليًّ
المتقدمــة.  والتكنولوجيــا  والعلــوم 
ويســعدني اليــوم، بالنيابــة عــن حكومة 
إســرائيل، أن أوقع سلسلة من االتفاقات 
للتعــاون بين وكالتي الفضاء اإلســرائيلية 
واإلماراتيــة فــي مجاالت مهمــة ورائدة.
 أشــكر معالــي ســارة األميــري علــى 
التعــاون البنــاء الــذي أشــرفت علــى 
ــن. وبفضــل هــذا  ــن الوكالتي إنجــازه بي
العمــل، نطلق بالفعــل مبادرات متقدمة 
لمصلحة تعليم أبنائنا والبحث المشترك. 
ونتشــارك الرؤيــة مــع معالــي ســارة 
ــوم والفضــاء، ال  ــري لتســخير العل األمي
كحافــز اقتصــادي وحســب، بــل لتوحيــد 
القلــوب وبنــاء ثقافــة عاليــة فــي أجيــال 

المســتقبل«. وام

اســتقبل فخامــة الدكتــور جــورج فيــا 
رئيــس جمهورية مالطــا، معالي أحمد بن 
محمــد الجــروان رئيس المجلــس العالمي 
للتســامح والســام فــي قصــر الجمهوريــة 

بالعاصمــة فاليتا.
وأشــاد فخامــة الرئيــس المالطي خال 
اللقــاء بجهود المجلس العالمي للتســامح 
والســام، مؤكــدا دعــم بــاده المســتمر 
للمجلــس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشــر 

قيــم التســامح والســام حــول العالم.
كمــا اســتقبل رئيــس مجلــس النــواب 
المالطــي أنجلــو فروجيا، معالــي الجروان 
فــي مقــر البرلمــان بالعاصمــة فاليتــا، 
حيــث بحثــا ســبل تعزيز التعــاون والعمل 
ــتعداد  ــن، واالس ــن الجانبي المشــترك بي
ــل  ــذي يعم ــي ال ــر المناخ ــى التغي لملتق
ــة  ــي المنظوم ــه ف ــى تفعيل ــان عل الجانب

ــة. ــة الدولي البرلماني
ــن  ــي أحمــد ب ــك التقــى معال ــى ذل إل

محمــد الجــروان رئيس المجلــس العالمي 
للتسامح والسام، وزير الخارجية المالطي 
إيفاريســت بارتولــو وأكــدا علــى أهميــة 

تعزيــز الشــراكة بيــن الجانبيــن لمــا فيــه 
خيــر ومصلحــة التســامح والســام حــول 

العالــم. وام

للجــودة  أبوظبــي  مجلــس  عقــد 
والمطابقــة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة 
لمعايير أبوظبي الفنية »٣8« للربع الثالث 
لعــام ٢٠٢١ بفنــدق روتانــا بــارك بمنتــزه 

خليفــة فــي أبوظبــي.
تــرأس االجتمــاع ســعادة المهنــدس 
عبداهلل حســن المعينــي، المدير التنفيذي 
لقطــاع المطابقــة والمواصفــات باإلنابة - 
رئيــس اللجنــة، وبحضــور أعضــاء ممثلين 
ــن  ــن القطاعي ــة، م ــات المعني ــن الجه ع
الحكومــي والخاص، باإلضافة إلى ممثلين 
ــم  ــث تض ــي، حي ــاع األكاديم ــن القط ع
اللجنــة فــي عضويتهــا ٣٦ عضــوًا يمثلــون 

٢٢ جهــة معنيــة.
وقــال العقيــد حمدان الراشــدي، مدير 
ــادة العامــة  ــز، القي إدارة الجــودة والتمي
المجلــس  »أســهم  أبوظبــي:  لشــرطة 
فــي تطويــر إطــار عمــل موحــد العتمــاد 
المواصفات وتحويلها لمشــاريع تطويرية، 

وهــو ما ســاعد فــي تقديم خدماتنــا وفًقا 
للمعاييــر الدوليــة المعتمدة والتي عززت 

مــن ســعادة وإرضــاء المتعامليــن«.
وأضاف: »كما أســهمت مشــاركتنا في 
االجتماعــات الدورية للجنة من مســاهمة 
كافــة الجهــات فــي تطويــر أي مواصفــة 
أو معيــار لتكــون مشــاريع تكامليــة بيــن 
كل الجهــات، وهــو مــا أدى إلــى توحيــد 

الجهــود وتقديــم أفضــل الخدمات«.
ــري،  ــرة الظاه ــورة نص ــت الدكت وقال
مديرة إدارة التصميم، مســاندة.. »أسهم 
المجلــس في تطويــر منهجية عمل عززت 
من إجراءات مراجعة المواصفات، ووضع 
ــة  ــات الحكومي ــة الجه ــت كاف ــر مكن أط
ــذ، وهــو  ــة التنفي ــى آلي مــن االتفــاق عل
الــذي عزز مــن آليــات تطويــر اإلجراءات 
ونظمها بشــكٍل أكبر، كمــا منحتنا الفرصة 
لاطــاع علــى كافــة المواصفــات وبرامج 
المطابقة التي تم تطويرها، باإلضافة إلى 

تقديــم منصــة لجميــع الجهات المشــاركة 
فــي اللجنــة للمناقشــة والمســاهمة فــي 
تطويــر المواصفــات المطــروح ضمــن 

جــدول األعمال«.
وقــال علي مالك، باحث رئيســي تطوير 
التنافســية، مكتــب أبوظبي للتنافســية في 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة: »أســهمت 
اجتماعــات اللجنــة الدائمــة التــي ينظمهــا 
المجلــس فــي وضع إطــار حوكمــة لعملية 
تطوير المعايير الفنية واألدلة اإلرشادية في 
إمارة أبوظبي، وذلك من خال االجتماعات 
الدورية التي تعقدها اللجنة، والتي ضمت 
كافــة الجهات المتخصصة في مجال تطوير 
المعاييــر والمواصفــات ضمــن فريــق عمل 
مشــترك، باإلضافة إلى ممثلين من القطاع 
الخاص والهيئات األكاديمية، وهو ما ساهم 
فــي تطويــر المعاييــر واالرتقــاء بالخدمات 

المقدمــة في أبوظبــي«.وام
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

كشــفت وزارة الثقافــة والشــباب عــن 
ــي  ــبو ٢٠٢٠ دب ــي إكس ــاركتها ف ــدة مش أجن
المتضمنــة مجموعة من المؤتمرات االقليمية 
التعريــف  إلــى  تهــدف  والتــي  والدوليــة 
بتنــوع وثــراء المشــهد الثقافــي وتعكــس 
مــدى تطــور اإلنتــاج اإلبداعــي والفكــري فــي 
ــزز  ــدة، وتع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــال. ــذا المج ــي ه ــًا ف ــزاً عالمي ــا مرك  مكانته

وتســعى وزارة الثقافــة والشــباب مــن خــال 
مبادراتهــا التــي تتضمــن قممــًا ومهرجانــات 
عالميــة إلــى توفير بيئــة تدعم وتعــزز الحوار 
البّناء بين مختلف الثقافات والشعوب انطاقًا 
من شــعار المعرض »تواصــل العقول.. وصنع 
المستقبل«، كما تستعرض دورها االستراتيجي 
فــي إثــراء المشــهد الثقافــي ، وتوفيــر كافــة 
مقومــات النجــاح، وتبــرز مســاهمة اإلمارات 
فــي تطويــر الحركــة الفنيــة والثقافيــة عالميًا، 
ــة مــع  ــات قوي ــاء شــبكة عاق فضــًا عــن بن
 المنظمات اإلقليمية والدولية في هذا المجال.

كمــا تهــدف الفعاليــات التــي تنظمها الــوزارة 
فــي معــرض إكســبو إلــى إبــراز الهويــة 
اإلنســاني والحضــاري  والتــراث  الثقافيــة، 
لدولــة اإلمــارات، وتســليط الضــوء على تقدم 
بنيتهــا التحتيــة الداعمــة للصناعــات الثقافيــة 
واإلبداعيــة وتطورهــا كإحــدى ممكنــات بنــاء 
االقتصــاد المعرفــي المســتدام، التــي تســهم 
ــة المســتدامة الشــاملة. ــق التنمي ــي تحقي  ف
وقالــت معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي، 
وزيــرة الثقافــة والشــباب إن هــذا المعــرض 
يمثــل فرصــة لإلضاءة على ما تتمتــع به دولة 
اإلمــارات مــن تنوع معرفي وثقافي قائم على 
التســامح والتاقــي اإلنســاني والتواصــل مــع 
العقــول والثقافــات األخرى؛ وهــو إرث طالما 
شــكل هوية معرفية لإلمارات أرســى دعائمها 
الوالــد المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، واآلبــاء 
المؤسسون، ونهج سارت عليه قيادتنا الرشيدة 
علــى مدى الخمســين عامًا الماضيــة، وتتطلع 
مــن خالــه إلــى الخمســين عامًا المقبلــة، بما 
يعكس رســالة اإلمارات اإلنســانية والحضارية 
ــي. ــا الثقاف ــن موروثن ــا المســتمدة م  وقيمه
وأضافــت معاليهــا ان مشــاركة وزارة الثقافــة 
والشــباب في هذا الحدث االســتراتيجي تأتي 
ــس  ــى تكري ــة إل ــا الهادف ــن رؤيتن ــًا م انطاق
مكانــة القطــاع الثقافــي واإلعامي والشــبابي 
ــل  ــج وفاع ــاع منت ــاهمته كقط ــم مس وتعظي
فــي االقتصــاد الوطنــي، مــن أجــل النهــوض 
بالصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة واالســتثمار 
فــي قــدرات الشــباب وطاقاتهــم وإبداعاتهــم، 
ــة اإلمــارات  ــة دول األمــر الــذي يكــرس مكان

كوجهــة عالميــة فــي دعــم الشــباب واإلعــام 
 الحديــث والثقافــة واإلبــداع بكافــة أشــكاله
و تنظــم الــوزارة فــي إكســبو خــال الفتــرة 
مــن 7 ولغايــة 9 ديســمبر القــادم »المؤتمــر 
العالمــي لاقتصاد اإلبداعــي«، وذلك بالتزامن 
مــع احتفاء اإلمارات بالســنة الدولية لاقتصاد 
ــث  ــة ٢٠٢١؛ حي ــل التنمي ــن أج ــي م اإلبداع
يســعى إلــى مناقشــة أفضــل الســبل الداعمــة 
لابتــكار واالســتثمار في المشــاريع اإلبداعية، 
ــن  ــدة للنمــو، وتمكي ــر الفــرص الجدي وتوفي
 المواهــب اإلبداعيــة على المســتوى العالمي.
ويركــز المؤتمــر على التحديــات التي فرضتها 
جائحــة كورونا على قطــاع الصناعات الثقافية 
ــزز  ــدة تع ــرص جدي ــة ف ــة، وإقام واإلبداعي
مــن ريــادة األعمــال اإلبداعيــة، حتــى تكــون 
الثقافــة وســيلة داعمــة للتســامح والتماســك 
التعافــي  مفهــوم  وتكريــس  االجتماعــي، 
الشــامل والتنميــة المســتدامة، حيــث تعمــل 
الــوزارة علــى برنامج وطني لدعــم المبدعين 
والمميزيــن والموهوبين، بما يجعل اإلمارات 
ــي هــذا المجــال. ــة ف ــدة وعالمي ــة رائ  وجه
وســيجمع المؤتمر العالمي لاقتصاد اإلبداعي 
٢٠٢١ ممثلين عن الحكومات وصناع السياسات 
والمنظمــات الدولية والخبراء ورجال األعمال 
ــرر أن يشــهد  ــن المق ــث م ــن، حي والمبدعي
عقــد اجتماعيــن أحدهمــا ألصحــاب االقتصاد 
اإلبداعــي، واآلخــر اجتمــاع وزاري، وســيمّثل 
منصة للمهتمين باالقتصاد اإلبداعي وأصحاب 
المصلحة، لتبــادل األفكار ومواجهة التحديات 
ومناقشــة الفــرص الجديــدة، وبنــاء شــبكات 
 لدعــم نمــو االقتصــاد اإلبداعــي العالمــي.
وخــال الفتــرة مــن ١9 وحتــى ٢١ ديســمبر، 
ــزة ومهرجــان البــردة«  ــوزارة »جائ تنظــم ال
بهــدف تعزيــز مكانــة اإلمــارات كمركز ثقافي 
وحاضنة للفنون اإلبداعية عبر جلسات حوارية 
متنوعــة، ومعارض فنية، وعــروض األداء التي 
يشــارك فيهــا نخبة من المفكريــن والمبدعين 
في المشهد الثقافي من مختلف دول العالم، 

إذ ســيوفر المهرجــان منصــة لتبــادل الــرؤى 
واألفــكار، وتطوير مشــاريع إبداعية مشــتركة 
لاحتفــاء بالثقافــة اإلســامية، ويهــدف إلــى 
تعزيــز مكانة اإلمارات كمركز ثقافي وحاضنة 
للفنون اإلبداعية عبر جلسات حوارية متنوعة، 
ومعــارض فنيــة، وعــروض األداء يشــارك فيها 
نخبــة مــن المبدعيــن فــي المشــهد الثقافــي 
مــن مختلــف دول العالــم، بمــا يوفــر منصــة 
ــاريع  ــر مش ــكار وتطوي ــرؤى واألف ــادل ال لتب
 إبداعية مشــتركة لاحتفاء بالثقافة اإلسامية.
فيمــا تهــدف الجائــزة إلــى تكريــم المبدعيــن 
المتميزيــن فــي أربعــة فنــون إســامية، هــي 
والحديــث،  التقليــدي  والخــط  الزخرفــة، 
والتصميــم  والفصيــح،  النبطــي  والشــعر 
الجائــزة  اســتقبلت  حيــث  التيبوغرافــي؛ 
١557 طلــب تســجيل للُمشــاركة فــي فئاتهــا 
 الرئيســية وذلــك مــن 5٦ دولــة حــول العالم.

وتنظــم الــوزارة أيضــًا »قمــة اللغــة العربيــة« 
تزامنــا مــع اليــوم العالمي للغــة العربية الذي 
يصــادف ١8 ديســمبر مــن كل عــام، لمناقشــة 
واقــع اللغــة العربيــة وتحدياتهــا، ومعيقــات 
انتشــارها فــي المجتمعــات غيــر الناطقة بها، 
للخــروج برؤيــة موضوعيــة لواقعهــا، كونهــا 
مــن ركائــز الهويــة وأهــم أدوات التفاعــل في 
المجتمعات العربية من جهة، و كونها وسيلة 
في االنخراط المعرفي نحو المعاصرة الواعية 
والمســتقبل الواعــد مــن جهة أخــرى، وإلبراز 
الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة اإلمارات 
كوجهة عالمية للنهوض بلغة »الضاد«، وتعزيز 
مكانتهــا عالميًا، وذلك عبر منظومة مســارات 
لتطويرهــا، وتكريــس أهميــة العمــل بهــا عبر 
مجموعــة مــن المبــادرات الفاعلــة نظــراً لمــا 
تمثلــه اللغــة العربيــة مــن كونهــا تعــد »قلب 
الهوية الوطنية«، والحفاظ عليها من األولويات 

االستراتيجية. وام

ــة  ــزة خليف ــة لجائ ــة العام ــدت األمان أك
التربوية على أن »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« ُيمثل 
نقلــة نوعيــة علــى صعيــد ترســيخ صــورة 
ــة  ــة دول ــكار لمكان ــادة واالبت ــز والري التمي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مختلــف 
الصعــد اإلقليميــة والدوليــة، من خــال هذا 
اإلقبال العالمي غير المسبوق والمتمثل في 
مشاركة ١9٢ دولة من مختلف أنحاء العالم، 
وهو ما يجسد ويترجم تلك المكانة الرائدة 
التــي تحظــى بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة لــدى مختلــف شــعوب العالم . 
جــاء ذلــك خــال الجلســة الحواريــة التي 
نظمتهــا الجائــزة عن بعــد بعنوان »إكســبو 
جسر للتواصل الحضاري العالمي«، وتحدث 
فيها كل من لبنى الشامسي المدير التنفيذي 
لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي بمؤسسة 
اإلمارات للتعليم المدرســي، وعلي الشعالي 
الوكيــل المســاعد المكلــف بقطــاع التــراث 
والفنــون بــوزارة الثقافــة والشــباب، وياســر 
علي القرقاوي مدير إدارة البرامج والشراكات 
بوزارة التسامح والتعايش، وراشد الشامسي 
مديــر إدارة المبادرات الشــبابية بالمؤسســة 
االتحاديــة للشــباب وأدارها حميــد إبراهيم 
عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، 
ــادات المدرســية  بحضــور لفيــف مــن القي

واألكاديميــة وأوليــاء األمور والطلبة. 
وفي بداية الجلسة أكدت أمل العفيفي 
األميــن العــام لجائزة خليفــة التربوية على 
أهمية هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها 
الجائزة لتســليط الضوء على إكســبو ٢٠٢٠ 
دبــي ومــا يحملــه مــن منجــزات حضاريــة 
تعــزز صــورة ومكانــة دولة اإلمــارات على 
ــى أن هــذا  ــد العالمــي، مشــيرة إل الصعي
النجــاح الكبير للدولة في اســتضافة العالم 
فــي ربوع إكســبو، وما تميز به من حســن 
التنظيــم واإلعــداد لهــذه االســتضافة إنمــا 
ــادة وحكومــة  ــة اإلمــارات قي يجســد رؤي
ــادة  ــز والري ــج التمي ــة نه ــعبًا لمواصل وش

للخمســين المقبلة. 
ــذه  ــة ه ــى أهمي ــي إل ــت العفيف ولفت
ــة  ــائل التربوي ــال الرس ــي إيص ــة ف الجلس
المنشــودة للطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي 
مختلــف المراحــل الدراســية بضــرورة 
التعــرف علــى مــا تحقــق مــن مكتســبات 
وطنيــة علــى صعيــد إكســبو ٢٠٢٠ دبــي، 
ودور الطلبة والنشء والشباب في الترويج 
للقيم اإلماراتيــة األصيلة، وتعزيز التواصل 
الحضــاري مــع مختلــف ثقافــات شــعوب 
العالــم الذيــن جــاءوا مــن مشــارق األرض 
ــدث  ــذا الح ــي ه ــاركة ف ــا للمش ومغاربه

الدولــي البــارز فــي األلفيــة الجديــدة . 
ــم  ــد إبراهي ــه رحــب حمي ــن جانب وم
منظومــة  دور  إلــى  مشــيرًا  بالحضــور 
التعليــم بصــورة عامــة في الترويــج للقيم 
اإلماراتيــة والعــادات والتقاليــد وإحــداث 
التواصــل المنشــود مــع مختلــف الوفــود 
المشــاركة للتعريــف بهــذه القيــم، ففــي 
إكسبو ٢٠٢٠ دبي حضر العالم في ضيافة 
ــة الســعادة  ــارات، وهــي دول ــة اإلم دول

ــه  ــرف عن ــذي ع ــتحيل ال ــن الامس ووط
دائمــًا إكــرام الضيــف وحســن وفادتــه.

وتطرقت لبنى الشامسي خال الجلسة 
إلــى رســالة وأهــداف إكســبو ٢٠٢٠ دبــي 
كملتقى للعقول وصنع المســتقبل مشيرة 
إلــى أهميــة الرحــات المدرســية وتواجد 
أبنائنــا الطلبــة فــي هذا المحفل الفكـــري 
اإلبداعي  الكبير، لكي يرصـــدوا ويتعلموا 
ــول  ــاد حل ــي ايج ــهموا ف ــوا، ويس ويبدع
ــرة، لمســتقبل مشــرق مــن خــال  مبتكـ
»الفــرص  المختلفــة  األجنحــة  زيــارة 
والتنقــل واالســتدامة«، باإلضافــة إلــى 
تحتفــل  التــي  األجنحــة  مــن  العديــد 
بــإرث ومســتقبل دولــة اإلمــارات العربية 
ــة  المتحــدة، هــذه الرحــات هــي تجرب
ــج  ــع المناه ــى م ــرة تتماش ــدة وغام فري
الدراســية المتنوعــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحدة لتقديم تعليم اســتثنائي 
مــن خــال هــذه الفرصــة التي تأتــي مرة 

واحــدة فــي العمــر. 
»التفاصيــل في الموقع اإللكتروني«

سارة األميري وأوريت هكوهين خالل تبادل مذكرات التعاون

جورج فيال خالل استقباله الجروان
خالل الجلسة الحوارية

أبوظبي - الوطن

ملك البحرين يبحث تعزيز العالقات األخوية مع صقر غباش »محمد بن راشد لإلدارة الحكومية« تناقش 
اســتقبل جالــة الملــك حمد بن عيســى آل التحول الرقمي لخدمة القطاع العام

خليفــة عاهل مملكة البحرين الشــقيقة معالي 
صقر غبــاش رئيس المجلس الوطنــي االتحادي 
والوفــد المرافــق الــذي يقــوم بزيــارة رســمية 

إلــى مملكــة البحرين.
ــة ملــك  ــاش لجال ــي صقــر غب ونقــل معال
البحرين تحيات صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة »حفظه اهلل« 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 
وتمنيــات ســموهم لمملكــة البحرين وشــعبها 

المزيــد مــن التقــدم واالزدهار.
وحمــل جالة ملك البحريــن معاليه تحياته 
إلى صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســلحة وتمنياته 
لدولــة اإلمــارات وشــعبها المزيــد مــن الرفعــة 

والتقــدم واالزدهار.
ــة الملــك حمــد بــن عيســى  وأعــرب جال

آل خليفــة عــن اعتــزازه بالعاقــات التاريخيــة 
ــة  ــن مملك ــع بي ــي تجم ــة الت ــة الوثيق األخوي
البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والتــي تــزداد رســوًخا وقــوًة فــي ظــل الحــرص 
ــا. ــيع آفاقه ــا وتوس ــى تطويره ــادل عل  المتب
وأكــد جالتــه على أهميــة مثل هــذه الزيارات 
األخويــة التــي تســهم فــي تفعيل أطــر التعاون 

وتبــادل التجارب والخبــرات فيما يخص العمل 
البرلمانــي والديمقراطــي إلــى جانب التنســيق 

حيــال مختلف القضايا المشــتركة.
وأشاد جالة ملك البحرين بدور المجلسين 
ــة أواصــر  فــي البلديــن وإســهامهما فــي تقوي
العاقات البحرينية اإلماراتية على المســتويين 
الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور 

في البلدين الشــقيقين.
وأعــرب معالــي صقــر غبــاش عــن خالــص 
تقديــره لجالــة ملــك البحريــن، مثمنــا حــرص 
جالته المســتمر على تعزيز العاقات األخوية 
التاريخيــة الوثيقــة بين البلدين الشــقيقين في 
المجــاالت كافــة وتوثيــق التعــاون البرلمانــي 
والنيابي وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين.وام

 ضمــن مشــاركتها فــي فعاليــات معرض 
ــة  ــت كلي ــال ٢٠٢١” نظم ــس غلوب »جيتك
محمد بن راشد لإلدارة الحكومية مجموعة 
ــاركين  ــة للمش ــل التدريبي ــن ورش العم م
مــن  تناقــش  والتــي  المعــرض،  وزوار 
خالهــا تحــوالت اإلدارة الحكوميــة وســبل 
ــام. ــاع الع ــي للقط ــول الرقم ــة التح  خدم
ــن خــال ورش العمــل  ــة م ــدف الكلي وته
إلــى تقديــم فهــم واضــح حــول محفــزات 
بيــن  رابــط  وخلــق  الرقمــي،  التحــول 
التحــول الرقمــي والكفــاءة والحوكمــة، 
مــع تســليط الضــوء علــى نمــاذج األعمــال 
األكثــر ماءمــة لدمــج التحــول الرقمــي في 
القطــاع العــام. فضــًا عــن توضيــح مفهــوم 
الرشــاقة المؤسســية في االدارة الحكومية، 
 وتحديــد أبعادهــا فــي القطــاع الحكومــي.
ــباع  ــن س ــي ب ــور عل ــعادة الدكت ــد س وأك
ــة محمــد  المــري، الرئيــس التنفيــذي لكلي
بــن راشــد لــإلدارة الحكوميــة علــى أهميــة 
منصــة معرض »جيتكس غلوبال” الســنوي، 
لكونهــا تجمــع قــادة االبتــكار وخبــراء 
ســقف  تحــت  المتقدمــة  التكنولوجيــا 
ــي  ــة ف ــكار خاق ــرح رؤى وأف ــد، لط واح
ــات، ومناقشــة  ــة مســتقبل المجتمع صناع
 التوجهــات العالميــة فــي ذات الســياق.

كمــا اكــد حرص الكلية علــى أن تكون جزءًا 
فعــااًل مــن الحــدث، مــن خــال فعالياتهــا 
التــي تســعى مــن خالها إلى نشــر المعرفة 
ومناقشــة أفضــل الممارســات بمجــاالت 
العامــة،  والسياســات  الحكوميــة  اإلدارة 
وســبل ربطهــا بالتطــور التكنولوجــي الهائل 
 الــذي يشــهده العالــم فــي شــتى المجاالت.
وخــال ورشــة »الرشــاقة المؤسســية فــي 
اإلدارة الحكوميــة« أشــار صالــح ســليم 
الحمــوري الــذى قــدم الورشــة إلــى ســرعة 
تجــاوب حكومــة دولــة االمــارات العربيــة 
العالميــة،  التغييــرات  لكافــة  المتحــدة 
انطاقــًا مــن رؤيــة قيادتهــا الثاقبــة والتــي 
استشــرفت منــذ ســنوات ســابقة التغييرات 
التطــور الســريع والتغييــرات التــي ســتطرأ 
علــى جميــع المؤسســات بشــكل عــام 
وعملــت علــى االســتعداد بشــكل كامل لها. 
مشــيرًا ضمــن هــذا اإلطــار إلى معــدل ثقة 
الشــعب االماراتــي العالي جــدًا في حكومة 
الدولــة االمارات لرســم توجهاته وتصوراته 
نحــو المســتقبل، وهــو معــدل متقــدم 
ــم  ــن معــدالت ثقــة شــعوب العال جــدًا بي
 األخــرى التــي قــد ال تمتلــك نفــس النســبة.
وناقشــت الورشة أهم التطورات في مجال 

بناء المؤسسات الحكومية والخاصة. وام

¢¢ أمل العفيفي: استضافة »إكسبو« تجسد نهج اإلمارات في التميز والريادة واإلبداع

¢¢ سارة األميري: تبادل المعارف والخبرات جزء أساسي من رؤية اإلمارات لخلق قطاع فضائي وطني تنافسي ومستدام
¢¢ أوريت هكوهين: يسعدني أن أوقع سلسلة من االتفاقات للتعاون بين وكالتي فضاء البلدين في مجاالت مهمة ورائدة

نورة الكعبي: المعرض 
فرصة لإلضاءة على ما 
تتمتع به اإلمارات من 
تنوع معرفي وثقافي 
قائم على التسامح 
والتالقي اإلنساني

حمد بن عيسى خالل استقباله صقر غباش

07 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

برعاية الرئيس المصري ومشاركة وفد إماراتي رسمي

تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 

تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، وبحضور 
وفد رســمي إماراتي برئاســة معالي محمد 
عبــد اهلل القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء.. كــرم معالــي الدكتــور مصطفــى 
مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء بجمهورية 
ــر  ــزة مص ــن بجائ ــة، الفائزي ــر العربي مص
ــة،  ــا الثاني ــي دورته ــي ف ــز الحكوم للتمي
فــي احتفاليــة نظمــت أمــس فــي العاصمة 

ــة القاهرة. المصري
المبــادرات  إحــدى  الجائــزة  وتمثــل 
الشــراكة  اتفاقيــة  لمحــاور  الرئيســية 
االســتراتيجية في التحديــث الحكومي بين 
البلديــن التــي تــم إطاقها بحضــور ورعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 

ــر ٢٠١8. ــي فبراي ف
شــارك فــي حفــل التكريــم، معالــي 
الدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط 
والتنميــة االقتصاديــة فــي جمهوريــة مصر 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــن حكوم ــة، وم العربي
معالــي عهــود بنــت خلفان الرومــي وزيرة 
الدولــة والتطويــر الحكومــي والمســتقبل، 
وســعادة مريم الحمــادي أمين عام مجلس 
ــاه  ــد اهلل ناصــر لوت ــوزراء، وســعادة عب ال
مديــر عــام مكتب رئاســة مجلس الــوزراء، 
ــب  ــس المكت ــعيد العطــر رئي ــعادة س وس
اإلعامــي لحكومــة دولــة اإلمــارات، وعدد 
مــن المســؤولين فــي حكومتــي البلديــن.

مــن جانبــه أكــد معالــي محمــد بــن عبد 
اهلل القرقــاوي وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
فــي كلمــة ألقاها خــال حفــل التكريم، أن 
نجــاح جائــزة مصــر للتميــز الحكومي يمثل 
تتويجــًا لمراحل من الشــراكة االســتراتيجية 
ــن  ــي بي ــث الحكوم ــي التحدي ــرة ف المثم
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وحكومة جمهورية مصر العربية، ومناســبة 
ــل  ــي العم ــزة ف ــاذج المتمي ــم النم لتكري
الحكومــي المصــري واالحتفــاء بقصــص 
ــة  ــى ثقاف ــز إل ــل التمي ــي تحوي ــاح ف النج
 عمل مؤسســي ومحور للتطوير المســتدام.

وقــال القرقــاوي إن الشــراكة االســتراتيجية 
تجســد رؤية دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، لعاقــات 
التعــاون والشــراكة الهادفة لخير الشــعوب 
الشقيقة، وتعكس توجيهات صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبــي »رعاه اهلل«، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
ــد األعلــى للقــوات المســلحة،  نائــب القائ
ببناء الشــراكات الهادفة الستحداث نموذج 
عربــي مشــترك للعمــل الحكومــي يضاهــي 

أفضــل المعاييــر العالمية.
كمــا أكــد معالــي وزيــر شــؤون مجلــس 
ــو  ــن ه ــع الحكومتي ــا يجم ــوزراء أن م ال
الحــرص علــى التميــز والتجــدد.. ومــا 
ــادل  ــي تب ــة ف ــو الرغب ــا ه ــع فريقين يجم
المعــارف والخبــرة.. ومــا يجمــع شــعبينا 
هــو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرســاه 
القائد المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« مع القيادة المصرية 
منــذ قيــام دولتنــا قبــل خمســة عقود..مــا 

يجمــع بيننــا هو وقفــة مصــر التاريخية مع 
دولتنا في مرحلة تأسيســها، قبل خمســين 
 عامــًا ودعمهــا بالرعايــة والخبــرة والعلم”.

وقــال معاليه خال حفل التكريم.. »رحلة 
التميــز تحتــاج منا صبرًا ومثابرة واســتمرار 
ًا وإصرارًا.. ونتائجها سنراها واقعًا ملموسًا 
فــي كافة القطاعات مــن خال تغيير ثقافة 
العمــل الحكومــي وبــث روح جديــدة مــن 
التنافــس والتطــور واالبتــكار«، مشــيرًا إلى 
أن »مصــر زاخــرة باإلمكانــات والخبــرات، 
ومصــر كمــا يقــال واّلدة.. ومصــر ال تنتهي 

فيهــا التجــارب وال يتوقف فيهــا اإلبداع.
وأكــد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري خال كلمته 
التــي ألقاهــا فــي الحفــل أن تكريــم جائزة 
مصــر للتميــز الحكومــي يأتــي فــي إطــار 
الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة 
المصرية لمواصلة عملية اإلصاح الشــاملة 
والمســتدامة التــي ُتّوجــْت مؤخــًرا بإطاق 
ــي  ــج الوطن ــن البرنام ــة م ــة الثاني المرحل

لإلصاح االقتصــادي واالجتماعي.

ــور مصطفــى أن كل هــذه  وأكــد الدكت
االجــراءات تتســق مــع ميــاد الجمهوريــة 
الجديــدة، وقــرب االنتقــال إلــى العاصمــة 
اإلداريــة الجديــدة؛ حيــث تتطلــع الدولــة 
إلــى عمليــة االنتقال ليس فقط بأنها عملية 
انتقــال مكانــي وتغييــر في المبانــي، وإنما 
تغييــر وتطوير فــي الفكر واإلدارة، وكذلك 
تنميــة شــاملة لإلنســان المصــري، وخلــق 
حياة كريمة وســكن مناسب وصحة جيدة، 

وتوفيــر خدمــات الئقة وميســرة.
وأضــاف: »نتطلــع ألْن يكــون الموظــف 
العام ُمتميًزا في جميع النواحي؛ بداية من 

لغِتــه الرصيِنــة، وتعاملــه مــع التكنولوجيا، 
والتزامه بقواعد العمل والســلوك الوظيفي 
القويــم، والذي ســينعكس بالضــرورة على 
ــي  ــال ُيْعل ــفء وفع ــاز إداري ك ــق جه خل
مــن رضــاء المواطنين، وُيلبــي تطلعاتهم”.
كمــا قــال معاليــه فــي إطــار الحديــث 
عــن تطبيق معاييــر الحوكمة ورفــع كفاءة 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــة، م ــات العام المؤسس
اإلصاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع 
كفاءة الجهــاز اإلداري للدولة، تأتي أهمية 
جائــزة »مصــر للتميــز الحكومــي« لتعكس 
حــرص الدولــة المصريــة على تحفيــز ُروح 

المنافســة بيــن العامليــن بالجهــاز اإلداري 
ــة،  ــم اإلبداعي ــجيع أفكاره ــة، وتش للدول
وتمكينهــم مــن تحويــل هــذه األفــكار إلى 

مشــروعات علــى أرض الواقــع.
وأشــار رئيــس الــوزراء خــال كلمته إلى 
توصيــة العــام الماضــي بــأن ُتصبــَح جائــزة 
ــى  ــة عل ــزة إلزامي ــي جائ ــز الحكوم التمي
جميــع الجهــات وليســت طوعيــة، وذلــك 
لتشــجيع المنافســة وِإْذكاء فكر التميز بين 
ــة  ــاز اإلداري للدول ــدات الجه ــع وح جمي
وكافــة المســتويات الوظيفية، عــاوة على 
اســتحداث فئــات جديــدة فــي الجائزة في 
َمجاَلــْي التعليــم والصحــة، وإضافــة فئتيــن 
جديدتيــن ضمن جوائــز القيادات المتميزة 
ــل  ــل وأفض ــق عم ــل فري ــتهدفان أفض تس

موظــف حكومــي.
ــة  ــورة هال ــت الدكت ــا ، قال ــن جانبه م
والتنميــة  التخطيــط  وزيــرة  الســعيد 
االقتصاديــة إن أعمــال جائــزة مصــر للتميز 
الحكومــي لــم تكــن بمعزل عــن التحديات 
التــي واجهت العالم أجمع ، وأشــارت إلى 

إصــرار فريــق عمــل الجائزة على اســتمرار 
أعمــال الــدورة الثانيــة، ليتــم جنــي ثمــار 
هــذا العمــل بإعــان أســماء الفائزيــن فــي 
كل فئــة مــن فئــات الجائــزة وتكريمهــم.

ووجهــت الدكتــورة هالة الســعيد كلمة 
للفائزيــن بجائــزة التميــز الحكومــي قائلة: 
ــم  ــاح المه ــى النج ــل إل ــي التوّص »ال يكف
أن نســتمر وأن نكــون ناجحيــن.. فالنجــاح 
هــو بدايــة الطريــق الصحيــح نحــو التميــز 
واالرتقــاء بمؤسســاتنا وتحقيــق طموحــات 
ــة  ــن يحلمــون بالجمهوري ــن الذي المواطني

الجديدة”.
حــرص  مؤكــدة  الســعيد  واختتمــت 
االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة 
االســتراتيجية  الشــراكة  اســتمرار  علــى 
فــي مختلــف مجــاالت التعــاون مــع دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن بينهــا 
التعــاون فــي مجال إنشــاء مركــز الخدمات 
الحكوميــة المتميز في أســوان، وملف بناء 
القــدرات الحكوميــة فــي مجــاالت تعزيــز 
ثقافــة االبتــكار فــي العمــل والتوجيهــات 
االستراتيجية الستشراف المستقبل وكذلك 

اســتراتيجية االتصــال الحكومــي.
وتقدمت الســعيد بالشكر لفريق جائزة 
التميــز الحكومــي بالــوزارة، علــى إيمانهم 
ــع  ــاون م ــزة ونشــرها والتع ــرة الجائ بفك
ــة  ــة ثقاف ــات لغــرس وتنمي ــف الجه مختل
التميــز، كمــا هنــأت الفائزيــن بجائزة مصر 

للتميــز الحكومــي فــي دورتهــا الثانيــة.
وشــهدت جائــزة مصر للتميــز الحكومي 
في دورتها الثانية إقبااًل كبيرًا على الترشــح 
لفئاتهــا الـــ١9 المؤسســية والفرديــة، التــي 
ضمــت ٤ فئــات جديــدة، إذ تلقت الجائزة 
أكثــر مــن ٣٠٠٠ طلــب ترشــح، عمــل على 
تقييمها ١٤٠ محكمًا ومقيمًا، وبلغ إجمالي 
عدد ســاعات عملهم 9٠ ألف ساعة تقييم.

وكانــت الــدورة األولــى لجائــزة مصــر 
للتميــز الحكومــي، التي تم تكريم الفائزين 
ــة،  ــر ٢٠١9، ضمــت ١5 فئ بهــا فــي أكتوب
وتلقــت ألفــي طلــب ترشــح، شــارك فــي 
تقييمهــا ١١٠ مقيميــن ومحكميــن، وبلــغ 
 عدد ســاعات عملهم 5٠ ألف ساعة تقييم.

الجديــر بالذكــر، أن حكومة دولة اإلمارات 
وجمهوريــة مصر العربيــة وقعتا في فبراير 
ــي  ــتراتيجية ف ــراكة اس ــة ش ٢٠١8، اتفاقي
مجاالت تطوير وتحديث العمل الحكومي، 
تشــمل أربعة محاور رئيســية هي »التميز 
الحكومــي« عبــر تطبيــق منظومــة التميــز 
الحكومــي اإلماراتيــة، التي تمثــل مرجعية 
للحكومــات الهادفــة إلــى االرتقــاء بأدائها، 
»األداء  الثانــي  المحــور  يتضمــن  فيمــا 
والفعاليــة  الكفــاءة  تعزيــز  الحكومــي« 

الحكوميــة واالرتقــاء بــأداء الجهــات.
أمــا المحــور الثالــث »بنــاء القــدرات 
الحكوميــة« فيركــز علــى تصميــم وتقديــم 
برامــج تدريبيــة مــن خــال برنامــج قيادات 
حكومــة اإلمــارات إلعــداد وتأهيــل قيــادات 
العمــل الحكومي في المؤسســات المصرية، 
»الخدمــات  الرابــع  المحــور  ويتضمــن 
أول مركــز خدمــات  إنشــاء  الحكوميــة« 
ــة  ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــي ف نموذج
وتطبيــق نظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف 
الخدمــات الحكوميــة والعمــل علــى تصميم 
رحلة المتعامل التي تحاكي برنامج اإلمارات 

ــزة. وام ــة المتمي للخدمــة الحكومي

القرقاوي خالل كلمته في الحفل

محمد القرقاوي ومصطفى مدبولي خالل التكريم

محمد القرقاوي: الشراكة االستراتيجية تجسـد رؤية قيادة الدولتين الهادفة لخير الشعوب
ما يجمع الحكومتين الحرص على التميز وما يجمع فريقينا هو الرغبة في تبـادل المعـارف
معاليه: ما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرساه الشيخ زايد مع القيادة المصرية

مصطفى مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار 
الجهود المستمرة لمواصلة عملية اإلصالح

هالة السعيد: النجاح بداية الطريق الصحيح نحو االرتقاء 
بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين

 19 فئة مؤسسية وفردية للجائزة في دورتها الثانية بينها 4 فئات جديدة
 أكثر من 3000 طلب ترشــح من المؤسســـات الحكـــومية واألفراد
 140 محكما ومقيمًا و90 ألف ساعة تقييم إلنجاز الدورة الثانية من الجائزة

الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي: 

اســتعرضت دائــرة الطاقــة في أبوظبــي »نموذج 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة« إلمــارة أبوظبــي 
ــس  ــبوع جيتك ــات أس ــي فعالي خــال مشــاركتها ف
للتقنيــة ٢٠٢١ وذلــك فــي إطار حرصهــا على تعزيز 
مســاهمة قطــاع الطاقــة فــي القطاعــات المجتمعية 

واالقتصاديــة فــي اإلمارة.
ــادي  ــر االقتص ــرة أداة التأثي ــتعرضت الدائ واس
ــن »نمــوذج  ــي تشــكل جــزًءا م واالجتماعــي والت
أبوظبــي المتكامــل للطاقــة« أو »مكعــب الطاقــة«، 
ــر  ــم تأثي ــكًا أساســًيا لتقيي حيــث تنشــئ األداة هي
ــي  ــف النواح ــي مختل ــة ف ــاع الطاق ــات قط سياس
االجتماعيــة واالقتصاديــة، ممــا ُيمكــن الدائــرة مــن 
ــج  ــل النتائ ــدم أفض ــي تق ــات الت ــل للسياس التوص

ــع. بالنســبة للمجتم
وقــال ســعادة محمــد جمعة بن جرش الفاســي، 
ــن »أداة  وكيــل دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي: »ُتمكِّ
ــر االقتصــادي واالجتماعــي« مكعــب الطاقــة  التأثي

مــن توليــد مجموعــة مــن المخرجــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالي، الذي 
يشمل الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الطاقة والناتج 
المحلــي اإلجمالــي للقطاعات األخرى، ومســتويات 
التوظيــف، والتضخــم باإلضافة إلى مخرجات أخرى 
لــأداة. وتعــزز األداة أيًضا قدرة دائــرة الطاقة على 
تقييــم التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي لسياســات 
الطاقــة البديلــة، وتنســيق المخرجــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة مــع أصحــاب المصلحــة فــي القطاع”.

وأضاف: »إن أداة التأثير االقتصادي واالجتماعي 
ُتساعد في دعم عملية تخطيط السياسات وتوجيهها 
فــي إمــارة أبوظبــي، وستســتند إلــى النمــاذج 
االقتصاديــة العالميــة وتســتفيد منهــا. وسُيســَتخدم 
هــذا النمــوذج داخــل دائرة الطاقة مــن قبل األفراد 
الذيــن تلقــوا تدريًبــا مكثًفــا وممــن لديهــم خبــرة 
فــي دمــج الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي 

عمليــة صنــع السياســات”.

وأضــاف: »ســتكون لـــ«أداة التأثيــر االقتصــادي 
واالجتماعــي« مســاهمٌة جوهريــة فــي تنفيذ مهمة 
دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي والمتمثلة فــي االنتقال 
إلى مســتقبل قائم على الطاقة المتجددة والنظيفة، 
بما يواكب أهداف إســتراتيجية الطاقة ٢٠5٠ لدولة 
اإلمارات، والتي بدورها تهدف إلى تعزيز مشــاركة 

ــة  ــج الطاق ــي مزي ــددة ف ــة والمتج ــة النظيف الطاق
اإلجمالــي، وتقليــل البصمــة الكربونيــة الناجمة عن 
توليــد الطاقــة. وستســاعد قــدرة األداة علــى قيــاس 
التأثير االجتماعي واالقتصادي لسيناريوهات الطاقة 
المختلفــة وستســاعد فــي هــذه الرحلــة مــن خــال 
بيــان التأثيــر علــى مختلــف النواحــي المتضمنة في 

مكعــب الطاقــة، للعمــل علــى دعــم عمليــة صياغــة 
ووضع السياســات التي ستخدم المجتمع، االقتصاد، 

والبيئــة علــى حد ســواء.
ــي  ــي أبوظب ــة ف ــرة الطاق ــر أن دائ ــر بالذك جدي
تشــارك في فعاليات أســبوع جيتكــس للتقنية تحت 
مظلــة هيئــة أبوظبــي الرقمية، وتعــرض العديد من 
األدوات األخــرى منهــا أداة إدارة الميــاه المتكامل، 
ــر مــن إحــدى أدوات مكعــب الطاقــة  والتــي تعتب
ويهــدف إلــى عمــل تقييــم تقنــي واقتصــادي لنظام 
الميــاه فــي اإلمــارة متضمنــًا المياه المحــاة، ومياه 
الصــرف الصحــي المعالجــة، والميــاه الجوفية. هذا 
باإلضافــة إلــى قيــام الدائــرة بالمشــاركة فــي عرض 
مشــاريع في جانب ترشيد استهاك الطاقة والمياه، 
من خال مشــروع »خريطة كمية اســتخدام الطاقة 
والميــاه فــي إمــارة أبوظبــي« - وهــي أداة توفــر 
نظــرة عامــة جغرافية ومكانية عن اســتهاك الطاقة 

والمياه.وام

»دائرة الطاقة« تستعرض أداة التأثير االقتصادي واالجتماعي في »جيتكس 2021«

الجائزة ضمن مخرجات الشراكة االستراتيجية في التحديث الحكومي بين اإلمارات ومصر
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بمشاركة سارة األميري وخبراء عالميين
جناح المرأة بإكسبو 2020 ومجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين ينظمان جلسة حوارية 

عن زيادة تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء ضمن مبادرة المجلس العالمي للمرأة

ضمن أسبوع الفضاء في إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي، وفي إطار مبادرة »المجلس العالمي 
للمرأة«، إحدى الفعاليات الرئيسية لجناح 
المرأة في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، نظم مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع 
»كارتييه« جلسة حوارية بعنوان »زيادة 
تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء«، بهدف 
مناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في هذا 
قدم  وعلى  متكافئ  بشكل  الهام  القطاع 
كونه  من  وانطالقًا  الرجل،  مع  المساواة 
أن  المتوقع  من  واعدة  مستقبلية  صناعة 
يتجاوز حجم إيراداتها عالميًا تريليون دوالر 
بحلول عام ٢٠٤٠، ارتفاًعا من ٣5٠ مليار 

دوالر في الوقت الحالي.
وألقت معالي سارة األميري وزيرة دولة 
للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء الكلمة الرئيسية لهذه 
الجلسة الحيوية التي شارك فيها مسؤولون 
وخبراء عالميون في مجال الفضاء والقطاعات 
المرتبطة به، منهم: ماركوس بونتيس وزير 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت 
بالبرازيل، وسيمونيتا دس ببو مدير مكتب 
الخارجي  الفضاء  لشؤون  المتحدة  األمم 
لجنة  إيطاليا، وماروشكا ستراه عضو  في 
أسبوع الفضاء العالمي في سلوفينيا، وكسينيا 
موسكالينكو المحاضر الرئيسي والمؤسس 
الشريك في شركة مهمة الفضاء في التفيا، 
والدكتورة جين أولوتش الخبير بمركز العلوم 
والتغير المناخي بجنوب أفريقيا، والدكتورة 
هينا خان مديرة برنامج بمجموعة »سباير 
جلوبال« بالمملكة المتحدة، والدكتور جويل 
جوزيف مدير عام وكالة الفضاء الفلبينية، 
وأوكو يامازاكي رائد فضاء سابقًا في وكالة 
استكشاف الفضاء اليابانية وعضو لجنة سياسة 
الفضاء وثاني سيدة يابانية تعمل في مجال 
الفضاء، والدكتورة ميكايال موسيلوفا خبيرة 
والفلكية  والباحثة  سلوفاكيا،  من  فضاء 
المغربية مريم شديد، وأدارت الجلسة شلي 
برونزويك الرئيس التنفيذي للعمليات في 
مؤسسة الفضاء بالواليات المتحدة األمريكية.

الجلسة  هذه  في  المشاركون  وبحث 
لتنظيم واالستفادة  السبل  أفضل  الحوارية 
بناء  وكيفية  الفضائي  االقتصاد  قطاع  من 
مستقبل أكثر إنصاًفا، وسط ما يثيره االستخدام 

التجاري للفضاء الخارجي من قضايا قانونية 
واستفسارات عديدة حول الممتلكات العامة 
والخاصة وحركة المرور في الفضاء، وسبل 
ازدهار هذه الصناعة الجديدة بطريقة مستدامة 
تحقق الصالح العام للبشرية جميعا، وكيف 
نضمن قيام النساء بأدوار قيادية في تشكيل 
الفضاء، وكيف يؤدي وجود اقتصاد فضائي 
يتسم بالتوزان بين الجنسين إلى مزيد من 

االزدهار والتقدم والتنمية المستدامة.

زخم عالمي
وخالل كلمتها الرئيسية للجلسة، قالت 
معالي سارة األميري إن السباق نحو الفضاء 
يكتسب زخمًا عالميًا في الوقت الراهن، 
ولهذا من الضروري اجتماعيًا واقتصاديًا ضمان 

حصول النساء على نفس الفرص، مؤكدًة 
أنه ليس هناك نقص في النساء القادرات 
على ترك بصمة في مجال الطيران والمالحة 
الفضاء في  تزدهر صناعة  الجوية، ولكي 
إطار  إنشاء  إلى  نحتاج  فإننا  المستقبل، 
عمل يمّكن النساء ويلهمهن في المشاركة 

المنشودة في هذا المجال.
ركيزة  كان  المرأة  تمكين  أن  وأكدت 
أساسية للنمو االجتماعي واالقتصادي منذ قيام 
دولة اإلمارات قبل 5٠ عاًما، وكان التوازن 
بين الجنسين أحد المبادئ األساسية للدولة، 
كما أن تمكين الجيل القادم من النساء يعد 
للسنوات  الدولة  أساسًيا في رؤية  عنصًرا 
الخمسين القادمة، مضيفًة أن المرأة تمثل 
نحو 5٦% من خريجي الجامعات الحكومية 

اإلماراتية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
األهمية في  بالغ  أمر  والرياضيات، وهذا 
جهودنا لبناء صناعة فضاء قادرة على المنافسة 

عالميًا وذات مستوى عالمي.
وأعلنت معالي سارة األميري أن الجودة 
وتكافؤ الفرص بين الجنسين ركيزتان مهمتان 
في وكالة اإلمارات للفضاء، وأن أكثر من 
نصف العاملين في وكالة اإلمارات للفضاء من 
النساء، ونسعى جاهدين للحفاظ على التوازن 
بين الجنسين في وكالة اإلمارات للفضاء، 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  بأن  إيمانًا 

واالبداع واالبتكار يتحقق بهذا التكافؤ.
مما  المزيد  هناك  يزال  ال  إنه  وقالت 
تحقيق  في مجال  عالميًا  به  القيام  يجب 
تكافؤ الفرص بين الرجاء والنساء في صناعة 

أن  المتحدة  األمم  تقدر  حيث  الطيران، 
المرأة تشكل نحو ٢٠% بهذه الصناعة، ما 
يدعو لمزيد من الجهد لرفع هذه النسبة.

وأضافت أن المهمة الجديدة التي أعلنتها 
دولة اإلمارات في شهر أكتوبر الحالي إلرسال 
مليار   ٣.٦ فضائية في رحلة طولها  مركبة 
بين  الكويكبات  حزام  الستكشاف  كيلومتر 
كوكب المشتري والمريخ، تشمل إطالق مركبة 
فضائية إماراتية جديدة في عام ٢٠٢8 للهبوط 
على كويكب على بعد أكثر من 5٦٠ مليون 
المهمة  نجحت  وإذا  األرض،  من  كيلومتر 
ستصبح اإلمارات رابع دولة في العالم تهبط 
مهمة  وهي  كويكب  على  فضائية  بمركبة 
ليست سهلة، لكنها تعكس التزامنا بالتقدم 
البشري، وستوفر فرصًا جديدة للتوازن بين 

الجنسين وخلق فرص متكافئة في األدوار 
التقنية والعلمية للمرأة، حيث ستدعم إنشاء 
شركات طيران إماراتية جديدة وشركات ناشئة 
تقودها نساء، وسنتعاون مع مراكز البحث 
فرصًا جديدة  ونوفر  العالمية،  والجامعات 
للمرأة في األوساط األكاديمية والبحث العلمي.

شراكة
نائبة  المري  غانم  منى  سعادة  وقالت 
رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين 
إن مبادرة »المجلس العالمي للمرأة« تأتي 
تعزيزًا لعالقة التعاون والشراكة بين إكسبو 
٢٠٢٠ دبي ومجلس اإلمارات للتوازن بين 
الجنسين، كونه المظلة الرئيسية للفعاليات 
واألنشطة التي تتعلق بالمرأة والتوازن بين 
الذي  العالمي  الحدث  هذا  في  الجنسين 
تشارك فيه ١9٢ دولة، إضافة إلى المؤسسات 
والمنظمات الدولية، الفتًة إلى أن المبادرة 
تهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات 
التوازن  بالمرأة وسبل تعزيز  التي تتعلق 
بين الجنسين حول العالم، تحقيقًا للهدف 
الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن 
التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء 
والفتيات حول العالم في كل المجاالت، 
مؤكدًة على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة 
في قطاع الفضاء الذي يتجاوز كونه مجرد 
مهام استكشافية، بل نظام بيئي متكامل يوفر 
أيضًا فرصًا اقتصادية رائعة، فضاًل عن فائدته 
للبشرية جميعًا، من المهم أن تنال المرأة 

فرصتها الكاملة للمشاركة فيه.
وأعربت عن اعتزازها وفخرها بما حققته 
المرأة اإلماراتية من نجاح وإنجازات في هذا 
من  به  تحظى  لما  نتيجة  الحيوي،  القطاع 
دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة لاللتحاق 
بمختلف التخصصات والمساهمة في مجاالت 

التنمية كافة.
وزير  بونتيس  ماركوس  أشاد  بدوره 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت 
بالبرازيل، بجهود دولة اإلمارات لتحقيق 
التوازن بين الجنسين ونجاحات المرأة في 
مختلف المجاالت، معربًا عن أمله في رؤية 
في  ينجحن  والنساء  الفتيات  من  المزيد 
في  المهنية  طموحاتهن  ويواصلن  الحياة 

كل دول العالم.وام

||

 سارة األميري: التوازن ||
بين الجنسين أحد المبادئ 

األساسية التي قامت 
||عليها الدولة

منى المري: مبادرة ||
»المجلس العالمي للمرأة« 
تسلط الضوء على تعزيز 

التوازن بين الجنسين

مناقشة أفضل السبل لتنظيم واالستفادة من قطاع االقتصاد الفضائي بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وإنصاًفا للجميع

المهمة الفضائية الجديدة للدولة تعكس التزامنا بالتقدم البشري وستوفر فرصًا جديدة للمرأة
 تمكين الجيل القادم من النساء عنصر أساسـي في رؤية الدولة للسنوات الخمسين المقبلـة

وزير العلـوم والتكنولوجيا بالبرازيل يشيد بجهود اإلمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين

سارة األميري خالل الجلسة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص 
دولة اإلمارات على مواصلة جهود التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما 
يدعم العمل االقتصادي الخليجي، خصوصًا 
في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا 
المتقدمة واالبتكار وتقنيات الثورة الصناعية 
مجلس  دول  بتوجهات  مشيدًا  الرابعة، 
تعزيز  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
هذا التعاون، خاصًة مع االستعداد لمرحلة 
ما بعد كوفيد-١9، ووضعها ضمن أولويات 
العمل الخليجي المشترك خالل الفترة المقبلة.
في  معاليه  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
الصناعي  التعاون  للجنة   ٤8 الـ  االجتماع 
الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين، 
حيث أشارت دول المجلس خالل االجتماع، 
إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من 
المقبلة، كونه أحد  الفترة  االهتمام خالل 
الخيارات الرئيسة لتعزيز التنويع االقتصادي 
مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على 
المتقدمة والذكاء االصطناعي  التكنولوجيا 
وإنترنت األشياء، وتطوير األنظمة والسياسات 

والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.
الدكتور سلطان بن أحمد  وقال معالي 
القيادة  توجيهات  مع  تماشيًا   « الجابر.. 
الرشيدة في دولة اإلمارات، نسعى دائمًا 
األشقاء  مع  والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلى 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  في مجلس 
المنافع  يحقق  بما  المجاالت  في مختلف 
المتبادلة. وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع 
الصناعي في دول المجلس من خالل دعم 
الصناعة واالبتكار واالنتقال المرن إلى تطبيقات 
التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية 
الرابعة، خصوصًا على مستوى العمل الصناعي 
القطاعات  الجهود في  المشترك، وتنسيق 
تحقيق  أجل  من  األولوية،  ذات  الصناعية 

االرتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالميًا.

»الصناعة 4.0«
الصناعة في  وأضاف معاليه” إن قطاع 
دولة اإلمارات شهد دفعة كبيرة من خالل 
االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد 
من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع 
التحول الرقمي. وبمناسبة اليوبيل الذهبي 
لدولة اإلمارات، وضمن “مشاريع الخمسين”، 
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
برنامج “الصناعة ٤.٠” لتمكين القطاع من تبني 
حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج 
حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما 

يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، 
ويخفض التكاليف، ويزيد اإلنتاجية، ويرفع 
الكفاءة، ويحسن الجودة والسالمة، ويخلق 
استعداد  على  ونحن  جديدة.  عمل  فرص 
في  األشقاء  مع  الخبرات  وتبادل  للتعاون 
الخليج العربي بما يسهم في تعزيز تقدم 

وتطور القطاع الصناعي”.
وأوضح معاليه أن الجهود الوطنية لتطوير 
القطاع الصناعي في دولة اإلمارات من خالل 
برنامج الصناعة ٤.٠ ستسهم في زيادة اإلنتاجية 
الصناعية بنسبة ٣٠% وإضافة ٢5 مليار درهم 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام الـ١٠ 
المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لالستراتيجية 
اإلماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
وذلك بالتزامن مع استعداد دولة اإلمارات 
لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين 
عاما المقبلة، وبما يرسخ مكانة دولة اإلمارات 
كحاضنة لألفكار الرائدة والمبتكرة وصناعات 

المستقبل”.
كوفيد١9  أن جائحة  إلى  معاليه  وأشار 
التركيز  مضاعفة  أجل  من  الجهود  دفعت 
التوجهات  وتطوير  التعاون،  تعزيز  على 
الحالية والمستقبلية، خصوصًا في ظل العمل 
الحالي من أجل تحديث وثيقة االستراتيجية 
الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز 
التكامل الصناعي، ويسرع تطوير وتطبيق 
الصناعات  برامج ومشروعات تكاملية في 
االستراتيجية والحيوية، واالستفادة من نقاط 

القوة التي تملكها كل دولة.

فرص مستقبلية
الدول  إلى  الدعوة  معاليه  ووجه 
بصورة  التنسيق  من  للمزيد  األعضاء 
المشتركة،  المصالح  تحقيق  في  تسهم 
الخبرات،  تبادل  مستوى  على  خصوصًا 
منوهًا  والتطوير،  والبحث  والتدريب، 
باإلمكانات المتوفرة لدى دول المجلس 
والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري 
القطاع  وتشجع  تحفز  كما  الخليجي، 
النوعية في مختلف  الزيادة  الخاص في 
المشروعات اإلنتاجية، خصوصًا في ظل ما 
يعيشه العالم حاليًا من ابتكارات وفرص 
مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة 
الصناعية الرابعة، األمر الذي يسهم في 
تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وأكد معاليه أن تحقيق التنمية الصناعية 
الشاملة في دول المجلس، سينعكس على 
جودة  ورفع  اإلنتاجية،  الكفاءة  تعزيز 
مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها 
من  تبدأ  إيجابية،  اجتماعية  آثار  كذلك 

مرورًا  واألمان،  السالمة  مؤشرات  تعزيز 
بتحسين شامل في الخدمات، وتنمية الفرص 
االقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي اإلجمالي، وأيضًا تعزيز 
الفرص االستثمارية في قطاعات صناعية 

ذات أولوية القتصاداتنا الوطنية.

جدول األعمال
وتضمن جدول األعمال االجتماع، تحديد 
مجموعة من األولويات الخليجية في مرحلة 
أحد  الصناعة  واعتبار  كوفيد١9،  بعد  ما 
المجاالت الرئيسة لدول المجلس من أجل 

التنويع االقتصادي، والتركيز على الصناعات 
التي تعتمد التكنولوجيا، وتطوير األنظمة 
والسياسات المشتركة والداعمة للصناعة، 
وكذلك دعم مراكز االبتكار وتشجيع قيام 
ودعم  المشتركة،  الصناعية  المشاريع 
في  األولوية  بإعطاء  المحلي  المحتوى 
المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.

كما تضمن االجتماع االتفاق على إصدار 
أنظمة وبرامج خليجية تساهم في التوسع 
في المشروعات الوطنية على مستوى دول 
وخلق  نموها  في  يساهم  بما  المجلس 
قيمة مضافة أكبر في االقتصاد الوطني، 

وكذلك وضع خطط مستقبلية في مجال 
التصنيع لتفادي األضرار الواقعة على قطاع 
الصناعة خالل الجائحات الصحية، وكذلك 
التأكيد على تعزيز التعاون بين الجهات 
الحكومية الخليجية المرتبطة بالقطاعات 
الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات 

والتدريب.
في سياق آخر، عقد األسبوع الماضي، 
التعاون،  العامة لمجلس  األمانة  في مقر 
في العاصمة السعودية الرياض، االجتماع 
التحضيري الـ٤٠ لوكالء وزارات الصناعة، 
حيث اطلع الحضور على رؤية تعزيز العمل 

الخليجي المشترك، وأوصوا بانضمام منظمة 
في  كعضو  الصناعية  لالستشارات  الخليج 
موضوع  وإحالة  الصناعية،  التنمية  لجنة 
منظمة  إلى  الرابعة«  الصناعية  »الثورة 
الخليج لالستشارات الصناعية لتضمينه في 
دراسة تحديث وثيقة االستراتيجية الموحدة 
التعاون،  مجلس  لدول  الصناعية  للتنمية 
كما وافقت اللجنة على إطار تعزيز دور 
القطاع الصناعي بدول المجلس، كمرجعية 
تعزيز  بهدف  األعضاء  للدول  استرشادية 
التنمية الصناعية على المستويين الوطني 

والخليجي.وام

خالل االجتماع الـ 48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي المنعقدة في البحرين

سلطان الجابر: تماشيًا مع توجيهات القيادة نسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع األشقاء

سلطان الجابر خالل مشاركته في االجتماع

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يؤكد حرص اإلمارات على التعـاون لتعـزيز أداء القطـاع
مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلـس من خـالل دعـم الصناعـة واالبتكـار
تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات األولوية لتحقيق االرتقاء بأداء القطاع وتنافسيته

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م08

بمشاركة سارة األميري وخبراء عالميين
جناح المرأة بإكسبو 2020 ومجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين ينظمان جلسة حوارية 

عن زيادة تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء ضمن مبادرة المجلس العالمي للمرأة

ضمن أسبوع الفضاء في إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي، وفي إطار مبادرة »المجلس العالمي 
للمرأة«، إحدى الفعاليات الرئيسية لجناح 
المرأة في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، نظم مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع 
»كارتييه« جلسة حوارية بعنوان »زيادة 
تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء«، بهدف 
مناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في هذا 
قدم  وعلى  متكافئ  بشكل  الهام  القطاع 
كونه  من  وانطالقًا  الرجل،  مع  المساواة 
أن  المتوقع  من  واعدة  مستقبلية  صناعة 
يتجاوز حجم إيراداتها عالميًا تريليون دوالر 
بحلول عام ٢٠٤٠، ارتفاًعا من ٣5٠ مليار 

دوالر في الوقت الحالي.
وألقت معالي سارة األميري وزيرة دولة 
للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء الكلمة الرئيسية لهذه 
الجلسة الحيوية التي شارك فيها مسؤولون 
وخبراء عالميون في مجال الفضاء والقطاعات 
المرتبطة به، منهم: ماركوس بونتيس وزير 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت 
بالبرازيل، وسيمونيتا دس ببو مدير مكتب 
الخارجي  الفضاء  لشؤون  المتحدة  األمم 
لجنة  إيطاليا، وماروشكا ستراه عضو  في 
أسبوع الفضاء العالمي في سلوفينيا، وكسينيا 
موسكالينكو المحاضر الرئيسي والمؤسس 
الشريك في شركة مهمة الفضاء في التفيا، 
والدكتورة جين أولوتش الخبير بمركز العلوم 
والتغير المناخي بجنوب أفريقيا، والدكتورة 
هينا خان مديرة برنامج بمجموعة »سباير 
جلوبال« بالمملكة المتحدة، والدكتور جويل 
جوزيف مدير عام وكالة الفضاء الفلبينية، 
وأوكو يامازاكي رائد فضاء سابقًا في وكالة 
استكشاف الفضاء اليابانية وعضو لجنة سياسة 
الفضاء وثاني سيدة يابانية تعمل في مجال 
الفضاء، والدكتورة ميكايال موسيلوفا خبيرة 
والفلكية  والباحثة  سلوفاكيا،  من  فضاء 
المغربية مريم شديد، وأدارت الجلسة شلي 
برونزويك الرئيس التنفيذي للعمليات في 
مؤسسة الفضاء بالواليات المتحدة األمريكية.

الجلسة  هذه  في  المشاركون  وبحث 
لتنظيم واالستفادة  السبل  أفضل  الحوارية 
بناء  وكيفية  الفضائي  االقتصاد  قطاع  من 
مستقبل أكثر إنصاًفا، وسط ما يثيره االستخدام 

التجاري للفضاء الخارجي من قضايا قانونية 
واستفسارات عديدة حول الممتلكات العامة 
والخاصة وحركة المرور في الفضاء، وسبل 
ازدهار هذه الصناعة الجديدة بطريقة مستدامة 
تحقق الصالح العام للبشرية جميعا، وكيف 
نضمن قيام النساء بأدوار قيادية في تشكيل 
الفضاء، وكيف يؤدي وجود اقتصاد فضائي 
يتسم بالتوزان بين الجنسين إلى مزيد من 

االزدهار والتقدم والتنمية المستدامة.

زخم عالمي
وخالل كلمتها الرئيسية للجلسة، قالت 
معالي سارة األميري إن السباق نحو الفضاء 
يكتسب زخمًا عالميًا في الوقت الراهن، 
ولهذا من الضروري اجتماعيًا واقتصاديًا ضمان 

حصول النساء على نفس الفرص، مؤكدًة 
أنه ليس هناك نقص في النساء القادرات 
على ترك بصمة في مجال الطيران والمالحة 
الفضاء في  تزدهر صناعة  الجوية، ولكي 
إطار  إنشاء  إلى  نحتاج  فإننا  المستقبل، 
عمل يمّكن النساء ويلهمهن في المشاركة 

المنشودة في هذا المجال.
ركيزة  كان  المرأة  تمكين  أن  وأكدت 
أساسية للنمو االجتماعي واالقتصادي منذ قيام 
دولة اإلمارات قبل 5٠ عاًما، وكان التوازن 
بين الجنسين أحد المبادئ األساسية للدولة، 
كما أن تمكين الجيل القادم من النساء يعد 
للسنوات  الدولة  أساسًيا في رؤية  عنصًرا 
الخمسين القادمة، مضيفًة أن المرأة تمثل 
نحو 5٦% من خريجي الجامعات الحكومية 

اإلماراتية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
األهمية في  بالغ  أمر  والرياضيات، وهذا 
جهودنا لبناء صناعة فضاء قادرة على المنافسة 

عالميًا وذات مستوى عالمي.
وأعلنت معالي سارة األميري أن الجودة 
وتكافؤ الفرص بين الجنسين ركيزتان مهمتان 
في وكالة اإلمارات للفضاء، وأن أكثر من 
نصف العاملين في وكالة اإلمارات للفضاء من 
النساء، ونسعى جاهدين للحفاظ على التوازن 
بين الجنسين في وكالة اإلمارات للفضاء، 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  بأن  إيمانًا 

واالبداع واالبتكار يتحقق بهذا التكافؤ.
مما  المزيد  هناك  يزال  ال  إنه  وقالت 
تحقيق  في مجال  عالميًا  به  القيام  يجب 
تكافؤ الفرص بين الرجاء والنساء في صناعة 

أن  المتحدة  األمم  تقدر  حيث  الطيران، 
المرأة تشكل نحو ٢٠% بهذه الصناعة، ما 
يدعو لمزيد من الجهد لرفع هذه النسبة.

وأضافت أن المهمة الجديدة التي أعلنتها 
دولة اإلمارات في شهر أكتوبر الحالي إلرسال 
مليار   ٣.٦ فضائية في رحلة طولها  مركبة 
بين  الكويكبات  حزام  الستكشاف  كيلومتر 
كوكب المشتري والمريخ، تشمل إطالق مركبة 
فضائية إماراتية جديدة في عام ٢٠٢8 للهبوط 
على كويكب على بعد أكثر من 5٦٠ مليون 
المهمة  نجحت  وإذا  األرض،  من  كيلومتر 
ستصبح اإلمارات رابع دولة في العالم تهبط 
مهمة  وهي  كويكب  على  فضائية  بمركبة 
ليست سهلة، لكنها تعكس التزامنا بالتقدم 
البشري، وستوفر فرصًا جديدة للتوازن بين 

الجنسين وخلق فرص متكافئة في األدوار 
التقنية والعلمية للمرأة، حيث ستدعم إنشاء 
شركات طيران إماراتية جديدة وشركات ناشئة 
تقودها نساء، وسنتعاون مع مراكز البحث 
فرصًا جديدة  ونوفر  العالمية،  والجامعات 
للمرأة في األوساط األكاديمية والبحث العلمي.

شراكة
نائبة  المري  غانم  منى  سعادة  وقالت 
رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين 
إن مبادرة »المجلس العالمي للمرأة« تأتي 
تعزيزًا لعالقة التعاون والشراكة بين إكسبو 
٢٠٢٠ دبي ومجلس اإلمارات للتوازن بين 
الجنسين، كونه المظلة الرئيسية للفعاليات 
واألنشطة التي تتعلق بالمرأة والتوازن بين 
الذي  العالمي  الحدث  هذا  في  الجنسين 
تشارك فيه ١9٢ دولة، إضافة إلى المؤسسات 
والمنظمات الدولية، الفتًة إلى أن المبادرة 
تهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات 
التوازن  بالمرأة وسبل تعزيز  التي تتعلق 
بين الجنسين حول العالم، تحقيقًا للهدف 
الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن 
التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء 
والفتيات حول العالم في كل المجاالت، 
مؤكدًة على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة 
في قطاع الفضاء الذي يتجاوز كونه مجرد 
مهام استكشافية، بل نظام بيئي متكامل يوفر 
أيضًا فرصًا اقتصادية رائعة، فضاًل عن فائدته 
للبشرية جميعًا، من المهم أن تنال المرأة 

فرصتها الكاملة للمشاركة فيه.
وأعربت عن اعتزازها وفخرها بما حققته 
المرأة اإلماراتية من نجاح وإنجازات في هذا 
من  به  تحظى  لما  نتيجة  الحيوي،  القطاع 
دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة لاللتحاق 
بمختلف التخصصات والمساهمة في مجاالت 

التنمية كافة.
وزير  بونتيس  ماركوس  أشاد  بدوره 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت 
بالبرازيل، بجهود دولة اإلمارات لتحقيق 
التوازن بين الجنسين ونجاحات المرأة في 
مختلف المجاالت، معربًا عن أمله في رؤية 
في  ينجحن  والنساء  الفتيات  من  المزيد 
في  المهنية  طموحاتهن  ويواصلن  الحياة 

كل دول العالم.وام

||

 سارة األميري: التوازن ||
بين الجنسين أحد المبادئ 

األساسية التي قامت 
||عليها الدولة

منى المري: مبادرة ||
»المجلس العالمي للمرأة« 
تسلط الضوء على تعزيز 

التوازن بين الجنسين

مناقشة أفضل السبل لتنظيم واالستفادة من قطاع االقتصاد الفضائي بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وإنصاًفا للجميع

المهمة الفضائية الجديدة للدولة تعكس التزامنا بالتقدم البشري وستوفر فرصًا جديدة للمرأة
 تمكين الجيل القادم من النساء عنصر أساسـي في رؤية الدولة للسنوات الخمسين المقبلـة

وزير العلـوم والتكنولوجيا بالبرازيل يشيد بجهود اإلمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين

سارة األميري خالل الجلسة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص 
دولة اإلمارات على مواصلة جهود التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما 
يدعم العمل االقتصادي الخليجي، خصوصًا 
في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا 
المتقدمة واالبتكار وتقنيات الثورة الصناعية 
مجلس  دول  بتوجهات  مشيدًا  الرابعة، 
تعزيز  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
هذا التعاون، خاصًة مع االستعداد لمرحلة 
ما بعد كوفيد-١9، ووضعها ضمن أولويات 
العمل الخليجي المشترك خالل الفترة المقبلة.
في  معاليه  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
الصناعي  التعاون  للجنة   ٤8 الـ  االجتماع 
الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين، 
حيث أشارت دول المجلس خالل االجتماع، 
إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من 
المقبلة، كونه أحد  الفترة  االهتمام خالل 
الخيارات الرئيسة لتعزيز التنويع االقتصادي 
مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على 
المتقدمة والذكاء االصطناعي  التكنولوجيا 
وإنترنت األشياء، وتطوير األنظمة والسياسات 

والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.
الدكتور سلطان بن أحمد  وقال معالي 
القيادة  توجيهات  مع  تماشيًا   « الجابر.. 
الرشيدة في دولة اإلمارات، نسعى دائمًا 
األشقاء  مع  والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلى 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  في مجلس 
المنافع  يحقق  بما  المجاالت  في مختلف 
المتبادلة. وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع 
الصناعي في دول المجلس من خالل دعم 
الصناعة واالبتكار واالنتقال المرن إلى تطبيقات 
التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية 
الرابعة، خصوصًا على مستوى العمل الصناعي 
القطاعات  الجهود في  المشترك، وتنسيق 
تحقيق  أجل  من  األولوية،  ذات  الصناعية 

االرتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالميًا.

»الصناعة 4.0«
الصناعة في  وأضاف معاليه” إن قطاع 
دولة اإلمارات شهد دفعة كبيرة من خالل 
االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد 
من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع 
التحول الرقمي. وبمناسبة اليوبيل الذهبي 
لدولة اإلمارات، وضمن “مشاريع الخمسين”، 
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
برنامج “الصناعة ٤.٠” لتمكين القطاع من تبني 
حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج 
حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما 

يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، 
ويخفض التكاليف، ويزيد اإلنتاجية، ويرفع 
الكفاءة، ويحسن الجودة والسالمة، ويخلق 
استعداد  على  ونحن  جديدة.  عمل  فرص 
في  األشقاء  مع  الخبرات  وتبادل  للتعاون 
الخليج العربي بما يسهم في تعزيز تقدم 

وتطور القطاع الصناعي”.
وأوضح معاليه أن الجهود الوطنية لتطوير 
القطاع الصناعي في دولة اإلمارات من خالل 
برنامج الصناعة ٤.٠ ستسهم في زيادة اإلنتاجية 
الصناعية بنسبة ٣٠% وإضافة ٢5 مليار درهم 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام الـ١٠ 
المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لالستراتيجية 
اإلماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
وذلك بالتزامن مع استعداد دولة اإلمارات 
لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين 
عاما المقبلة، وبما يرسخ مكانة دولة اإلمارات 
كحاضنة لألفكار الرائدة والمبتكرة وصناعات 

المستقبل”.
كوفيد١9  أن جائحة  إلى  معاليه  وأشار 
التركيز  مضاعفة  أجل  من  الجهود  دفعت 
التوجهات  وتطوير  التعاون،  تعزيز  على 
الحالية والمستقبلية، خصوصًا في ظل العمل 
الحالي من أجل تحديث وثيقة االستراتيجية 
الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز 
التكامل الصناعي، ويسرع تطوير وتطبيق 
الصناعات  برامج ومشروعات تكاملية في 
االستراتيجية والحيوية، واالستفادة من نقاط 

القوة التي تملكها كل دولة.

فرص مستقبلية
الدول  إلى  الدعوة  معاليه  ووجه 
بصورة  التنسيق  من  للمزيد  األعضاء 
المشتركة،  المصالح  تحقيق  في  تسهم 
الخبرات،  تبادل  مستوى  على  خصوصًا 
منوهًا  والتطوير،  والبحث  والتدريب، 
باإلمكانات المتوفرة لدى دول المجلس 
والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري 
القطاع  وتشجع  تحفز  كما  الخليجي، 
النوعية في مختلف  الزيادة  الخاص في 
المشروعات اإلنتاجية، خصوصًا في ظل ما 
يعيشه العالم حاليًا من ابتكارات وفرص 
مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة 
الصناعية الرابعة، األمر الذي يسهم في 
تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وأكد معاليه أن تحقيق التنمية الصناعية 
الشاملة في دول المجلس، سينعكس على 
جودة  ورفع  اإلنتاجية،  الكفاءة  تعزيز 
مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها 
من  تبدأ  إيجابية،  اجتماعية  آثار  كذلك 

مرورًا  واألمان،  السالمة  مؤشرات  تعزيز 
بتحسين شامل في الخدمات، وتنمية الفرص 
االقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي اإلجمالي، وأيضًا تعزيز 
الفرص االستثمارية في قطاعات صناعية 

ذات أولوية القتصاداتنا الوطنية.

جدول األعمال
وتضمن جدول األعمال االجتماع، تحديد 
مجموعة من األولويات الخليجية في مرحلة 
أحد  الصناعة  واعتبار  كوفيد١9،  بعد  ما 
المجاالت الرئيسة لدول المجلس من أجل 

التنويع االقتصادي، والتركيز على الصناعات 
التي تعتمد التكنولوجيا، وتطوير األنظمة 
والسياسات المشتركة والداعمة للصناعة، 
وكذلك دعم مراكز االبتكار وتشجيع قيام 
ودعم  المشتركة،  الصناعية  المشاريع 
في  األولوية  بإعطاء  المحلي  المحتوى 
المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.

كما تضمن االجتماع االتفاق على إصدار 
أنظمة وبرامج خليجية تساهم في التوسع 
في المشروعات الوطنية على مستوى دول 
وخلق  نموها  في  يساهم  بما  المجلس 
قيمة مضافة أكبر في االقتصاد الوطني، 

وكذلك وضع خطط مستقبلية في مجال 
التصنيع لتفادي األضرار الواقعة على قطاع 
الصناعة خالل الجائحات الصحية، وكذلك 
التأكيد على تعزيز التعاون بين الجهات 
الحكومية الخليجية المرتبطة بالقطاعات 
الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات 

والتدريب.
في سياق آخر، عقد األسبوع الماضي، 
التعاون،  العامة لمجلس  األمانة  في مقر 
في العاصمة السعودية الرياض، االجتماع 
التحضيري الـ٤٠ لوكالء وزارات الصناعة، 
حيث اطلع الحضور على رؤية تعزيز العمل 

الخليجي المشترك، وأوصوا بانضمام منظمة 
في  كعضو  الصناعية  لالستشارات  الخليج 
موضوع  وإحالة  الصناعية،  التنمية  لجنة 
منظمة  إلى  الرابعة«  الصناعية  »الثورة 
الخليج لالستشارات الصناعية لتضمينه في 
دراسة تحديث وثيقة االستراتيجية الموحدة 
التعاون،  مجلس  لدول  الصناعية  للتنمية 
كما وافقت اللجنة على إطار تعزيز دور 
القطاع الصناعي بدول المجلس، كمرجعية 
تعزيز  بهدف  األعضاء  للدول  استرشادية 
التنمية الصناعية على المستويين الوطني 

والخليجي.وام

خالل االجتماع الـ 48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي المنعقدة في البحرين

سلطان الجابر: تماشيًا مع توجيهات القيادة نسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع األشقاء

سلطان الجابر خالل مشاركته في االجتماع

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يؤكد حرص اإلمارات على التعـاون لتعـزيز أداء القطـاع
مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلـس من خـالل دعـم الصناعـة واالبتكـار
تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات األولوية لتحقيق االرتقاء بأداء القطاع وتنافسيته
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

البق للمخلالت

رخصة رقم: CN-3895872 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اس.ام. اتش لخدمات المواد الغذائية

رخصة رقم: CN-3008727 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة قاسيون للنظافة وتلميع السيارات

رخصة رقم: CN-2608578 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

القمر لخياطة الخيام

رخصة رقم: CN-2994691 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ابو حسين للنجارة

رخصة رقم: CN-1164121 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أييت ويل للتوابل والبهارات

رخصة رقم: CN-3759337 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

هيرشي كافيه

رخصة رقم: CN-2889966 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

تليميت للكمبيوتر

رخصة رقم: CN-3658459 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
ذا ماجيك أوف سبرنج للصيانه العامه ذ.م.م

رخصة رقم: CN-2973937 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة اميره عبداللطيف 

عزت عبداللطيف ٢٤٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ايمان عبداللطيف 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مصبغة الشهباء االوتوماتيكية- ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1037244 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  وبيع/ إضافة صالح  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالرحمن مراد البلوشى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالرحمن 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
بسمة الحياة لتصليح كهرباء السيارات

رخصة رقم: CN-2603848 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه مبشر بشور 

حربى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف على حمدان على 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كاميون لتأجير المعدات الثقيلة

رخصة رقم: CN-4174154 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
كلثوميات كافيه

رخصة رقم: CN-2789758 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عزت عبدالمقصود 

السعيد نصار ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حامدى عارف مرعى عارف
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فالور للسكراب

رخصة رقم: CN-2510586 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان حمد محمد 

قطامى العامرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد راشد سالم 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
عود ريحان للعقارات والمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-3803113 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة احمد جمعه راشد 

جمعه سالم ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه بى بير محمد
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مصبغة ريل كلين

رخصة رقم: CN-2212606 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد رشاد محمد احمد
شيراز  محمد  وبيع/ إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 

محمد زمان ١٠٠٪
على  محمد  ريم  وبيع/ حذف  تنازل  الشركاء  تعديل 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مطعم شان ايي موجال باربي كيو

رخصة رقم: CN-1318907 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبداهلل احمد ابراهيم 

اليعقوبى الزعابى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد ناصر عبداهلل 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
جبرة للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-3681573 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء/ شمير تشوالكال سليمان تشوالكال 

من ٤٩٪ إلى ٢٥٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جعفر صادق كوما ناد 

محمد حاجى كوما ناد ٢٤٪ 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فرى بيرد للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-3952228 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد احساب اهلل 

محمد سيد احمد ١٠٠٪
راشد  محمد  خلفان  خدمات/ إضافة  وكيل  تعديل 

محمد المنصورى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مريم خلفان محمد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  اإلقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2881006 رقم

باالسم التجاري بقاله انجومان. بالغاء طلب تعديل 
الرخصة واعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

09 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

ضمن جهود تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع
»زايد العليا« توقع شراكة مع أكاديميتي »شارك لتعليم السباحة« و«الكرة للجميع« 

شرطة أبوظبي تستعرض مرونتها المؤسسة أمام هيئة الموارد البشرية 

شددت على أهمية الشفافية وتعزيز الحوكمة الفضائية 
ندوة علمية لـ »تريندز« تبحث »أمن الفضاء واالستقرار 

والشرق األوسط: األهمية والحقوق والمسؤوليات«
أكــدت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب 
الهمــم أن الرياضــة تمثــل أحــد الجوانــب 
المهمــة فــي حيــاة أصحــاب الهمــم وأنهــا 
وسيلة تربوية مضمونة النتائج ضمن جهود 
المؤسسة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، 
جــاء ذلــك علــى هامــش توقيــع المؤسســة 
لمذكرتــي تفاهــم مــع أكاديميــة »شــارك« 
لتعليم وتدريب السباحة، وأكاديمية الكرة 
ــام »شــارك« بتشــغيل  ــع بشــأن قي للجمي
واستثمار مسبح مركز العين للتوحد التابع 
للمؤسســة بمنطقــة العيــن، وتدريب طلبة 
والعبــي المؤسســة علــى الســباحة، بينمــا 
ــب  ــع بتدري تقــوم أكاديمــة الكــرة للجمي
العبــي فريقي الذهني والصــم لكرة القدم 
»ذكــور« بنــادي العيــن ألصحــاب الهمــم 
التابــع للمؤسســة، وتقديــم الدعــم الفنــي 
لتكويــن مدربيــن مــن أصحــاب الهمــم في 

رياضــة كــرة القدم.
وقــع مذكرتــي التفاهــم عــن مؤسســة 
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم ســعادة عبد 
اهلل عبــد العالــي الحميــدان األميــن العــام 
للمؤسسة، وعن أكاديمية »شارك« لتعليم 
ــد  ــد عب ــيد محم ــباحة الس ــب الس وتدري
اهلل مبــارك حمــد الغافــري، المديــر العــام 
لألكاديميــة، ووقعهــا عــن أكاديميــة الكرة 
للجميــع، الســيد حمــوده علــي العامــري 
المدير التنفيذي لألكاديمية، وذلك بحضور 
عــدد مــن قيادات المؤسســة خــال الحفل 

الــذي جــرى بمقــر مؤسســة زايــد العليــا 
فــي أبوظبــي.

دعوة أولياء األمور لتسجيل ابنائهم
ودعت مؤسســة زايــد العليا اولياء امور 
ــي التوحــد أو  أصحــاب الهمــم مــن مصاب
اإلعاقــات الذهنيــة والصــم بمنطقــة العين 
إلى ســرعة التسجيل لاســتفادة من برامج 
تعليــم الســباحة ألبنائهــم، وبرنامــج تعليم 
كــرة القــدم عــن طريق التواصــل مع مركز 
اسعاد المتعاملين بالمؤسسة، أو عن طريق 
واتســاب األعمــال الخــاص بـ«زايــد العليا« 

على الرقم »٠٢٣٠5٦٦٦٦«. 
وبموجب مذكرة التفاهم مع »شــارك« 
ــا لألكاديميــة  تســمح مؤسســة زايــد العلي
ــن للتوحــد  ــز العي باســتخدام مســبح مرك
ألغراض التدريب، على أن تزود األكاديمية 

بتقريــر طبــي لــكل متــدرب مــن أصحــاب 
الهمــم منتســبي المؤسســة يوضــح حالتــه 
الصحية، ونوع اإلعاقة، ونســبتها، وطريقة 
التعامل معها، وإرفاق موافقة اولياء األمور 
على تلقي ابنائهم التدريب على الســباحة، 
وتلتــزم أكاديميــة »شــارك« بتوفيــر الكادر 
الفنــي مــن المدربيــن الفنييــن المعتمدين 
ــب  ــكل طال ــدرب ل ــص م ــًا، وبتخصي دولي
مــن أصحاب الِهمــم، وتدريبهــم وتأهيلهم 
وتنميــة مهاراتهــم فــي الســباحة وفقــًا 
ألفضل الممارســات، ودمجهم في أنشــطة 
االكاديمية، مع اتخاذ أقصى درجات األمان 
والســامة وحمايتهــم، إضافــة إلــى تقديــم 
الدعــم الفنــي لتكوين مدربين من أصحاب 
الِهمــم فــي رياضــة الســباحة وتســليمهم 

شــهادات معتمــدة فــي نهايــة التدريب.
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اطلــع وفد مــن هيئــة الموارد البشــرية 
ــة  ــادة العام ــة القي ــى تجرب ــي عل بأبوظب
لشــرطة أبوظبــي وجهودهــا المتميــزة 
فــي الحصــول علــى االعتــراف الدولــي 
ــة المؤسســية - ICOR كأول  ــي المرون ف
جهــة علــى مســتوى العالــم تحصــل علــى 
هــذا االعتمــاد الدولــي بمســتوى ٣ نجوم.

والتقى العقيد خلفان عبداهلل المنصوري 
والتطويــر  االســتراتيجية  مركــز  مديــر 
ــي ســعادة  ــي شــرطة أبوظب المؤسســي ف
خليفــة مطــر الطنيجــي مستشــار المديــر 
ــة المــوارد البشــرية بأبوظبــي  العــام لهيئ
والوفــد المرافــق وتــم خــال اللقــاء بحث 
ــادل  ــز التعــاون المشــترك وتب ســبل تعزي
الخبــرات العملية لارتقاء بمســتوى األداء 
العــام للمؤسســات الحكوميــة فــي إمــارة 

أبوظبــي .
وأكد مدير مركز االســتراتيجية والتطوير 
المؤسســي اهتمام شــرطة أبوظبــي بتعزيز 

نقل الخبرات والمعرفة الوطنية واالستفادة 
منهــا في االرتقاء بمســتوى األداء العام بين 
المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي مما 
 يعزز من جودة حياة والجاهزية للمستقبل .

واطلــع الوفــد علــى الميــزة التنافســية التي 
جعلــت مــن شــرطة أبوظبــي نموذجــآ 
يحتــذي به عالميــآ في مجال بنــاء القدرات 

والكفــاءات األساســية للمرونــة المؤسســية 
للتعامــل مــع المتغيــرات العالميــة بكفــاءة 
الحكوميــة  التوجهــات  لدعــم  وفعاليــة 
ــي ٢٠٢5  ــرطة أبوظب ــتراتيجية ش ــر اس عب
ــارة  ــان فــي إم فــي اســتدامة األمــن واألم

ــي. وام أبوظب
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نظم مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
بالتعــاون مع مؤسســة العالــم اآلمن ندوة 
عن ُبعد بعنوان: »أمن الفضاء واالستقرار 
ــوق  ــة والحق ــط: األهمي ــرق األوس والش
والمسؤوليات«، شارك فيها كل من كريستال 
أزيلتون مديرة برامج التطبيقات الفضائية 
بمؤسسة العالم اآلمن بالواليات المتحدة، 
ــة  ــتيوارت _أكاديمي ــل س ــورة جي والدكت
وخبيــرة فــي مجــال الفضــاء بكليــة لنــدن 
لاقتصــاد والعلــوم السياســية، وفيكتوريــا 
سامسون مديرة مكتب واشنطن بمؤسسة 
ــدن  ــان وي ــور براي ــن، والدكت ــم اآلم العال
مديــر تخطيــط البرامــج بمؤسســة العالــم 
اآلمن، وألمودينا أزكاريت أورتيغا الباحثة 
ــخ بمعهــد  المشــاركة، بالفضــاء والصواري
األمــم المتحــدة لبحــوث نزع الســاح في 
سويســرا، والبروفيســور كازوتو ســوزوكي 
أســتاذ سياســة العلــوم والتكنولوجيا بكلية 
الدراســات العليا للسياســة العامة بجامعة 
طوكيــو فــي اليابــان، والدكتــورة جيســيكا 
ويست باحثة أولى بمشروع باوشيرز في 
كنــدا، و أنــدري ريبــل دبلوماســي ورئيس 
قسم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بسفارة 

البرازيــل في موســكو.
 وأكــد المشــاركون فــي النــدوة أهمية 
ــة،  ــة الفضائي ــز الحوكم ــفافية وتعزي الش
وشــددوا علــى ضــرورة التركيــز علــى 
ــا  ــي تجمعه ــات الت ــة البيان ــة وقيم أهمي
األقمار االصطناعية وإتاحتها للجميع حول 
العالم، ورفع الكفاءات والقدرات التدريبية 
فــي مجــال األنشــطة الفضائيــة. كمــا بينوا 
بــأن األمــن الفضائــي يحتــاج إلــى عمليــة 
تنظيميــة لحمايــة مصالــح الــدول وعــدم 
نشــوب نزاعات وصراعات بين الحكومات 
بســبب الســيطرة علــى الفضــاء الخارجي.
ــوزة  ــت م ــدوة بين ــا للن ــي تقديمه وف
المرزوقــي الباحثــة المســاعدة فــي مركــز 
ترينــدز أن مجــال الفضــاء قضيــة أساســية 
فــي العاقــات الدوليــة كموقــع لابتــكار. 
وذكــرت أن العديــد مــن الــدول تســتفيد 
مــن الفضــاء في تعزيــز أمنهــا القومي من 
خــال تطويــر قدراتهــا العســكرية. ومــع 
ــد بالفضــاء  ــام المتزاي ــإن االهتم ــك، ف ذل

تكتنفــه المخاطــر المتزايــدة.

 الجلسة األولى: »أهمية الفضاء للشرق األوسط”
وأدار الدكتور ستيفن باكويل المستشار 
العلمــي فــي مركــز ترينــدز للبحــوث 
واالستشــارات الجلسة األولى التي حملت 

عنــوان: أهميــة الفضاء للشــرق األوســط، 
وعرف بالمشــاركتين فيها وهما: كريستال 
أزيلتون مديرة برامج التطبيقات الفضائية 
ــات  ــن بالوالي ــم اآلم ــة العال ــي مؤسس ف
المتحــدة األمريكيــة، والدكتــورة جيــل 
ســتيوارت أكاديميــة وخبيــرة فــي مجــال 
ــوم  ــة لنــدن لاقتصــاد والعل الفضــاء بكلي

السياســية فــي المملكــة المتحــدة.

رصد التغير المناخي
واســتهلت كريســتال أزيلتــون الجلســة 
األولــى، وتحدثــت عــن »دور الفضــاء في 
رصــد التغيــر المناخــي«، مؤكــدة أن أزمة 
التغيــر المناخــي أحــد القضايــا المأســاوية 
التــي يعانــي منهــا العالــم، ويعــود الفضل 
فــي التعــرف إلى هذه األزمــة إلى تقنيات 
األقمــار االصطناعيــة، التــي ســاعدت فــي 
التوصــل إلى صياغة أول اتفاقية في مجال 
مكافحــة التغيــر المناخــي على المســتوى 
العالمي. ولفتت إلى أن األنشطة الفضائية 
ــرات  ــد التغي ــي رص ــة ف ــة ومحوري مهم
المناخيــة وإيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا، 
ولكــن يجــب علــى المجتمعــات والــدول 
والحكومات االتحاد التوافق لمواجهة هذه 
التحديــات، وفهــم األزمة المحيطة بالعالم 
بشكل أعمق، وبينت أن المراقبة والمتابعة 
التــي تقوم بها األقمار االصطناعية تســاعد 
في صياغة السياســات الضرورية لمواجهة 
األزمــات البيئيــة، كمــا أن االســتفادة مــن 
التكنولوجيــا الحديثة تتيــح للعالم التغلب 
علــى األزمــات التــي تهــدد كوكــب األرض 

بطــرق متطورة.
وطالبــت كريســتال أزيلتــون بضــرورة 
التركيــز علــى أهمية وقيمــة البيانات التي 
ــا  ــة وإتاحته ــار االصطناعي ــا األقم تجمعه

ــع  ــوب رف ــم، وبوج ــول العال ــع ح للجمي
الكفــاءات والقــدرات التدريبيــة في مجال 
األنشــطة الفضائيــة، خصوصــًا فــي مجــال 
ــاء  ــتدامة الفض ــات، ألن اس ــتقاء البيان اس
واإلجــراءات العالميــة الموحــدة ضــرورة 
ملحــة للتغلــب علــى األزمــات والتحديات 

لبيئية. ا

األولويات والتحديات الفضائية
الدكتــورة  اســتعرضت  ذلــك،  إلــى 
ــات  ــات والتحدي ــتيوارت األولوي ــل س جي
الفضائيــة في الشــرق األوســط من منظور 
جيوسياســي«، وقالــت إنهــا نشــرت مقــااًل 
عــام ٢٠١٤، عندمــا علمــت بتدشــين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة مشروع اإلمارات 
الستكشــاف المريــخ والفضــاء، عبرت فيه 
عــن تفاؤلها بهذا التحدي والطموح العالي 
الــذي يتمتــع بــه أبنــاء اإلمــارات. كمــا أن 
ســلطنة عمــان تســعى إلى إطــاق قمرها 
االصطناعي األول، إضافة إلى دول عديدة 
فــي الشــرق األوســط منهــا مصــر، وقطــر، 
وإســرائيل حيث تعتزم هذه الدول إطاق 

أقمــار اصطناعيــة فــي األعــوام المقبلة.
ــذي  وذكــرت ســتيوارت أن الســؤال ال
يطــرح نفســه هــو، لمــاذا تســتمر الــدول 
في األنشــطة الفضائية؟ مبينة أن األنشطة 
الفضائية مكلفة جدًا وتحمل مخاطر عالية 
ــا إلــى األمــر مــن  ــو نظرن جــدًا، ولكــن ل
منظور جيوسياســي ســيكون اهتمــام دول 
الشــرق األوســط بالفضــاء فــي محلــه، ألن 
ــاء  ــاف الفض ــى استكش ــاج إل ــدول تحت ال
واللحــاق بركــب التكنولوجيــا الحديثــة 
واالســتفادة مــن المخرجــات العلميــة 
والمعرفية الناتجة عن الرحات الفضائية. 
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خالل التوقيع

خالل اللقاء

جانب من المشاركين في الندوة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

 المبادرة تحتفي بإرث الوالد المؤسس 
كرمز للتسامح والتعايش والسالم

  مالك إبل ُعمانيون: مهرجان الظفرة ملتقى تراثي يجمع مالك إبل الخليج العربي
أكــد مــاك إبــل مــن ســلطنة ُعمــان.. أن 
مهرجــان الظفــرة يعــد ملتقى تراثيــا يجمع 
ماك اإلبل في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وأن الــدورة الخامســة عشــرة ستســهم فــي 
توســع عدد المشــاركين بفضل الدعم الكبير 
والامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، وتوجيهات 
سموه بتوســيع نطاق المهرجان وزيادة عدد 

جوائزه.
أن  الُعمانييــن  اإلبــل  مــاك  وأوضــح 
االســتعدادات والتحضيــرات للمشــاركة فــي 
منافســات أشــواط مســابقة مزاينة اإلبل في 
مهرجــان الظفرة وموســم مزاينــات أبوظبي 
فــي كل مــن ســويحان ورزين ومدينــة زايد، 
بدأت بشــكل مكثف منذ اإلعان عن جدول 
المزاينات وشروط المشاركة والمنافسة على 
جوائــز األشــواط، وخال هــذه الفترة تتوافد 
قوافــل اإلبــل إلــى مدينــة ســويحان بإمــارة 
ــى  ــة األول ــي المزاين ــي للمشــاركة ف أبوظب
بمهرجان الظفــرة التي تنطلق يوم الخميس 

ــر الجاري. ٢8 أكتوب
وقال خميس بن مسعود الزدجالي، مالك 
اإلبل من سلطنة ُعمان.. إن مهرجان الظفرة 

هــو ملتقــى لجميع مــاك اإلبل فــي منطقة 
الخليــج ونقطــة التقــاء تعنــي الكثيــر لماك 
إبل المزاينة، مشيراً إلى أن مهرجان الظفرة 
يخلــق فــي كل موســم حــراكا نشــطا بيــن 
المــاك مؤكــداً حرصــه علــى المشــاركة في 
موســم مزاينات أبوظبي والتواجد المســتمر 

فــي مهرجــان الظفرة.
وقــال عبدالمجيــد بــن نصيــب الرواحي، 
مالــك اإلبل من ســلطنة ُعمــان، إن مهرجان 

الظفــرة هــو المهرجــان األهــم الــذي عمــل 
علــى صــون التــراث الخليجــي والمحافظــة 
عليــه ليســتمر مــن جيل مــن جيل، مشــيرًا 
إلى أن االستعدادات للمشاركة في مهرجان 
الظفــرة وموســم مزاينــات أبوظبــي بــدأت 
عنــد كبــار مــاك اإلبل بســلطنة ُعمــان منذ 

ــت مبكر. وق
وأشــاد فهد بن ســلطان الحوســني، مالك 
اإلبــل مــن ســلطنة ُعمــان، بالدعــم الكبيــر 

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة ، لمهرجان الظفرة 
ومــاك اإلبــل وتراثهــا العريــق، مؤكــداً أن 
هــذا ليــس غريــب علــى ســموه فقــد ورث 
هــذا االهتمام مــن المغفور له الشــيخ زايد 
 بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه”.

وأضــاف » إننــا كُعمانييــن عندمــا نذهــب 
لإلمــارات نذهــب إلــى إخواننــا وأهلنــا 
لنشاركهم هذه االحتفالية السنوية بالتراث، 
ومهرجان الظفرة يعطينا دائما الدافع للشراء 
وتعزيــز مقتنياتنا من اإلبل لنشــارك أخواننا 
الخليجيين في هذا المحفل التراثي الكبير«.

وأكد هاشــل بن حارب الســعدي، رئيس 
اللجنــة اإلعامية في مهرجان حمرا الدروع 
لمزاينــة اإلبل في ســطنة ُعمان.. أن رســالة 
اإلمــارات التراثيــة رســالة واضحــة وكبيــرة 
وخاصة في مجال أنشــطة الهجن المختلفة 
وأن اهتمــام اإلمارات برياضات اإلبل جعلها 
محل اهتمام وعناية كبيرة وشــهرة عالمية، 
موجهاً رســالة شكر وتقدير لصاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن زايد لدعم ســموه الكبير 

لتــراث اإلبل وماكها.وام
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

في إطار احتفاالت الدولة بـ«عام الخمسين«
وزارة التسامح تبدأ العمل على مبادرة »درب زايد للتسامح« غدًا في حديقة أم اإلمارات بأبوظبي

فــي إطــار احتفــاالت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بعــام الخمســين، تبــدأ وزارة التســامح والتعايــش العمــل 
علــى إنجــاز مبادرتهــا الرائــدة »درب زايــد للتســامح« في 
نســختها األولــى لتكــون البدايــة مــن حديقــة أم اإلمــارات 
فــي العاصمــة أبوظبــي غــدًا الجمعــة ٢٢ أكتوبــر الجــاري 
بالتعــاون مــع نــادي ظبيــان للفروســية وعــدد كبيــر مــن 
الجهــات المحليــة واالتحادية، للتحرك في مســيرة بعنوان 
ــق باتجــاه  ــع وتنطل ــا الجمي “Ride for Life” يشــارك به
باقــة مــن األماكــن التاريخيــة فــي العاصمــة التــي تمثــل 
محطات للتســامح والتعايش واألخوة اإلنســانية، مثل قصر 
الحصــن، والنصــب التــذكاري للوالــد المؤســس، ومســجد 
مريــم أم عيســى، وقصر الوطــن، ومتحف اللوفــر، ومنارة 
الســعديات، قبل أن تنطلق في نســختها األولى إلى العالم 
مــن خــال أكســبو ٢٠٢٠ دبــي فــي نوفمبر المقبــل، حيث 
ســتنطلق مســيرة “Ride for Life”  بمجموعة من الخيول 
والفرســان لتتبــع مســار القــادة المؤسســين لإلمــارات وما 
تركــوه مــن إرث نعتــز بــه جميعــًا، وقيــم أصيلة تأسســت 
عليهــا دولــة اإلمــارات، منهــا التســامح والتعايــش واألخوة 
اإلنســانية وقبــول اآلخــر والترحيب بالجميــع دونمًا تفرقة 

علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو ثقافي.
وأكدت وزارة التســامح والتعايش إن االهتمام بمبادرة 
»درب زايد للتسامح« يدل على إيمان المجتمع اإلماراتي 
ــش والســام كأســاس  ــه بالتســامح والتعاي ــف فئات بمختل
ــدف  ــه، وته ــه وتاحم ــه ورفاهيت ــه ورفعت ــه ورقي لتقدم
المبــادرة إلــى لفت أنظــار الجميــع لهذه القيــم وتعزيزها 
فــي نفــوس األجيــال الجديــدة، مؤكــدة أن هــذه المباردة 
ســتمثل حدثــًا ســنويًا ينطلــق فــي هــذا التوقيــت مــن كل 
عــام لتطــوف كافــة إمــارات الدولــة، ولتكون شــاهدًا على 
حــرص المجتمــع اإلماراتــي علــى قيمــه األصيلــة وتاحمه 
خلــف قيادتــه الرشــيدة، وإيمانه الراســخ بأهميــة التنوع، 
ودوره فــي ثــراء وتقــدم األمــم، وترحيبهــم بالجميع دون 

استثناءات.
وأوضحــت أن اختيــار حديقة أم اإلمارات ليمثل مرحلة 
البدايــة فــي ٢٢ أكتوبــر الحالــي يبــرز اعتــزاز الــوزارة بهذا 
ــامح  ــة للتس ــة حقيقي ــل قيم ــذي يمث ــز ال الصــرح المتمي

والتعاطــف، ويؤكــد مكانــة الحديقــة كوجهــة رائــدة 
ومتأصلــة يقصدهــا مختلــف أفــراد المجتمــع لاســتمتاع 
بأجــواء تعكــس عمــق التكاتــف والتعايــش التــي يتميز بها 
مجتمــع اإلمــارات. وتعكــس المبادرة حــرص الجميع على 
القيــم األصيلــة التي غرســها فينا الوالد المؤســس المغفور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثراه«، 
ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــارات« س ــختها »أم اإلم ورس
مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس 
ــة  ــى لمؤسس ــة األعل ــة الرئيس ــة والطفول ــى لألموم األعل
التنميــة األســرية ، التــي نعتــز بهــا كرمــز عالمي للتســامح 
والمحبــة وداعمــة للمــرأة واألســرة والطفل فــي اإلمارات 

وعلــى مســتوى العالــم.
ــارات  ــة أم اإلم ــن حديق ــادرة م ــي انطــاق المب ويأت
تثمينــًا لــدور ســمو الشــيخة فاطمــة التي كرســت الجهود 

لرفعــة المــرأة والمجتمــع، ورعايــة مختلــف فئاتــه.

وأضافــت الــوزارة أن المســيرة التــي يقودهــا فرســان 
“Ride for Life” ســتطوف بالمعالــم الوطنية والتاريخية 
والتراثيــة التــي ترمــز إلــى التســامح بالعاصمــة أبوظبــي 
مثــل قصــر الحصــن، والنصــب التــذكاري للمؤســس، 
ــارة الســعديات، قبــل أن تنطلــق  ومتحــف اللوفــر، ومن
فــي فعاليــة عالميــة بإكســبو ٢٠٢٠ دبــي والعديــد مــن 
المواقع األخرى، ويشــكل مســارها العام ومشــاركة كافة 
الجنســيات المقيمــة على أرض الدولة بها إشــارة واضحة 
إلــى أن القيــم التــي تجمــع كافــة األمم والشــعوب والتي 
ــة  ــى التعــاون، والتعاطــف والتعــارف والمرون تركــز عل
والحــوار اإليجابــي، هي التــي تمهد الطريــق للمجتمعات 
لتزدهــر فــي ظــل االحتــرام المتبادليــن والتعايــش القائم 

علــى ازدهــار الجميــع.
وأكــدت وزارة التســامح والتعايــش أن مبــاردة »درب 
ــبة  ــوزارة بمناس ــد أنشــطة ال ــد أح ــامح« تع ــد للتس زاي
اليوبيــل الذهبــي لإلمــارات، وتركــز علــى االحتفــاء بإرث 
الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد »طيــب اهلل ثــراه« الــذي 
ــخ واألحــداث  ــت التاري ــًا ملهمــًا، وأثب ــدًا تاريخي كان قائ
إن حكمتــه ورؤيتــه الثاقبــة وإيمانــه الراســخ أن العمــل 
المشــترك الذي يضم الجميع دون اســتثناءات هو الطريق 
للســام والمحبة واألخوة اإلنســانية والتســامح والتعايش 
الســلمي، مؤكــدة أن مبــادرة »درب زايد للتســامح« هي 
ــن  ــد ب ــإرث الشــيخ زاي ــًا ب ــا جميع تجســيد حــي إليمانن
ــا جميعــًا علــى الســير علــى  ســلطان رحمــه اهلل، وعزمن
 دربــه الــذي رســمه لنــا منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان.

وأشــادت الــوزارة بــدور نادي ظبيان للفروســية الشــريك 
االســتراتيجي لمســيرة “Ride for Life” ، وهــو مجتمــع 
يعتمــد على الفروســية وقيمها األصيلــة، وأخاقها النبيلة، 
ــهم  ــى رأس ــركاء، وعل ــة الش ــوزارة دور كاف ــت ال وثمن
وزارة الداخليــة، ودائــرة الثقافة والســياحة في أبوظبي، 
وحديقــة أم اإلمــارات، وهيئــة الطــرق والمواصــات فــي 
دبــي، واالتحــاد للطيران، ومجموعة االمــارات لاتصاالت 
»اتصــاالت«، والهيئــة العامــة للرياضــة، ومؤسســة زايــد 
العليــا ألصحــاب الهمــم، وأكاديميــة الــدار، وبــرو اكواين 

لخدمــات الخيــول والتجارة. وام

35406 منها  خالل 24 ساعة 

جرعات لقاح »كوفيد١9« المقدمة في اإلمارات تصل ٢٠.8 مليون

138 حالة شفاء ووفاتين خالل 24 ساعة

3٠4976 فحصًا جديدًا لـ»كورونا« في الدولة تكشف عن ١١٢ إصابة

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
ــاح  ــن لق ــات م ــم ٣5٤٠٦ جرع ــن تقدي ع
»كوفيد١9« خال الساعات الـ ٢٤ الماضية، 
وبذلــك يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم 
تقديمهــا حتــى أمــس األربعــاء ٢٠8٠١5٣8 
جرعة، ومعدل توزيع اللقاح ٢١٠.٣٢ جرعة 

لكل ١٠٠ شــخص.
يأتــي ذلــك تماشــياً مــع خطــة الــوزارة 
لتوفيــر لقاح »كوفيد١9«، وســعياً للوصول 
إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم 
والتي ستســاعد فــي تقليل أعــداد الحاالت 
والســيطرة على فيروس »كوفيــد١9«. وام

الصحــة  وزارة  خطــة  مــع    تماشــيًا 
وزيــادة  لتوســيع  المجتمــع  ووقايــة 
ــدف  ــة به ــي الدول نطــاق الفحوصــات ف
الحــاالت  وحصــر  المبكــر  االكتشــاف 
المصابــة بفيــروس »كورونــا« المســتجد 
»كوفيــد١9« والمخالطيــن لهــا وعزلهــم، 
أعلنــت الوزارة عن إجراء ٣٠٤97٦ فحصًا 
جديدًا خال ٢٤ ساعة على فئات مختلفة 
فــي المجتمــع باســتخدام أفضــل وأحدث 

ــي. ــات الفحــص الطب تقني
ــي  ــراءات التقص ــف إج ــهم تكثي   وأس
والفحص وتوســيع نطاق الفحوصات على 
مســتوى الدولــة فــي الكشــف عــن ١١٢ 
حالــة إصابــة جديــدة بفيــروس »كورونا« 
المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها 
حاالت مســتقرة وتخضع للرعاية الصحية 
الازمــة، وبذلــك يبلــغ مجمــوع الحــاالت 

المســجلة 7٣89٢٤ حالة.

   كمــا أعلنــت الوزارة عــن وفاة حالتين 
نتيجة تداعيات اإلصابة بالفيروس، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات في الدولة ٢١٢٤ حالة.
ووقايــة  الصحــة  وزارة    وأعربــت 
المجتمــع عــن أســفها وخالــص تعازيهــا 
ومواســاتها لــذوي المتوفيــن، وتمنياتهــا 
بالشــفاء العاجــل لجميــع المصابيــن، 
ــع  ــاون م ــع التع ــراد المجتم ــة بأف مهيب
ــات  ــد بالتعليم ــة والتقي ــات الصحي الجه
ــًا  ــي ضمان ــد االجتماع ــزام بالتباع وااللت

ــع. ــامة الجمي ــة وس لصح
ــفاء  ــن ش ــًا ع ــوزارة أيض ــت ال وأعلن
ــروس  ــن بفي ــدة لمصابي ــة جدي ١٣8 حال
»كورونا« المستجد »كوفيد١9« وتعافيها 
التــام مــن أعــراض المــرض بعــد تلقيهــا 
الرعايــة الصحيــة الازمــة منــذ دخولهــا 
المستشــفى، وبذلــك يكــون مجمــوع 

حــاالت الشــفاء 7٣٢7٣٣ حالــة. وام
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه: 

من: الطرف األول/ عبد اهلل خليفه عبد الكريم يوسف البلوشي 
الجنسية: االمارات 

الى: الطرف الثاني/ هزاع محمد علي ال علي الجنسية: االمارات 
باالسم التجاري )سلطان إلنجاز المعامالت الحكومية( رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم )١٠7١79( 

والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 

١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

  MOJAU_2021_0027853 اعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين االطراف المذكورة أسماؤهم ادناه:

من: الطرف األول/ محمود علي ابو الرقطى      الجنسية: فلسطين
إلى: الطرف الثاني/ جيري في رينتوى كوارتو    الجنسية: الفلبين

باالسم التجاري »كافيه موليار بسترو« رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠٢757« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق 
على التنازل بعد انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0027869 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى:  ١- دانا لوسطاء التأمين ش.ذ.م.م,
 ٢-  شركة القرش ألكياس البالستيك  ش.ذ.م.م

             مجهولي محل اإلقامة
بما أن المدعية: موناكو إكزيبشنز للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

قد أقامت عليكم  الدعوى اعاله وموضوعها المطالبة بمبلغ تأمين وتعويض 
القانونية من  الفائدة  عن مسؤولية تقصيرية بقيمة )5,٠٠٠,٠٠٠درهم( مع 
تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ الوفاءو الرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة. وبصفتنا الخبير التأميني المكلف من قبل المحكمة الموقرة نعلنكم 
للتكرم بالحضور أوالتواصل مع مكتب الخبير بدبي منطقة القرهود - بناية 
بارتنرز  بلوك بي - جوار محطة ميترو جي جي كو- شركة مي  بوشقر - 
الستشارات التأمين - مكتب رقم ٢٠5 - بواسطة وكيل قانوني معتمد خالل 
خمسة  ايام من تاريخ نشر هذا االعالن ، للرد على الئحة االستئناف وتقديم 
دفوعكم ومستنداتكم، ومن ثم لحضور اجتماع الخبرة االول الذي سوف يحدد 

الحقا بعد استالم مستندات الدعوى من األطراف. 
الخبير التأميني المكلف / محمد موسى الشواهين

تلفون:٦٦٦9٤٤9  ٠5٢
 musashawahin@yahoo.com     :البريد االلكتروني للخبير 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اعالن بالنشر 
الدعوى  2021/2564 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

المدعى عليه/ جاسون كاوكينج 
دعوة حضور إجتماع الخبرة األول 

المعلن إليه:  المدعى عليه/ جاسون كاوكينج 
في الدعوى رقم ٢٠٢١/١88 مدني كلي ـ دبي 

بناًء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة ألعمال الخبرة في 
الدعوى رقم ٢٠٢١/١١8 مدني كليـ  دبي فقد تحدد يوم االحد الموافق 
٢٠٢١/١٠/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرًا لعقد إجتماع الخبرة األول 
عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم برابط اإلجتماع على البريد 

 Email:agamal877@gmail.com  :اإللكتروني التالي
هاتف: ٠5577٣٦9٢١ 

لذا يطلب منكم الحضور او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع المذكور 
مع إرسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اعالن بالنشر للدعوى رقم 2021/118 
مدني كلي ـ دبي 

إجتماع خبرة

الخبير/ احمد جمال عبد العزيز - رقم القيد بمحاكم دبي: 175

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ أميرة محمد أبو المعاطي 
سعيد ، مصرية الجنسية، ترغب في البيع والتنازل عن كامل 
حصتها البالغة »١٠٠٪« وذلك للسيدة/ سلمى بيغم ـ هندية 
الجنسية، في الرخصة المسماه »صالون قصر النواعم للسيدات« 
بموجب الرخصة الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة 

الشارقة برقم »5٦٢7١٣«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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 التباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0028095 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد سعيد بت عبدالعزيز 
البيع والتنازل عن كامل  بت، باكستاني الجنسية، يرغب في 
حصته البالغة »5٠٪« وذلك للسيد/ اورنغزيب بت شوكت علي 
بت ـ باكستاني الجنسية، في الرخصة المسماه »شمس الهور 
لصيانة السيارات« بموجب الرخصة الصادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بحكومة الشارقة برقم »٦١٤١٠٢«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0028000 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ اتيرا فانيا شاندران كونهيورايل 
فيدو، هندية الجنسية، ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصتها 
البالغة »١٠٠٪« وذلك إلى السيدة/ بيتي جورج تيكيماليل ماتيو 
ـ هندية الجنسية، في الرخصة المهنية المسماة »صالون دار 
المها للتجميل« تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة مهنية 

رقم »5٣٣٦٠٣«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 

»٤« لسنة ٢٠١٣ في 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.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0027948 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ رياس كونيل حمزه، هندي 
الجنسية، ويرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
رقم  رخصة  النادر«  ماركت  »سوبر  الرخصة  في   »٪١٠٠«
مانجاال  عبدالرشيد  جاريش  السيد/  إلى  وذلك   »٦٢٣٦٤7«

كادابرات بادنهار ـ هندي الجنسية.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي 

رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ في 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 فعليه اتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

MOJAU-2021- 0026194 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

شركة/ ذا موديست ش.م.ح ، منطقة حرة ، »رخصة رقم : ٣788« والكائنة 
بـ مدينة دبي المنطقة الحرة لمطار دبي ص.ب ٣٣٣٢١٠ ، دبي ، دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ، والمرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة لمطار 
دبي، ترغب هذه الشركة المذكورة في إعالن قرارها للكافة والذي تم 
إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ١٢/9/٢٠٢١ 

بشأن إغالق وحل الشركة. 
وفقًا لذلك، تهيب الـشـركة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ١5 يومًا من تاريخ هذا 

اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ: 
السادة / أيه جي اكس لتدقيق الحسابات 

ص.ب : 8795٤ دبي 
دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف رقم: 97١٤٢598985+
 agx@agxauditors.com :البريد اإللكتروني

»لن يتم النظرفي المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعاروالمحددة 
بـ ١5 يومًا

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إشعار تصفية شركة/ ذا موديست ش.م.ح

إشعار تصفية

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة 97١١5
االسم التجاري: بيم للنجارة ـ ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: بيم للنجارة 
ـ ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارة 
عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 8 لسنة ١98٤ 
وسجلته  االقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم 97١١5 وقرر الشركاء حلها 

وتصفيتها وتعيين السيد: جمال لتدقيق الحسابات
مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤5 

يومًا من تاريخ نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: عجمان  هاتف: ٠٦7٤٤777١ ص.ب: 

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

الى المدعي عليه: كولومبيا للمقاوالت الفنية 
مجهول محل اإلقامة: الشارقة ـ مويلح/ الشارقة ـ خلف شارع المدينة 
 / السويدي  عيد  خلفان  مصبح  احسان  ملك   ١ رقم  محل  ـ  الجامعية 

 ٠55٢٢٣٠79٠- ١558٣١٢٤5٦
بناء على طلب المدعي: ابيجيت ساني ساني 

قد رفعت هذه الدعوى لمطالبتكم بـ ١٠٠٠٠ درهم 
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٠/٢٦ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيهـ  مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم ١٣( ـ رقم هاتف  المكتب ٠٦5٠٢٤٣٢7 ـ شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد, وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
النشر  تاريخ  أيام من  المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة 

وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 

مكتب الخدمات القضائية

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

الدعوى رقم SHCFICILABMIN2021/ 0007441  / عمالي)جزئي( 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر 
محكمة الشارقه االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ 

إلى: المحكوم عليه: شركة بورصة لخدمات الشحن والسياحة  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ فرش نسترن كل بيدكل  
ـ في القضية المشار إليها أعاله. 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣8٤١٦٦8 درهم ,باالضافة الى 
الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠ وحتى تمام السداد. 

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل )١5( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIV2021/ 0003852 ـ مدني )كلي(

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدعو/ صقر  أن  الشرعية  تعلن محكمة عجمان 
راشد علي حمد الشامسي، إماراتي الجنسية يحمل 
بطاقة هوية رقم 78٤١99٦8١8٠7٦٢٦ قدم بطلب 
تغيير اسمه األول من/ صقر، إلى / سلطان، حيث 
يصبح اسمه كاماًل بعد التغيير/ سلطان راشد علي 
حمد الشامسي، فمن لديه أي اعتراض على هذا 
الطلب الحضور إلى رئيس قلم األحوال الشخصية 
خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

القاضياإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.

T30036487191021 إعالن طلب/ تغيير االسم األول رقم الطلب

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

إلى المحكوم عليه/ محمد جدوع بن أحمد
مجهول اإلقامة: الشارقة الغافيه ت ٠559٣9٦8٣8 خارج الدولة حاليًا

نحطيكم علمًا بأنه بتاريخ ../../..٢٠م قد أصدرت المحكمة بإلزامك في 
الدعوى المذكورة لصالح المحكوم له بالتالي:

حكمت المحكمة حكمًا بمثابة الحضوري للمدعية بسمه نديم الموصللي 
»على« المدعى عليه محمد جدوع بن أحمد:

أواًل: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للهجر وعلى المدعية 
إحصاء عدتها من هذا التطليق من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتًا.

ثانيًا: يتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها.
يعلن المدعى عليه بالحكم بالنشر. صدر الحكم بمثابة الحضوري وتلي 
الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠  األول ١٤٤٣ هـ  ربيع  األربعاء ١٣/  يوم  علنًا في 
باسم صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. حكمًا قاباًل 
لالستئناف خالل المدة القانونية »٣٠« يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

مذكرة إعالن حكم بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية 
المحكمة االبتدائية الشرعية االتحادية في الدعوى رقم 

AJCFISHPAF2021 /0000475 األحوال الشخصية

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المستأنف ضده: شركة فرسان األقصى لتجاره المعدات الثقيلة 
عنوانه: الشارقة بنايه داماس مكتب رقم سي ام ٢ هاتف رقم ٠٦5٦١٢٢٣٣ 
ـ  ذ.م.م  لإلنشاءات  العز  ملتمس: شركه  أن  لديك  معلوما  ليكن 
الجنسية  ـ مصري  السيد طنطاوي  السيد محمد  السيد/  ويمثلها 
الدعوى  بتاريخ ---/---/--٢٠, في  الصادر  الحكم  استأنف  قد 
رقم AJCAPCIRECON2021/ 0000022 المحكمة االستئنافية 

المدنية ـ التماس اعادة نظر. 
فيقتضي حضورك او حضور من يمثلك أمام محكمة عجمان االتحادية 
بدار القضاء ---- يوم ---- الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ٠٠:٠9 
صباحًا وتقديم ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك أو حضور 

من يمثلك قانونًا فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك 
مكتب الخدمات القضائية

 AJCAPCIRECON2021/ 0000022 اعالن بالنشر في الدعوى رقم
/ التماس اعادة نظر 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: سعد خميس مسعود خميس المهرى اماراتي/ الجنسية
نحيطكم علما بأنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه المحكمة في الدعوى 
المذكورة بالرقم أعاله لصالح المدعي/ راشد عبد اهلل حميد بن كلى السويدى 

قرار المحكمة: اوال ـ بفسخ العقد سند التداعي المؤرخ ١٠/١/٢٠١9 
)ثانيا(ـ  بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغا قدره مائة وعشرون 
الفائدة  عن  فضاًل  القرار  هذا  بأسباب  المبين  النحو  على  درهما  الف 
القانونية بواقع 5٪ بدءا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزمته 
بالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسة االف درهما مقابل أتعاب المحاماة. 
التالي الستالمك  اليوم  حكما قابال لالستئناف خالل ١5 يوما اعتبارا من 

هذا التبليغ
حرر بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١9 

المحكمة االبتدائية المدنية

اعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى رقم 
AJCFICIPOR2021/ 0002843, تجاري)جزئي( 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: أشرف كونايل ابو كوران ثاباالبور صفته بالقضية: مدعى 
المطلوب إعالنه: ١ـ محمد الياس عبدالستار صفته بالقضية: مدعى عليه

مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة المدعى عليه 
بصورة من صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم 
بإخراج المدعى عليه الذي يمتلك حصة بنسبة ١9٪ بمبلغ »57٠٠٠ درهم« 
من الشركة وتمكينه من حذف وشطب اسمه من السجل التجاري والرخصة 
التجارية وسائر السجالت واألوراق الرسمية األخرى لدى الجهات الرسمية، 
والتصريح له بإنهاء اإلجراءات الرسمية الخاصة بالرخصة، والزام المدعى 

عليه بالرسوم والمصاريف، مع حفظ كامل حقوقه األخرى تجاهه.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ٠8٫٣٠ صباحًا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING-DESC  & ُبعد  عن  التقاضي  قاعة  في 
أو  لديك من مذكرات  ما  بتقديم  قانونيًا وعليك  يمثلك  أو من  بالحضور 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.
رئيس القسم

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم ٣4٩٣/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع التنفيذ: 
طالب اإلعالن: البطين للحدادة واللحام ذ م م صفته بالقضية: 

طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه: ١ـ طائف المدينة للمقاوالت ش ذ م م صفته 

بالقضية: منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »9٣١٣5« درهم إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة .
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١5  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

رئيس القسمنشر هذا اإلعالن.

إعالن بالنشر في التنفيذ رقم
 ٧٣٧0/2021/20٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: شهرام منوجهر دادخواه تهراني صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١ـ عبدالكريم محمد علي حسن الدشتي صفته بالقضية: 
مدعى عليه - مجهول محل اإلقامة

موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يطلب المدعي من عدالة 
عليه  المدعى  وإعالن  لنظرها  جلسة  وتحديد  الدعوى  تسجيل  المحكمة 
بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم:

مائتان   »٢5٠٠٠٠« وقدره  تعويض  مبلغ  بسداد  عليه  المدعى  الزام  ١ـ 
وخمسون ألف درهم »كتعويض مدني« والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 

تاريخ االستحقاق للسداد التام.
٢ـ الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢7 الساعة ٠9٫٠٠ صباحًا 
في مكتب إدارة الدعوى & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 240٧/2021/11 مدني جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في: الدائرة العقارية الجزئية الخامسة رقم ٢٠٠
موضوع الدعوى: إحالة القضية رقم ٢٠١9/٦77 استئناف عقاري من محكمة 

االستئناف إلى المحكمة العقارية الجزئية
المدعي: فارس محمد فاروسي عنوانه: إمارة الشارقة، منطقة المجاز، 
شارع كورنيش البحيرة، برج الدرة، طابق ١8، مكتب رقم ١8٠٣، بالقرب 

من الفردان سنتر  ويمثله عبداهلل علي سعيد بن ساحوه السويدي
ليمتد صفته:  ديفيلوبمنتس  فرونت  واتر  ١ـ شركة  إعالنهما:  المطلوب 

مدعى عليه
٢ـ أبو علي مالك شروف عبدالمالك شروف صفته: مدعى عليه

القضية رقم  إحالة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  اإلعالن: قد  موضوع 
٢٠١9/٦77 استئناف عقاري من محكمة االستئناف إلى المحكمة العقارية 
الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة  الجزئية. وحددت لها جلسة يوم 
٠8٫٣٠ صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد & BUILDING-DESC لذا 
لديك  ما  بتقديم  وعليك  قانونيًا  يمثلك  من  أو  بالحضور  مكلف  فأنت 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 1218/2021/18 عقاري جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثالثة رقم ٢7 
موضوع الدعوى دعوى للمطالبة بمبلغ وقدره)١٠٠,٠٠٠( درهم على سبيل 
التعويض عن الضرر المادى واالدبي والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

المدعى سافاد كاربات تارا 
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بورسعيد ـ ديره ـ دبي ـ شارع االتحاد ـ 

مبنى بناية الرستماني ـ شقة 5٠٣ ـ نفس بناية نيسان 
  info@frangulf.ae هاتف: ٠55٣989١٢٢ – ٠5٠٤٢٤٢٠١١ ـ

المطلوب إعالنه: ١- محمد خميس علي الغر عبد اهلل صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١١ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ المدعي بالزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ ٣٠٠٠٠ درهم »ثالثون الف درهم« تعويضا 
ماديا وادبيا والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من تاريخ صيرورة الحكم 
المصاريف وخمسمائة درهم مقابل  السداد والزمته  نهائيا وحتى تمام 
اتعاب المحاماة  حكما 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.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 2106/2021/11 ـ مدني جزئي 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إلى المنفذ ضده: ١ـ سارة محمد تقي حسن المرعشي
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: بنك أبوظبي التجاري
ويمثله أبوبكر سالم عوض المنهالي

نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
العقار فيـ  مدينة الشارقةـ  منطقة المجازـ  العقار العقارين 
١٢٣٣/ى/٢9١ الخان ملك مرهون لصالح بنك أبوظبي التجاري 
٢ـ العقار رقم ١٢٣٣/ى/5١ ملك بمنطقة الخان ٠5٠٤57١77٣ 

بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ١٢/9/٢٠٢١.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 405/201٧/211 تنفيذ عقاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى:
طالب اإلعالن: سانديب لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة وتأجير السيارات 

»ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: مدعي 
المطلوب إعالنهما: ١ـ سنتوش كومار لخدمات التحميل والتفريغ ش.ذ.م.م 

صفته: مدعى عليه 
٢ سانتوش كومار الوانجوان صفته: مدعى عليه 

مجهولي محل اإلقامة
موضوع اإلعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٠٢١/9/١٦ بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا 
للمدعية مبلغ ٤٣5٦٤ درهم فقط مبلغ وقدره ثالثة وأربعين ألف وخمسمائة 
أربعة وستين درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ االستحقاق 
وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب 
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.  ولكم الحق في استئناف األمر 

رئيس القسمخالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم: 5080/2021/60 - أمر أداء

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 Cristina ramos santos    المدعية: كريستينا راموس سانتوس
عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، مجمع دبي لالستثمار األول، شارع 
الحبيبة، بناية يونيستيت منشن، الطابق ٣ شقة رقم ٣٢٠، بالقرب من 
رقم:  هاتف   cristinap1020@gmail.com اإللكتروني  البريد  شويترام 

٠5٢٢٤٣7٠١5 رقم مكاني: ١5٢٢8٦٦٦8٢
Myla miranda torrs  المدعية عليها: ميال ميراندا توريس

»آخر عنوان معلوم للمتنازع ضده«
العنوان: اإلمارات، إمارة دبي، بردبي، مجمع دبي لالستثمار األول، بناية 
ايوان رزيدانس ٢٦، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٢ بالقرب من المايا سوبر 

ماركت رقم مكاني: ١٦٢8٠٦5٦٠٤ هاتف رقم: ٠5٦٦٣87٢5٦
لذلك ينذر المنذر/ المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره ٢٤٤٣٦ درهم 
قيمة المبلغ المترصد وذلك خالل مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخ استالم 
المنذر إليه هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه بما في ذلك إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ 
مع مطالبة المنذر إليه بالتعويض المناسب عن األضرار المادية التي لحقت 

به وتحميله كافة رسوم ومصارف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2021/8٣٣4«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

03 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

زار أجنحة الفاتيكان وروسيا وسلطنة عمان المشاركة في المعرض
محمد بن زايد: كل مشاركة في »إكسبو دبي« تشكل إضافة نوعية قيمة تثري فعالياته وضيوفه

 زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة أمس األربعاء عــددًا من أجنحة 
ــبو ٢٠٢٠  ــرض » إكس ــي مع ــاركة ف ــدول المش ال

ــي« الدولي. دب
مــن..  كل  أجنحــة  ســموه  زيــارة  شــملت 
الفاتيــكان وجمهوريــة روســيا االتحاديــة وســلطنة 
عمــان الشــقيقة.. وتبــادل ســموه األحاديــث مــع 
مســؤولي األجنحــة الثالثــة والقائمين عليها بشــأن 
مشــاركات بلدانهم المتنوعــة ومحتويات أجنحتهم 
ومــا تطرحــه مــن معروضــات وحلول ومبــادرات.

فمــن جانبــه يعــرض الفاتيــكان خــالل مشــاركته 
مخطوطــات تاريخيــة نــادرة تخــرج ألول مــرة 
مــن مكتبتــه واختــار »تعميــق التواصــل« موضوعًا 
ــات تضامــن  ــاء عالق ــة بن ــد أهمي لمشــاركته لتأكي
وأخــوة وحوار بين الشــعوب والثقافات واألديان.

فيمــا يجمــع الجنــاح الروســي بيــن الطابــع 

الترويجــي للفــرص االســتثمارية واالقتصاديــة فــي 
مجــاالت االســتدامة والتعريــف بثقافــة روســيا 
وتراثهــا إلــى جانــب أحــدث ابتكاراتهــا فــي مجال 
الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.. بينما أســتوحي 
تصميــم جنــاح ســلطنة عمــان الشــقيقة من شــجرة 
»اللبــان« وارتباطهــا التاريخــي بــاإلرث العمانــي، 
ويعــرض الجنــاح أهميــة منتجهــا فــي اقتصــاد 
ــارة  ــروي حض ــخ وي ــدى التاري ــى م ــلطنة عل الس
عمــان ومســيرة التقــدم والتنميــة التــي تشــهدها 

الســلطنة.
ــة  ــارة أجنح ــعادته بزي ــن س ــموه ع ــرب س وأع
الــدول الشــقيقة والصديقــة واالطــالع علــى أهــم 
مــا تطرحــه من فــرص وحلــول لمختلــف التحديات 
تهــدف إلى إحداث تأثير إيجابي مســتدام في حياة 
الشــعوب والــدول وتنميتهــا وازدهارهــا.. إضافــة 
إلى تســليط الضوء على مبادرات ورســائل إنســانية 
ــن  ــاون والتضام ــي التع ــم المشــتركة ف ــي القي تعل

والتراحــم بيــن البشــر.
وأكــد ســموه أن كل مشــاركة في معرض إكســبو 
تشــكل إضافة نوعية قيمة تثــري فعالياته وضيوفه.. 
متمنيًا التوفيق للمشــاركين في هذا الحدث الدولي 
الــذي يوفــر منصــة لنقــل صــور بلدانهــم والتعريــف 

ــه فــي  ــة ومــا وصلــت إلي بفرصهــا وثقافاتهــا الغني
مجــاالت االبتكار والتكنولوجيا الخضراء واالســتدامة 

وغيرها.
رافق ســموه خالل الجولة.. ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ محمــد بــن 

حمــد بــن طحنــون آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة 
مطــارات أبوظبــي ومعالــي يوســف مانــع العتيبــة 
ســفير الدولــة لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــارك المزروعــي وكيــل ديــوان  وســعادة محمــد مب

ولــي عهــد أبوظبــي. وام

محمد بن زايد خالل زيارته جناح سلطنة عمانمحمد بن زايد خالل زيارته جناح الفاتيكان

محمد بن زايد خالل زيارته الجناح العمانيمحمد بن زايد خالل زيارته جناح روسيا

محمد بن زايد خالل زيارته جناحي روسيا والفاتيكان

¢ سموه يعرب عن سعادته بزيارة أجنحة الدول الشقيقة والصديقة واالطالع على ما تطرحه من حلول لمختلف التحديات

استعرضا هاتفياً تطورات األوضاع في سوريا والمنطقة
محمد بن زايد يبحث العالقات والتعاون المشترك مع الرئيس السوري

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان  آل  زايــد 
ــوات المســلحة أمــس اتصــاال  ــى للق ــد األعل القائ
األســد  بشــار  الرئيــس  فخامــة  مــن  هاتفيــا 
ــة الســورية الشــقيقة. ــة العربي ــس الجمهوري  رئي

خــالل   - الســوري  والرئيــس  ســموه  بحــث 

ــبل  ــقيقين وس ــن الش ــات البلدي ــال - عالق االتص
مختلــف  فــي  المشــترك  التعــاون  تعزيــز 
المتبادلــة. مصالحهمــا  فيــه  لمــا   المجــاالت 
كمــا تنــاول االتصــال تطــورات األوضاع في ســوريا 
ــى مجمــل  ــة إل ــة الشــرق األوســط إضاف و منطق

القضايــا والملفــات ذات االهتمــام المشــترك.وام
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العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

البق للمخلالت

رخصة رقم: CN-3895872 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اس.ام. اتش لخدمات المواد الغذائية

رخصة رقم: CN-3008727 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة قاسيون للنظافة وتلميع السيارات

رخصة رقم: CN-2608578 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

القمر لخياطة الخيام

رخصة رقم: CN-2994691 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ابو حسين للنجارة

رخصة رقم: CN-1164121 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أييت ويل للتوابل والبهارات

رخصة رقم: CN-3759337 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

هيرشي كافيه

رخصة رقم: CN-2889966 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

تليميت للكمبيوتر

رخصة رقم: CN-3658459 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
ذا ماجيك أوف سبرنج للصيانه العامه ذ.م.م

رخصة رقم: CN-2973937 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة اميره عبداللطيف 

عزت عبداللطيف ٢٤٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ايمان عبداللطيف 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مصبغة الشهباء االوتوماتيكية- ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1037244 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  وبيع/ إضافة صالح  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالرحمن مراد البلوشى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالرحمن 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
بسمة الحياة لتصليح كهرباء السيارات

رخصة رقم: CN-2603848 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه مبشر بشور 

حربى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف على حمدان على 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كاميون لتأجير المعدات الثقيلة

رخصة رقم: CN-4174154 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
كلثوميات كافيه

رخصة رقم: CN-2789758 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عزت عبدالمقصود 

السعيد نصار ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حامدى عارف مرعى عارف
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فالور للسكراب

رخصة رقم: CN-2510586 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان حمد محمد 

قطامى العامرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد راشد سالم 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
عود ريحان للعقارات والمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-3803113 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة احمد جمعه راشد 

جمعه سالم ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه بى بير محمد
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مصبغة ريل كلين

رخصة رقم: CN-2212606 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد رشاد محمد احمد
شيراز  محمد  وبيع/ إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 

محمد زمان ١٠٠٪
على  محمد  ريم  وبيع/ حذف  تنازل  الشركاء  تعديل 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مطعم شان ايي موجال باربي كيو

رخصة رقم: CN-1318907 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبداهلل احمد ابراهيم 

اليعقوبى الزعابى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد ناصر عبداهلل 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
جبرة للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-3681573 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء/ شمير تشوالكال سليمان تشوالكال 

من ٤٩٪ إلى ٢٥٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جعفر صادق كوما ناد 

محمد حاجى كوما ناد ٢٤٪ 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فرى بيرد للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-3952228 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد احساب اهلل 

محمد سيد احمد ١٠٠٪
راشد  محمد  خلفان  خدمات/ إضافة  وكيل  تعديل 

محمد المنصورى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مريم خلفان محمد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  اإلقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2881006 رقم

باالسم التجاري بقاله انجومان. بالغاء طلب تعديل 
الرخصة واعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

09 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

ضمن جهود تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع
»زايد العليا« توقع شراكة مع أكاديميتي »شارك لتعليم السباحة« و«الكرة للجميع« 

شرطة أبوظبي تستعرض مرونتها المؤسسة أمام هيئة الموارد البشرية 

شددت على أهمية الشفافية وتعزيز الحوكمة الفضائية 
ندوة علمية لـ »تريندز« تبحث »أمن الفضاء واالستقرار 

والشرق األوسط: األهمية والحقوق والمسؤوليات«
أكــدت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب 
الهمــم أن الرياضــة تمثــل أحــد الجوانــب 
المهمــة فــي حيــاة أصحــاب الهمــم وأنهــا 
وسيلة تربوية مضمونة النتائج ضمن جهود 
المؤسسة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، 
جــاء ذلــك علــى هامــش توقيــع المؤسســة 
لمذكرتــي تفاهــم مــع أكاديميــة »شــارك« 
لتعليم وتدريب السباحة، وأكاديمية الكرة 
ــام »شــارك« بتشــغيل  ــع بشــأن قي للجمي
واستثمار مسبح مركز العين للتوحد التابع 
للمؤسســة بمنطقــة العيــن، وتدريب طلبة 
والعبــي المؤسســة علــى الســباحة، بينمــا 
ــب  ــع بتدري تقــوم أكاديمــة الكــرة للجمي
العبــي فريقي الذهني والصــم لكرة القدم 
»ذكــور« بنــادي العيــن ألصحــاب الهمــم 
التابــع للمؤسســة، وتقديــم الدعــم الفنــي 
لتكويــن مدربيــن مــن أصحــاب الهمــم في 

رياضــة كــرة القدم.
وقــع مذكرتــي التفاهــم عــن مؤسســة 
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم ســعادة عبد 
اهلل عبــد العالــي الحميــدان األميــن العــام 
للمؤسسة، وعن أكاديمية »شارك« لتعليم 
ــد  ــد عب ــيد محم ــباحة الس ــب الس وتدري
اهلل مبــارك حمــد الغافــري، المديــر العــام 
لألكاديميــة، ووقعهــا عــن أكاديميــة الكرة 
للجميــع، الســيد حمــوده علــي العامــري 
المدير التنفيذي لألكاديمية، وذلك بحضور 
عــدد مــن قيادات المؤسســة خــال الحفل 

الــذي جــرى بمقــر مؤسســة زايــد العليــا 
فــي أبوظبــي.

دعوة أولياء األمور لتسجيل ابنائهم
ودعت مؤسســة زايــد العليا اولياء امور 
ــي التوحــد أو  أصحــاب الهمــم مــن مصاب
اإلعاقــات الذهنيــة والصــم بمنطقــة العين 
إلى ســرعة التسجيل لاســتفادة من برامج 
تعليــم الســباحة ألبنائهــم، وبرنامــج تعليم 
كــرة القــدم عــن طريق التواصــل مع مركز 
اسعاد المتعاملين بالمؤسسة، أو عن طريق 
واتســاب األعمــال الخــاص بـ«زايــد العليا« 

على الرقم »٠٢٣٠5٦٦٦٦«. 
وبموجب مذكرة التفاهم مع »شــارك« 
ــا لألكاديميــة  تســمح مؤسســة زايــد العلي
ــن للتوحــد  ــز العي باســتخدام مســبح مرك
ألغراض التدريب، على أن تزود األكاديمية 

بتقريــر طبــي لــكل متــدرب مــن أصحــاب 
الهمــم منتســبي المؤسســة يوضــح حالتــه 
الصحية، ونوع اإلعاقة، ونســبتها، وطريقة 
التعامل معها، وإرفاق موافقة اولياء األمور 
على تلقي ابنائهم التدريب على الســباحة، 
وتلتــزم أكاديميــة »شــارك« بتوفيــر الكادر 
الفنــي مــن المدربيــن الفنييــن المعتمدين 
ــب  ــكل طال ــدرب ل ــص م ــًا، وبتخصي دولي
مــن أصحاب الِهمــم، وتدريبهــم وتأهيلهم 
وتنميــة مهاراتهــم فــي الســباحة وفقــًا 
ألفضل الممارســات، ودمجهم في أنشــطة 
االكاديمية، مع اتخاذ أقصى درجات األمان 
والســامة وحمايتهــم، إضافــة إلــى تقديــم 
الدعــم الفنــي لتكوين مدربين من أصحاب 
الِهمــم فــي رياضــة الســباحة وتســليمهم 

شــهادات معتمــدة فــي نهايــة التدريب.
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

اطلــع وفد مــن هيئــة الموارد البشــرية 
ــة  ــادة العام ــة القي ــى تجرب ــي عل بأبوظب
لشــرطة أبوظبــي وجهودهــا المتميــزة 
فــي الحصــول علــى االعتــراف الدولــي 
ــة المؤسســية - ICOR كأول  ــي المرون ف
جهــة علــى مســتوى العالــم تحصــل علــى 
هــذا االعتمــاد الدولــي بمســتوى ٣ نجوم.

والتقى العقيد خلفان عبداهلل المنصوري 
والتطويــر  االســتراتيجية  مركــز  مديــر 
ــي ســعادة  ــي شــرطة أبوظب المؤسســي ف
خليفــة مطــر الطنيجــي مستشــار المديــر 
ــة المــوارد البشــرية بأبوظبــي  العــام لهيئ
والوفــد المرافــق وتــم خــال اللقــاء بحث 
ــادل  ــز التعــاون المشــترك وتب ســبل تعزي
الخبــرات العملية لارتقاء بمســتوى األداء 
العــام للمؤسســات الحكوميــة فــي إمــارة 

أبوظبــي .
وأكد مدير مركز االســتراتيجية والتطوير 
المؤسســي اهتمام شــرطة أبوظبــي بتعزيز 

نقل الخبرات والمعرفة الوطنية واالستفادة 
منهــا في االرتقاء بمســتوى األداء العام بين 
المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي مما 
 يعزز من جودة حياة والجاهزية للمستقبل .

واطلــع الوفــد علــى الميــزة التنافســية التي 
جعلــت مــن شــرطة أبوظبــي نموذجــآ 
يحتــذي به عالميــآ في مجال بنــاء القدرات 

والكفــاءات األساســية للمرونــة المؤسســية 
للتعامــل مــع المتغيــرات العالميــة بكفــاءة 
الحكوميــة  التوجهــات  لدعــم  وفعاليــة 
ــي ٢٠٢5  ــرطة أبوظب ــتراتيجية ش ــر اس عب
ــارة  ــان فــي إم فــي اســتدامة األمــن واألم

ــي. وام أبوظب
»التفاصيل في الموقع اإلالكتروني«

نظم مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
بالتعــاون مع مؤسســة العالــم اآلمن ندوة 
عن ُبعد بعنوان: »أمن الفضاء واالستقرار 
ــوق  ــة والحق ــط: األهمي ــرق األوس والش
والمسؤوليات«، شارك فيها كل من كريستال 
أزيلتون مديرة برامج التطبيقات الفضائية 
بمؤسسة العالم اآلمن بالواليات المتحدة، 
ــة  ــتيوارت _أكاديمي ــل س ــورة جي والدكت
وخبيــرة فــي مجــال الفضــاء بكليــة لنــدن 
لاقتصــاد والعلــوم السياســية، وفيكتوريــا 
سامسون مديرة مكتب واشنطن بمؤسسة 
ــدن  ــان وي ــور براي ــن، والدكت ــم اآلم العال
مديــر تخطيــط البرامــج بمؤسســة العالــم 
اآلمن، وألمودينا أزكاريت أورتيغا الباحثة 
ــخ بمعهــد  المشــاركة، بالفضــاء والصواري
األمــم المتحــدة لبحــوث نزع الســاح في 
سويســرا، والبروفيســور كازوتو ســوزوكي 
أســتاذ سياســة العلــوم والتكنولوجيا بكلية 
الدراســات العليا للسياســة العامة بجامعة 
طوكيــو فــي اليابــان، والدكتــورة جيســيكا 
ويست باحثة أولى بمشروع باوشيرز في 
كنــدا، و أنــدري ريبــل دبلوماســي ورئيس 
قسم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بسفارة 

البرازيــل في موســكو.
 وأكــد المشــاركون فــي النــدوة أهمية 
ــة،  ــة الفضائي ــز الحوكم ــفافية وتعزي الش
وشــددوا علــى ضــرورة التركيــز علــى 
ــا  ــي تجمعه ــات الت ــة البيان ــة وقيم أهمي
األقمار االصطناعية وإتاحتها للجميع حول 
العالم، ورفع الكفاءات والقدرات التدريبية 
فــي مجــال األنشــطة الفضائيــة. كمــا بينوا 
بــأن األمــن الفضائــي يحتــاج إلــى عمليــة 
تنظيميــة لحمايــة مصالــح الــدول وعــدم 
نشــوب نزاعات وصراعات بين الحكومات 
بســبب الســيطرة علــى الفضــاء الخارجي.

ــوزة  ــت م ــدوة بين ــا للن ــي تقديمه وف
المرزوقــي الباحثــة المســاعدة فــي مركــز 
ترينــدز أن مجــال الفضــاء قضيــة أساســية 
فــي العاقــات الدوليــة كموقــع لابتــكار. 
وذكــرت أن العديــد مــن الــدول تســتفيد 
مــن الفضــاء في تعزيــز أمنهــا القومي من 
خــال تطويــر قدراتهــا العســكرية. ومــع 
ــد بالفضــاء  ــام المتزاي ــإن االهتم ــك، ف ذل

تكتنفــه المخاطــر المتزايــدة.

 الجلسة األولى: »أهمية الفضاء للشرق األوسط”
وأدار الدكتور ستيفن باكويل المستشار 
العلمــي فــي مركــز ترينــدز للبحــوث 
واالستشــارات الجلسة األولى التي حملت 

عنــوان: أهميــة الفضاء للشــرق األوســط، 
وعرف بالمشــاركتين فيها وهما: كريستال 
أزيلتون مديرة برامج التطبيقات الفضائية 
ــات  ــن بالوالي ــم اآلم ــة العال ــي مؤسس ف
المتحــدة األمريكيــة، والدكتــورة جيــل 
ســتيوارت أكاديميــة وخبيــرة فــي مجــال 
ــوم  ــة لنــدن لاقتصــاد والعل الفضــاء بكلي

السياســية فــي المملكــة المتحــدة.

رصد التغير المناخي
واســتهلت كريســتال أزيلتــون الجلســة 
األولــى، وتحدثــت عــن »دور الفضــاء في 
رصــد التغيــر المناخــي«، مؤكــدة أن أزمة 
التغيــر المناخــي أحــد القضايــا المأســاوية 
التــي يعانــي منهــا العالــم، ويعــود الفضل 
فــي التعــرف إلى هذه األزمــة إلى تقنيات 
األقمــار االصطناعيــة، التــي ســاعدت فــي 
التوصــل إلى صياغة أول اتفاقية في مجال 
مكافحــة التغيــر المناخــي على المســتوى 
العالمي. ولفتت إلى أن األنشطة الفضائية 
ــرات  ــد التغي ــي رص ــة ف ــة ومحوري مهم
المناخيــة وإيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا، 
ولكــن يجــب علــى المجتمعــات والــدول 
والحكومات االتحاد التوافق لمواجهة هذه 
التحديــات، وفهــم األزمة المحيطة بالعالم 
بشكل أعمق، وبينت أن المراقبة والمتابعة 
التــي تقوم بها األقمار االصطناعية تســاعد 
في صياغة السياســات الضرورية لمواجهة 
األزمــات البيئيــة، كمــا أن االســتفادة مــن 
التكنولوجيــا الحديثة تتيــح للعالم التغلب 
علــى األزمــات التــي تهــدد كوكــب األرض 

بطــرق متطورة.
وطالبــت كريســتال أزيلتــون بضــرورة 
التركيــز علــى أهمية وقيمــة البيانات التي 
ــا  ــة وإتاحته ــار االصطناعي ــا األقم تجمعه

ــع  ــوب رف ــم، وبوج ــول العال ــع ح للجمي
الكفــاءات والقــدرات التدريبيــة في مجال 
األنشــطة الفضائيــة، خصوصــًا فــي مجــال 
ــاء  ــتدامة الفض ــات، ألن اس ــتقاء البيان اس
واإلجــراءات العالميــة الموحــدة ضــرورة 
ملحــة للتغلــب علــى األزمــات والتحديات 

لبيئية. ا

األولويات والتحديات الفضائية
الدكتــورة  اســتعرضت  ذلــك،  إلــى 
ــات  ــات والتحدي ــتيوارت األولوي ــل س جي
الفضائيــة في الشــرق األوســط من منظور 
جيوسياســي«، وقالــت إنهــا نشــرت مقــااًل 
عــام ٢٠١٤، عندمــا علمــت بتدشــين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة مشروع اإلمارات 
الستكشــاف المريــخ والفضــاء، عبرت فيه 
عــن تفاؤلها بهذا التحدي والطموح العالي 
الــذي يتمتــع بــه أبنــاء اإلمــارات. كمــا أن 
ســلطنة عمــان تســعى إلى إطــاق قمرها 
االصطناعي األول، إضافة إلى دول عديدة 
فــي الشــرق األوســط منهــا مصــر، وقطــر، 
وإســرائيل حيث تعتزم هذه الدول إطاق 

أقمــار اصطناعيــة فــي األعــوام المقبلة.
ــذي  وذكــرت ســتيوارت أن الســؤال ال
يطــرح نفســه هــو، لمــاذا تســتمر الــدول 
في األنشــطة الفضائية؟ مبينة أن األنشطة 
الفضائية مكلفة جدًا وتحمل مخاطر عالية 
ــا إلــى األمــر مــن  ــو نظرن جــدًا، ولكــن ل
منظور جيوسياســي ســيكون اهتمــام دول 
الشــرق األوســط بالفضــاء فــي محلــه، ألن 
ــاء  ــاف الفض ــى استكش ــاج إل ــدول تحت ال
واللحــاق بركــب التكنولوجيــا الحديثــة 
واالســتفادة مــن المخرجــات العلميــة 
والمعرفية الناتجة عن الرحات الفضائية. 
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خالل التوقيع

خالل اللقاء

جانب من المشاركين في الندوة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

 المبادرة تحتفي بإرث الوالد المؤسس 
كرمز للتسامح والتعايش والسالم

  مالك إبل ُعمانيون: مهرجان الظفرة ملتقى تراثي يجمع مالك إبل الخليج العربي
أكــد مــاك إبــل مــن ســلطنة ُعمــان.. أن 
مهرجــان الظفــرة يعــد ملتقى تراثيــا يجمع 
ماك اإلبل في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وأن الــدورة الخامســة عشــرة ستســهم فــي 
توســع عدد المشــاركين بفضل الدعم الكبير 
والامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، وتوجيهات 
سموه بتوســيع نطاق المهرجان وزيادة عدد 

جوائزه.
أن  الُعمانييــن  اإلبــل  مــاك  وأوضــح 
االســتعدادات والتحضيــرات للمشــاركة فــي 
منافســات أشــواط مســابقة مزاينة اإلبل في 
مهرجــان الظفرة وموســم مزاينــات أبوظبي 
فــي كل مــن ســويحان ورزين ومدينــة زايد، 
بدأت بشــكل مكثف منذ اإلعان عن جدول 
المزاينات وشروط المشاركة والمنافسة على 
جوائــز األشــواط، وخال هــذه الفترة تتوافد 
قوافــل اإلبــل إلــى مدينــة ســويحان بإمــارة 
ــى  ــة األول ــي المزاين ــي للمشــاركة ف أبوظب
بمهرجان الظفــرة التي تنطلق يوم الخميس 

ــر الجاري. ٢8 أكتوب
وقال خميس بن مسعود الزدجالي، مالك 
اإلبل من سلطنة ُعمان.. إن مهرجان الظفرة 

هــو ملتقــى لجميع مــاك اإلبل فــي منطقة 
الخليــج ونقطــة التقــاء تعنــي الكثيــر لماك 
إبل المزاينة، مشيراً إلى أن مهرجان الظفرة 
يخلــق فــي كل موســم حــراكا نشــطا بيــن 
المــاك مؤكــداً حرصــه علــى المشــاركة في 
موســم مزاينات أبوظبي والتواجد المســتمر 

فــي مهرجــان الظفرة.
وقــال عبدالمجيــد بــن نصيــب الرواحي، 
مالــك اإلبل من ســلطنة ُعمــان، إن مهرجان 

الظفــرة هــو المهرجــان األهــم الــذي عمــل 
علــى صــون التــراث الخليجــي والمحافظــة 
عليــه ليســتمر مــن جيل مــن جيل، مشــيرًا 
إلى أن االستعدادات للمشاركة في مهرجان 
الظفــرة وموســم مزاينــات أبوظبــي بــدأت 
عنــد كبــار مــاك اإلبل بســلطنة ُعمــان منذ 

ــت مبكر. وق
وأشــاد فهد بن ســلطان الحوســني، مالك 
اإلبــل مــن ســلطنة ُعمــان، بالدعــم الكبيــر 

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة ، لمهرجان الظفرة 
ومــاك اإلبــل وتراثهــا العريــق، مؤكــداً أن 
هــذا ليــس غريــب علــى ســموه فقــد ورث 
هــذا االهتمام مــن المغفور له الشــيخ زايد 
 بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه”.
وأضــاف » إننــا كُعمانييــن عندمــا نذهــب 
لإلمــارات نذهــب إلــى إخواننــا وأهلنــا 
لنشاركهم هذه االحتفالية السنوية بالتراث، 
ومهرجان الظفرة يعطينا دائما الدافع للشراء 
وتعزيــز مقتنياتنا من اإلبل لنشــارك أخواننا 
الخليجيين في هذا المحفل التراثي الكبير«.

وأكد هاشــل بن حارب الســعدي، رئيس 
اللجنــة اإلعامية في مهرجان حمرا الدروع 
لمزاينــة اإلبل في ســطنة ُعمان.. أن رســالة 
اإلمــارات التراثيــة رســالة واضحــة وكبيــرة 
وخاصة في مجال أنشــطة الهجن المختلفة 
وأن اهتمــام اإلمارات برياضات اإلبل جعلها 
محل اهتمام وعناية كبيرة وشــهرة عالمية، 
موجهاً رســالة شكر وتقدير لصاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن زايد لدعم ســموه الكبير 

لتــراث اإلبل وماكها.وام
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

في إطار احتفاالت الدولة بـ«عام الخمسين«
وزارة التسامح تبدأ العمل على مبادرة »درب زايد للتسامح« غدًا في حديقة أم اإلمارات بأبوظبي

فــي إطــار احتفــاالت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بعــام الخمســين، تبــدأ وزارة التســامح والتعايــش العمــل 
علــى إنجــاز مبادرتهــا الرائــدة »درب زايــد للتســامح« في 
نســختها األولــى لتكــون البدايــة مــن حديقــة أم اإلمــارات 
فــي العاصمــة أبوظبــي غــدًا الجمعــة ٢٢ أكتوبــر الجــاري 
بالتعــاون مــع نــادي ظبيــان للفروســية وعــدد كبيــر مــن 
الجهــات المحليــة واالتحادية، للتحرك في مســيرة بعنوان 
ــق باتجــاه  ــع وتنطل ــا الجمي “Ride for Life” يشــارك به
باقــة مــن األماكــن التاريخيــة فــي العاصمــة التــي تمثــل 
محطات للتســامح والتعايش واألخوة اإلنســانية، مثل قصر 
الحصــن، والنصــب التــذكاري للوالــد المؤســس، ومســجد 
مريــم أم عيســى، وقصر الوطــن، ومتحف اللوفــر، ومنارة 
الســعديات، قبل أن تنطلق في نســختها األولى إلى العالم 
مــن خــال أكســبو ٢٠٢٠ دبــي فــي نوفمبر المقبــل، حيث 
ســتنطلق مســيرة “Ride for Life”  بمجموعة من الخيول 
والفرســان لتتبــع مســار القــادة المؤسســين لإلمــارات وما 
تركــوه مــن إرث نعتــز بــه جميعــًا، وقيــم أصيلة تأسســت 
عليهــا دولــة اإلمــارات، منهــا التســامح والتعايــش واألخوة 
اإلنســانية وقبــول اآلخــر والترحيب بالجميــع دونمًا تفرقة 

علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو ثقافي.
وأكدت وزارة التســامح والتعايش إن االهتمام بمبادرة 
»درب زايد للتسامح« يدل على إيمان المجتمع اإلماراتي 
ــش والســام كأســاس  ــه بالتســامح والتعاي ــف فئات بمختل
ــدف  ــه، وته ــه وتاحم ــه ورفاهيت ــه ورفعت ــه ورقي لتقدم
المبــادرة إلــى لفت أنظــار الجميــع لهذه القيــم وتعزيزها 
فــي نفــوس األجيــال الجديــدة، مؤكــدة أن هــذه المباردة 
ســتمثل حدثــًا ســنويًا ينطلــق فــي هــذا التوقيــت مــن كل 
عــام لتطــوف كافــة إمــارات الدولــة، ولتكون شــاهدًا على 
حــرص المجتمــع اإلماراتــي علــى قيمــه األصيلــة وتاحمه 
خلــف قيادتــه الرشــيدة، وإيمانه الراســخ بأهميــة التنوع، 
ودوره فــي ثــراء وتقــدم األمــم، وترحيبهــم بالجميع دون 

استثناءات.
وأوضحــت أن اختيــار حديقة أم اإلمارات ليمثل مرحلة 
البدايــة فــي ٢٢ أكتوبــر الحالــي يبــرز اعتــزاز الــوزارة بهذا 
ــامح  ــة للتس ــة حقيقي ــل قيم ــذي يمث ــز ال الصــرح المتمي

والتعاطــف، ويؤكــد مكانــة الحديقــة كوجهــة رائــدة 
ومتأصلــة يقصدهــا مختلــف أفــراد المجتمــع لاســتمتاع 
بأجــواء تعكــس عمــق التكاتــف والتعايــش التــي يتميز بها 
مجتمــع اإلمــارات. وتعكــس المبادرة حــرص الجميع على 
القيــم األصيلــة التي غرســها فينا الوالد المؤســس المغفور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثراه«، 
ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــارات« س ــختها »أم اإلم ورس
مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس 
ــة  ــى لمؤسس ــة األعل ــة الرئيس ــة والطفول ــى لألموم األعل
التنميــة األســرية ، التــي نعتــز بهــا كرمــز عالمي للتســامح 
والمحبــة وداعمــة للمــرأة واألســرة والطفل فــي اإلمارات 

وعلــى مســتوى العالــم.
ــارات  ــة أم اإلم ــن حديق ــادرة م ــي انطــاق المب ويأت
تثمينــًا لــدور ســمو الشــيخة فاطمــة التي كرســت الجهود 

لرفعــة المــرأة والمجتمــع، ورعايــة مختلــف فئاتــه.

وأضافــت الــوزارة أن المســيرة التــي يقودهــا فرســان 
“Ride for Life” ســتطوف بالمعالــم الوطنية والتاريخية 
والتراثيــة التــي ترمــز إلــى التســامح بالعاصمــة أبوظبــي 
مثــل قصــر الحصــن، والنصــب التــذكاري للمؤســس، 
ــارة الســعديات، قبــل أن تنطلــق  ومتحــف اللوفــر، ومن
فــي فعاليــة عالميــة بإكســبو ٢٠٢٠ دبــي والعديــد مــن 
المواقع األخرى، ويشــكل مســارها العام ومشــاركة كافة 
الجنســيات المقيمــة على أرض الدولة بها إشــارة واضحة 
إلــى أن القيــم التــي تجمــع كافــة األمم والشــعوب والتي 
ــة  ــى التعــاون، والتعاطــف والتعــارف والمرون تركــز عل
والحــوار اإليجابــي، هي التــي تمهد الطريــق للمجتمعات 
لتزدهــر فــي ظــل االحتــرام المتبادليــن والتعايــش القائم 

علــى ازدهــار الجميــع.
وأكــدت وزارة التســامح والتعايــش أن مبــاردة »درب 
ــبة  ــوزارة بمناس ــد أنشــطة ال ــد أح ــامح« تع ــد للتس زاي
اليوبيــل الذهبــي لإلمــارات، وتركــز علــى االحتفــاء بإرث 
الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد »طيــب اهلل ثــراه« الــذي 
ــخ واألحــداث  ــت التاري ــًا ملهمــًا، وأثب ــدًا تاريخي كان قائ
إن حكمتــه ورؤيتــه الثاقبــة وإيمانــه الراســخ أن العمــل 
المشــترك الذي يضم الجميع دون اســتثناءات هو الطريق 
للســام والمحبة واألخوة اإلنســانية والتســامح والتعايش 
الســلمي، مؤكــدة أن مبــادرة »درب زايد للتســامح« هي 
ــن  ــد ب ــإرث الشــيخ زاي ــًا ب ــا جميع تجســيد حــي إليمانن
ــا جميعــًا علــى الســير علــى  ســلطان رحمــه اهلل، وعزمن
 دربــه الــذي رســمه لنــا منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان.
وأشــادت الــوزارة بــدور نادي ظبيان للفروســية الشــريك 
االســتراتيجي لمســيرة “Ride for Life” ، وهــو مجتمــع 
يعتمــد على الفروســية وقيمها األصيلــة، وأخاقها النبيلة، 
ــهم  ــى رأس ــركاء، وعل ــة الش ــوزارة دور كاف ــت ال وثمن
وزارة الداخليــة، ودائــرة الثقافة والســياحة في أبوظبي، 
وحديقــة أم اإلمــارات، وهيئــة الطــرق والمواصــات فــي 
دبــي، واالتحــاد للطيران، ومجموعة االمــارات لاتصاالت 
»اتصــاالت«، والهيئــة العامــة للرياضــة، ومؤسســة زايــد 
العليــا ألصحــاب الهمــم، وأكاديميــة الــدار، وبــرو اكواين 

لخدمــات الخيــول والتجارة. وام

35406 منها  خالل 24 ساعة 

جرعات لقاح »كوفيد١9« المقدمة في اإلمارات تصل ٢٠.8 مليون

138 حالة شفاء ووفاتين خالل 24 ساعة

3٠4976 فحصًا جديدًا لـ»كورونا« في الدولة تكشف عن ١١٢ إصابة

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
ــاح  ــن لق ــات م ــم ٣5٤٠٦ جرع ــن تقدي ع
»كوفيد١9« خال الساعات الـ ٢٤ الماضية، 
وبذلــك يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم 
تقديمهــا حتــى أمــس األربعــاء ٢٠8٠١5٣8 
جرعة، ومعدل توزيع اللقاح ٢١٠.٣٢ جرعة 

لكل ١٠٠ شــخص.
يأتــي ذلــك تماشــياً مــع خطــة الــوزارة 
لتوفيــر لقاح »كوفيد١9«، وســعياً للوصول 
إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم 
والتي ستســاعد فــي تقليل أعــداد الحاالت 
والســيطرة على فيروس »كوفيــد١9«. وام

الصحــة  وزارة  خطــة  مــع    تماشــيًا 
وزيــادة  لتوســيع  المجتمــع  ووقايــة 
ــدف  ــة به ــي الدول نطــاق الفحوصــات ف
الحــاالت  وحصــر  المبكــر  االكتشــاف 
المصابــة بفيــروس »كورونــا« المســتجد 
»كوفيــد١9« والمخالطيــن لهــا وعزلهــم، 
أعلنــت الوزارة عن إجراء ٣٠٤97٦ فحصًا 
جديدًا خال ٢٤ ساعة على فئات مختلفة 
فــي المجتمــع باســتخدام أفضــل وأحدث 

ــي. ــات الفحــص الطب تقني
ــي  ــراءات التقص ــف إج ــهم تكثي   وأس
والفحص وتوســيع نطاق الفحوصات على 
مســتوى الدولــة فــي الكشــف عــن ١١٢ 
حالــة إصابــة جديــدة بفيــروس »كورونا« 
المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها 
حاالت مســتقرة وتخضع للرعاية الصحية 
الازمــة، وبذلــك يبلــغ مجمــوع الحــاالت 

المســجلة 7٣89٢٤ حالة.

   كمــا أعلنــت الوزارة عــن وفاة حالتين 
نتيجة تداعيات اإلصابة بالفيروس، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات في الدولة ٢١٢٤ حالة.

ووقايــة  الصحــة  وزارة    وأعربــت 
المجتمــع عــن أســفها وخالــص تعازيهــا 
ومواســاتها لــذوي المتوفيــن، وتمنياتهــا 
بالشــفاء العاجــل لجميــع المصابيــن، 
ــع  ــاون م ــع التع ــراد المجتم ــة بأف مهيب
ــات  ــد بالتعليم ــة والتقي ــات الصحي الجه
ــًا  ــي ضمان ــد االجتماع ــزام بالتباع وااللت

ــع. ــامة الجمي ــة وس لصح
ــفاء  ــن ش ــًا ع ــوزارة أيض ــت ال وأعلن
ــروس  ــن بفي ــدة لمصابي ــة جدي ١٣8 حال
»كورونا« المستجد »كوفيد١9« وتعافيها 
التــام مــن أعــراض المــرض بعــد تلقيهــا 
الرعايــة الصحيــة الازمــة منــذ دخولهــا 
المستشــفى، وبذلــك يكــون مجمــوع 

حــاالت الشــفاء 7٣٢7٣٣ حالــة. وام
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العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  فضه علي أحمد محمد

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ فضه 
علي أحمد محمد بسداد مبلغ وقدره ٨٩٤7٫5٠ درهم اماراتي »ثمانية 

آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مي ياقوت جمعه ياقوت حرقص ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ مي 
اماراتي  ياقوت جمعه ياقوت حرقص بسداد مبلغ وقدره ٦٠٢١ درهم 

»ستة آالف وواحد وعشرون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  علياء موسى حسن

اليها/   المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
علياء موسى حسن بسداد مبلغ وقدره ٩75٠ درهم اماراتي »تسعة آالف 

وسبعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: صالحة سالم مبارك فرج ـ اإلمارات الجنسية

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
صالحة سالم مبارك فرج بسداد مبلغ وقدره ٢55٨٠ درهم اماراتي »خمسة 

وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: رضوه عبداهلل عبيد أحمد الحدادي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ رضوه 
عبداهلل عبيد أحمد الحدادي بسداد مبلغ وقدره ٨5٤7٫5٠ درهم اماراتي 
»ثمانية آالف وخمسمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٧«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: أحمد غلوم حسن درويش البلوشي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ أحمد 
غلوم حسن درويش البلوشي  بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: منى حجاجى حسن يوسف البلوشي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ منى 
حجاجي حسن يوسف البلوشي بسداد مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ درهم اماراتي 

»اثنى عشرة الف درهما فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٩«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: عوشه مبارك خميس بخيت المري ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ عوشه 
مبارك خميس بخيت المري بسداد مبلغ وقدره ٢٩5١5٫5٠ درهم اماراتي 
»تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثني عشر ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٠«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: محمد عتيق مبارك صالح السبوسي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ محمد 
عتيق مبارك صالح السبوسي  بسداد مبلغ وقدره ٩٤5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وأربعمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢١«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: أسماء حمد علي حاقول ال علي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ أسماء 
حمد علي حاقول ال علي بسداد مبلغ وقدره ١٠٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٢«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: خولة مال اهلل محمد أحمد الشحي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ خولة 
مال اهلل محمد أحمد الشحي بسداد مبلغ وقدره ١٠٤٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وأربعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مها عباس جمعه حسين جميل

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
مها عباس جمعه حسين جميل بسداد مبلغ وقدره ١٠٩5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي 

اليه/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  لألجهزة  الدولية   / المنذره  تنذر 
عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي بسداد مبلغ وقدره ١٠٣5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وثالثمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٥«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: موسى سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي ـ اإلمارات الجنسية 
تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ موسى 
سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م12

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: تامر عاطف عرفه السيد على صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١- فيرست شيلد للحراسة )فرع من عرب اند شاينيز 
انترناشيونال لالستثمار صفته بالقضية: مدعى عليه ذ.م.م( 

مجهول محل اإلقامة 
موضوع اإلعالن: 

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها)٢٨٤٠٠ 
درهم(  وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف. رقم 

 .)MB218269000AE( الشكوى
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING- DESC  & بعد  عن  التقاضي  قاعة  في 
أو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقديم  وعليك  قانونيا  يمثلك  من  أو  بالحضور 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 
رئيس القسم

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٧٥٨٨/٢٠٢١/١٣ عمالي جزئي 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨٨٤/٢٠٢١ امر أداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢٢٨١٠ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ الدولية لالجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م(  
عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ ديرة ـ منطقة الممزر, مكتب رقم ٣٠٨, 
بناية ملك قاسم سلطان عبد الرحمن البنا, قريب من مركز تسهيل, الطابق 

الثالث, رقم مكاني: ٣٤٦٩٣٩77٤٩ 
المطلوب إعالنه :١- زينب عبد اهلل داوود الزجالي صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٨١٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة شاملة لرسوم المحكمة. 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٦٥٧٧/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إلى المدعى عليه ١ـ ثامر مناحي صنهات ساير العصيمي
مجهول محل اإلقامة

بما  أن المدعي شركة القنديل للمقاوالت »ذ م م«
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بمبلغ 
وقدره »٦٢٤٫7٢٤ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة 5٪ سنويًا من صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد التام.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ٠٨٫٣٠ 
صباحًا في قاعدة التقاضي عن ُبعد & BUILDING-DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٥٦٨/٢٠٢١/٣٨ تجاري مصارف جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع التنفيذ: 
طالب اإلعالن: سانديب لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة وتأجير 

السيارات »ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه: ١ـ بايونير روود كونستراكشن أند إنفراستراكتشر 

صفته بالقضية: منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:

وإلزامكم  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢5٢٢5٩٫١7« درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١5  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

رئيس القسمنشر هذا اإلعالن.

إعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٦٣٤٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر/ كاوان لتجارة األدوات الحديدية ـ ش.ذ.م.م
المنذر إليه/ ادريس حيدر علي اوجانواال حيدر علي

رقم  عدلي  إنـــذار  فــي  بالنشر  ــالن  إع طلب  الــمــوضــوع/ 
»٢٠٢١/١/١٤١٠٤٦«

إليه بضرورة سداد مبالغ إجمالي قدره  المنذر  المنذر/  ينذر 
»٣٠٫٠٠٠« ثالثون ألف درهم خالل مدة أقصاها خمسة أيام 
من تاريخ استالمه هذا اإلنذار، وإال سيضطر المنذر إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها إقامة الدعاوي 
القضائية والمدنية واستصدار أمر األداء والتعويض الجابر للعطل 
والضرر، مع تحميل المنذر إليها بكافة الرسوم ومصاريف التقاضي 

الكاتب العدلوأتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر »٢٠٢١/٧٦٩٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: بريستول للتجارة العامة ش.ذ.م.م ويمثلها مديرها السيد / محمود الذرعاوي 
سانت كيتيس ونيفيس الجنسية 

العنوان إمارة دبي ـ منطقة الخليج التجاري ـ مكتب رقم ١٢٣١ ملك عبد السالم 
مراد جويعد الجناحي ـ هاتف رقم ٠5٠٦٤٢٦٢٦7 ـ دبي 

المنذر اليها: شاكر حسين شاكر الضميري ـ أردني الجنسية 
عنوانه/ اخر موطن معلوم: إمارة دبي , ديرة ـ منطقة أبو هيل ـ شارع هور العنز 
فيال سكنية رقم ٢ بجانب جمعية االتحاد التعاونية هاتف متحرك رقم ٠5٢7٨٨55٦٩ 
مع  الكامل  التعاون  بضرورة  اعاله  المذكور  اليه  المنذر  المنذرة  تنبة  الموضوع 
المنذرة بسداد مبلغ وقدرة ٦5٠٠٣٠ درهم) ستمائة وخمسون الف وثالثون درهما 
إماراتي( موضوع الشيكات الخمسة المرتجعه المذكورة بالتفاصيل باالنذار العدلي 
وتطالبة المنذرة بسداد هذا المبلغ المترصد في ذمتة في خالل فترة اقصاها 5 ايام 
من تاريخ استالمة هذا االنذار العدلي وتطالبة المنذرة بااللتزام بالمهلة المحددة 
لسداد المبلغ المطلوب منه دون تأجيل أو تأخير لسدادة وإال فإن المنذرة سوف 
تضطر أسفة الى اللجوء إلى القضاء بإتخاذ كافة االجراءات القانونية المتبعه في 
هذا الشأن,والتى تحفظ لها حقوقها القانونية كاملة دون نقصان بما فيها اقامة 
كافة انواع الدعاوي ودعوي امر االداء والمطالبة بالتعويض وبدل العطل والضرر 
باالضافة الى الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماه وأية مصاريف اخرى تترتب 

الكاتب العدلعلى اتخاذ ذلك االجراء. 

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٥٦٣ 
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر/ ياسر أكبر هاشمي بهرماني 
ضد المنذر اليه االول/ حامد مصطفى هاشمي )إيراني الجنسية( 

المنذر اليها الثانية/ ناهد عبد اللطيف عبد الجبار عمر) إماراتية الجنسية( 
فإن المنذر ينذر وينبة على المنذر إليهما ويكلفهما بان يؤديا له مبلغ وقدرة 
)١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠( ) مليون درهم و تسعمائة الف درهم( والفائدة القانونية 
١٢٪ على سبيل التضامن والتكافل بينهما وعلى سبيل التعويض للمنذر 
كالمتفق عليه بإقرار المديونية المؤرخ ٢٠١٩/٠5/١٣ م وإقرار المديونية 
الصادر من المنذر اليها الثانية على سبيل التضامن لدين االول وكفالته في 
سداده, وذلك إعتبارًا من تاريخ االستحقاق الحصل في ٢٠١٩/٠5/١٣ م. 
والمنذر يمهل المنذر اليهما بموجب هذا التكليف واالنذار مدة خمسة 
أيام من تاريخ نشر االنذار للسداد الكامل وجميع قيمة الشيكات المبينة 

بإقرار المديونية المؤرخ ١٣/٢٠١٩/٠5 
ونفاذ مفعولة قانونًا وإال سوف يضطر المنذر آسفًا اللجوء الى التقاضي 
قبل  القانونية  واالجراءات  االحترازية  والتدابير  االجراءات  كافة  وإتخاذ 
المنذر اليهم في سبيل الحفاظ على حقوقه بكافة انواعها وتحمل المنذر 

الكاتب العدلاليهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

انذار عدلي بالنشر رقم)٢٠٢١/٨٥٣٣( 
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: حازم مزيد سالم صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١- صالح حسن كحلوس صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن: 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/٠٩/٠١ بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعي مبلغ ١٠,٠٠٠ 
درهم)عشرة الف درهما( قيمة الشيك, وبالفائدة القانونية بواقع 
5٪ سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد وبالرسوم 

والمصاريف ورفض مازاد عن ذلك من طلبات. 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٥٧١٥/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة باسيل تريدينغ آند سيرفيسيز ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت 
بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٤٠٣٠١«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة آرك للشحن ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٣٨٩١٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بي.زد. إنترناشونال م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٧٨٦٤٤«

إليكترا ماركيز  الشركة  الخيمة االقتصادية بأن  تعلن هيئة مناطق رأس 
ش.م.حـ  ذ.م.م، رخصة تجارية رقم »RAKIA13FZ105070406« ترغب 
إلى  ذ.م.م،  ـ  ش.م.ح  ماركيز  إليكترا  للشركة   المسجل  االسم  بتغيير 

جرايسن سبورت ش.م.ح ـ ذ.م.م.
فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 

خالل ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف رقم : ٩7١7٢٠٤١١١١+

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم »٦٢٣٥٨٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة سيلينا تريدينغ ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦١٥٠٨٧«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة انجلس تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٣٤١٦٤«

باسم: محمود محمد علي  فقد جواز سفر 
محمد ، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،07278937P

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
فقدان جواز سفر

»أسماك«  من  صــادرة  أسهم  شهادات  فقدت 
باألسماء اآلتية:

١ـ علي العبد حمد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٤ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٢ـ عائشة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٧ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٣ـ أحمد علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٨ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٤ـ فاطمة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٩ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٥ـ خليفة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٤٠٠ عدد األسهم/ ١٢٠٠

فمن يعثر عليها الرجاء االتصال على الرقم: ٠٥٠٦٧٢٩١١٩

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

فقدان شهادات أسهم

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦ 
 ٢٠٢١/٨٢٠ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
تجاري جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢5٢٤٨ درهم( شاماًل 

للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ فايربيرد لتأجير السيارات 

عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبيـ  شارع القرهود 
ـ مبنى ليبرتي ـ شقة ٣٠5 ـ بجوار بنك الشارقة 

المطلوب إعالنه :١- مي مازن يعقوب الصباغ صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
طالب  الى  درهم   ٢5٢٤٨ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٠٧٧/٢٠٢١/٢٠٧ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

يرجى العلم بانه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه 

من الطرف االول/ فاطمة الزهراء بن الحاج مغربي الجنسية 
هوية رقم 7٨٤١٩٩١٨٢7٦٢١7١ 

الى الطرف الثاني/ ب سمية سهمان ـ مغربي الجنسية 
هوية رقم 7٨٤١٩7٦٤٨٦١5٢7٣ 

ب االسم التجاري/ كافتيريا ملكة الطاجين 
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية عجمان 
رقم رخصة ٦٢٢7٨ والمسجلة بغرفة تجارة عجمان 

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد القضاء 
١٤ يوم من تاريخ نشر االعالن 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 MOJAU_2021_0027045 تنازل/ بيع رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

التنفيذ  ـ محكمة  االتحادية  الشارقه  بالنشر  محكمة  إعالن منفذ ضده 
المدنية ـ حازم عبد الفتاح ابراهيم الحداد  

إلى: المحكوم عليه: حازم عبد الفتاح ابراهيم الحداد 
العنوان: عنوانه: إمارة ابوظبي بنياس شرقـ  المفرق/ هاتف رقم ٠5٠٤١٠٩٩٦١

  abiar_2005@yahoo.com  ايميل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ مركز الفردوس لتأهيل ذوي اإلعاقة ذ م م  
ـ في القضية المشار إليها أعاله. 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٢٦٢٢١ درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل )١5( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
إجراءات  المحكمة ستتخذ بحقك  فإن   وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABS2021/ 0004243 ـ عمالي  

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  فضه علي أحمد محمد

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ فضه 
علي أحمد محمد بسداد مبلغ وقدره ٨٩٤7٫5٠ درهم اماراتي »ثمانية 

آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مي ياقوت جمعه ياقوت حرقص ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ مي 
اماراتي  ياقوت جمعه ياقوت حرقص بسداد مبلغ وقدره ٦٠٢١ درهم 

»ستة آالف وواحد وعشرون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها:  علياء موسى حسن

اليها/   المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
علياء موسى حسن بسداد مبلغ وقدره ٩75٠ درهم اماراتي »تسعة آالف 

وسبعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: صالحة سالم مبارك فرج ـ اإلمارات الجنسية

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
صالحة سالم مبارك فرج بسداد مبلغ وقدره ٢55٨٠ درهم اماراتي »خمسة 

وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: رضوه عبداهلل عبيد أحمد الحدادي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ رضوه 
عبداهلل عبيد أحمد الحدادي بسداد مبلغ وقدره ٨5٤7٫5٠ درهم اماراتي 
»ثمانية آالف وخمسمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٧«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: أحمد غلوم حسن درويش البلوشي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ أحمد 
غلوم حسن درويش البلوشي  بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٦«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: منى حجاجى حسن يوسف البلوشي ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ منى 
حجاجي حسن يوسف البلوشي بسداد مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ درهم اماراتي 

»اثنى عشرة الف درهما فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٩«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: عوشه مبارك خميس بخيت المري ـ اإلمارات الجنسية

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ عوشه 
مبارك خميس بخيت المري بسداد مبلغ وقدره ٢٩5١5٫5٠ درهم اماراتي 
»تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثني عشر ونصف درهمًا فقط الغير«.

بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٠«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: محمد عتيق مبارك صالح السبوسي 

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ محمد 
عتيق مبارك صالح السبوسي  بسداد مبلغ وقدره ٩٤5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وأربعمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢١«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: أسماء حمد علي حاقول ال علي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ أسماء 
حمد علي حاقول ال علي بسداد مبلغ وقدره ١٠٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٢«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: خولة مال اهلل محمد أحمد الشحي

تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليها/ خولة 
مال اهلل محمد أحمد الشحي بسداد مبلغ وقدره ١٠٤٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وأربعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليها: مها عباس جمعه حسين جميل

اليها/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  الدولية لألجهزة   / المنذره  تنذر 
مها عباس جمعه حسين جميل بسداد مبلغ وقدره ١٠٩5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وتسعمائة وخمسون درهمًا فقط ال غير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليها والمتضمن اإلقرار بالمديونية من المنذر اليها لصالح المنذرة، 
على أن يكون الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر 
اليها هذا االنذار بأي وسيلة تبليغ منصوص عليها في الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني 

أو الفاكس أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفقت المنذر اليها في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليها 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليها.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥٢٤«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي 

اليه/  المنذر  االلكترونية »ش.ذ.م.م«  لألجهزة  الدولية   / المنذره  تنذر 
عبدالرحمن ناصر حميد النعيمي بسداد مبلغ وقدره ١٠٣5٠ درهم اماراتي 

»عشرة آالف وثالثمائة وخمسون درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذرة والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٥«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م«
المنذر اليه: موسى سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي ـ اإلمارات الجنسية 
تنذر المنذره / الدولية لألجهزة االلكترونية »ش.ذ.م.م« المنذر اليه/ موسى 
سيد خليل سيد إبراهيم الهاشمي بسداد مبلغ وقدره ٩٩٤7٫5٠ درهم اماراتي 

»تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وأربعون ونصف درهمًا فقط الغير«.
بموجب العقد والكمبيالة »الفاتورة« الصادر عن المنذره والمذيلة بتوقيع 
المنذر اليه والمتضمن اإلقرار بالمديونية لصالح المنذرة، على أن يكون 
الوفاء بالمبلغ خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالم المنذر اليه هذا 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  منصوص  تبليغ  وسيلة  بأي  االنذار 
االجراءات المدنية اإلماراتي، بما يشمل مايتم بالبريد االلكتروني أو الفاكس 

أو باليد من خالل الكاتب العدل »أيها يكون أقرب«. 
وفي حال أخفق المنذر اليه في دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله، 
ستضطر المنذرة الى مباشرة االجراءات القانونية الالزمة ضد المنذر اليه 
بموجب اقرار المديونية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المطالبة 
بالتعويضات والنفقات والتكاليف والفوائد وأتعاب المحاماة وذلك دون 

الكاتب العدلتوجيه أي اخطار آخر الى المنذر اليه.

إعالن بالنشر النذار عدلي »٢٠٢١/٨٥١٣«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: محمد الكعبي لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٩٤٠٦٣

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي ـ بر دبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٣١5٣
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٢

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: مارفين ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٩75٨٢

العنوان: مكتب رقم ١٠7 ملك حسين علي فردان الفردانـ  بر دبيـ  المنخول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٦٦57١
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/٠٣

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ـ  ملك محمد سعيد خلف الغيثـ  بورسعيدـ  ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١         الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: ام اي ايه سينترا سوفتوير سيرفيسيس ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 77٤٩٢١  العنوان: مكتب رقم  M01 ـ ملك محمد علي 

حمد بوهليبه الفالسي ـ هور العنز شرق ـ ديرة  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦7٢77  

اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/٠5/٢٤  تاريخ تصديق القرار: ٢٤/٢٠٢١/٠5 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: دوتماكس للتجارة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٨٣7٤57 
)ش.ذ.م.م(  االوسط  الشرق  ليجند  ملك   ١٢٠٤-٦ رقم  مكتب  العنوان: 

ديرة ـ رقة البطين  
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٢٠5٩٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢١/١٠/١7  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١7 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرة ـ بورسعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اسم الشركة: برجرين لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 7١5١٦١  العنوان: مكتب رقم ٢٠7 ملك جائزه دبي الدوليه 

للقران الكريم ـ ديره ـ الممزر 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٢٢7٠ 
اسم المصفي: ليدر 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: ٢٠٢١/١٠/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٦ 
ـ ملك الشيخ خالد عبد العزيز محمد صقر القاسمي ـ ديرة ـ القرهود  

الهاتف:       الفاكس : 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م12

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: تامر عاطف عرفه السيد على صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١- فيرست شيلد للحراسة )فرع من عرب اند شاينيز 
انترناشيونال لالستثمار صفته بالقضية: مدعى عليه ذ.م.م( 

مجهول محل اإلقامة 
موضوع اإلعالن: 

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها)٢٨٤٠٠ 
درهم(  وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف. رقم 

 .)MB218269000AE( الشكوى
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING- DESC  & بعد  عن  التقاضي  قاعة  في 
أو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقديم  وعليك  قانونيا  يمثلك  من  أو  بالحضور 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 
رئيس القسم

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٧٥٨٨/٢٠٢١/١٣ عمالي جزئي 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨٨٤/٢٠٢١ امر أداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢٢٨١٠ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ الدولية لالجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م(  
عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ ديرة ـ منطقة الممزر, مكتب رقم ٣٠٨, 
بناية ملك قاسم سلطان عبد الرحمن البنا, قريب من مركز تسهيل, الطابق 

الثالث, رقم مكاني: ٣٤٦٩٣٩77٤٩ 
المطلوب إعالنه :١- زينب عبد اهلل داوود الزجالي صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٨١٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة شاملة لرسوم المحكمة. 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٦٥٧٧/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إلى المدعى عليه ١ـ ثامر مناحي صنهات ساير العصيمي
مجهول محل اإلقامة

بما  أن المدعي شركة القنديل للمقاوالت »ذ م م«
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بمبلغ 
وقدره »٦٢٤٫7٢٤ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة 5٪ سنويًا من صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد التام.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ الساعة ٠٨٫٣٠ 
صباحًا في قاعدة التقاضي عن ُبعد & BUILDING-DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٥٦٨/٢٠٢١/٣٨ تجاري مصارف جزئي

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع التنفيذ: 
طالب اإلعالن: سانديب لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة وتأجير 

السيارات »ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه: ١ـ بايونير روود كونستراكشن أند إنفراستراكتشر 

صفته بالقضية: منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:

وإلزامكم  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢5٢٢5٩٫١7« درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١5  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

رئيس القسمنشر هذا اإلعالن.

إعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٦٣٤٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر/ كاوان لتجارة األدوات الحديدية ـ ش.ذ.م.م
المنذر إليه/ ادريس حيدر علي اوجانواال حيدر علي

رقم  عدلي  إنـــذار  فــي  بالنشر  ــالن  إع طلب  الــمــوضــوع/ 
»٢٠٢١/١/١٤١٠٤٦«

إليه بضرورة سداد مبالغ إجمالي قدره  المنذر  المنذر/  ينذر 
»٣٠٫٠٠٠« ثالثون ألف درهم خالل مدة أقصاها خمسة أيام 
من تاريخ استالمه هذا اإلنذار، وإال سيضطر المنذر إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها إقامة الدعاوي 
القضائية والمدنية واستصدار أمر األداء والتعويض الجابر للعطل 
والضرر، مع تحميل المنذر إليها بكافة الرسوم ومصاريف التقاضي 

الكاتب العدلوأتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر »٢٠٢١/٧٦٩٨«
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر: بريستول للتجارة العامة ش.ذ.م.م ويمثلها مديرها السيد / محمود الذرعاوي 
سانت كيتيس ونيفيس الجنسية 

العنوان إمارة دبي ـ منطقة الخليج التجاري ـ مكتب رقم ١٢٣١ ملك عبد السالم 
مراد جويعد الجناحي ـ هاتف رقم ٠5٠٦٤٢٦٢٦7 ـ دبي 

المنذر اليها: شاكر حسين شاكر الضميري ـ أردني الجنسية 
عنوانه/ اخر موطن معلوم: إمارة دبي , ديرة ـ منطقة أبو هيل ـ شارع هور العنز 
فيال سكنية رقم ٢ بجانب جمعية االتحاد التعاونية هاتف متحرك رقم ٠5٢7٨٨55٦٩ 
مع  الكامل  التعاون  بضرورة  اعاله  المذكور  اليه  المنذر  المنذرة  تنبة  الموضوع 
المنذرة بسداد مبلغ وقدرة ٦5٠٠٣٠ درهم) ستمائة وخمسون الف وثالثون درهما 
إماراتي( موضوع الشيكات الخمسة المرتجعه المذكورة بالتفاصيل باالنذار العدلي 
وتطالبة المنذرة بسداد هذا المبلغ المترصد في ذمتة في خالل فترة اقصاها 5 ايام 
من تاريخ استالمة هذا االنذار العدلي وتطالبة المنذرة بااللتزام بالمهلة المحددة 
لسداد المبلغ المطلوب منه دون تأجيل أو تأخير لسدادة وإال فإن المنذرة سوف 
تضطر أسفة الى اللجوء إلى القضاء بإتخاذ كافة االجراءات القانونية المتبعه في 
هذا الشأن,والتى تحفظ لها حقوقها القانونية كاملة دون نقصان بما فيها اقامة 
كافة انواع الدعاوي ودعوي امر االداء والمطالبة بالتعويض وبدل العطل والضرر 
باالضافة الى الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماه وأية مصاريف اخرى تترتب 

الكاتب العدلعلى اتخاذ ذلك االجراء. 

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٥٦٣ 
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

المنذر/ ياسر أكبر هاشمي بهرماني 
ضد المنذر اليه االول/ حامد مصطفى هاشمي )إيراني الجنسية( 

المنذر اليها الثانية/ ناهد عبد اللطيف عبد الجبار عمر) إماراتية الجنسية( 
فإن المنذر ينذر وينبة على المنذر إليهما ويكلفهما بان يؤديا له مبلغ وقدرة 
)١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠( ) مليون درهم و تسعمائة الف درهم( والفائدة القانونية 
١٢٪ على سبيل التضامن والتكافل بينهما وعلى سبيل التعويض للمنذر 
كالمتفق عليه بإقرار المديونية المؤرخ ٢٠١٩/٠5/١٣ م وإقرار المديونية 
الصادر من المنذر اليها الثانية على سبيل التضامن لدين االول وكفالته في 
سداده, وذلك إعتبارًا من تاريخ االستحقاق الحصل في ٢٠١٩/٠5/١٣ م. 
والمنذر يمهل المنذر اليهما بموجب هذا التكليف واالنذار مدة خمسة 
أيام من تاريخ نشر االنذار للسداد الكامل وجميع قيمة الشيكات المبينة 

بإقرار المديونية المؤرخ ١٣/٢٠١٩/٠5 
ونفاذ مفعولة قانونًا وإال سوف يضطر المنذر آسفًا اللجوء الى التقاضي 
قبل  القانونية  واالجراءات  االحترازية  والتدابير  االجراءات  كافة  وإتخاذ 
المنذر اليهم في سبيل الحفاظ على حقوقه بكافة انواعها وتحمل المنذر 

الكاتب العدلاليهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

انذار عدلي بالنشر رقم)٢٠٢١/٨٥٣٣( 
العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: حازم مزيد سالم صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١- صالح حسن كحلوس صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن: 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/٠٩/٠١ بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعي مبلغ ١٠,٠٠٠ 
درهم)عشرة الف درهما( قيمة الشيك, وبالفائدة القانونية بواقع 
5٪ سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد وبالرسوم 

والمصاريف ورفض مازاد عن ذلك من طلبات. 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى
 رقم ٥٧١٥/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة باسيل تريدينغ آند سيرفيسيز ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت 
بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٤٠٣٠١«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة آرك للشحن ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٣٨٩١٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بي.زد. إنترناشونال م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٧٨٦٤٤«

إليكترا ماركيز  الشركة  الخيمة االقتصادية بأن  تعلن هيئة مناطق رأس 
ش.م.حـ  ذ.م.م، رخصة تجارية رقم »RAKIA13FZ105070406« ترغب 
إلى  ذ.م.م،  ـ  ش.م.ح  ماركيز  إليكترا  للشركة   المسجل  االسم  بتغيير 

جرايسن سبورت ش.م.ح ـ ذ.م.م.
فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 

خالل ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف رقم : ٩7١7٢٠٤١١١١+

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم »٦٢٣٥٨٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة سيلينا تريدينغ ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦١٥٠٨٧«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة انجلس تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٣٤١٦٤«

باسم: محمود محمد علي  فقد جواز سفر 
محمد ، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،07278937P

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
فقدان جواز سفر

»أسماك«  من  صــادرة  أسهم  شهادات  فقدت 
باألسماء اآلتية:

١ـ علي العبد حمد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٤ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٢ـ عائشة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٧ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٣ـ أحمد علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٨ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٤ـ فاطمة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٣٩٩ عدد األسهم/ ١٢٠٠

٥ـ خليفة علي العبد الظاهري 
رقم الشهادة/ ١٧٤٤٠٠ عدد األسهم/ ١٢٠٠

فمن يعثر عليها الرجاء االتصال على الرقم: ٠٥٠٦٧٢٩١١٩

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

فقدان شهادات أسهم

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦ 
 ٢٠٢١/٨٢٠ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
تجاري جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢5٢٤٨ درهم( شاماًل 

للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ فايربيرد لتأجير السيارات 

عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبيـ  شارع القرهود 
ـ مبنى ليبرتي ـ شقة ٣٠5 ـ بجوار بنك الشارقة 

المطلوب إعالنه :١- مي مازن يعقوب الصباغ صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
طالب  الى  درهم   ٢5٢٤٨ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٠٧٧/٢٠٢١/٢٠٧ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

يرجى العلم بانه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه 

من الطرف االول/ فاطمة الزهراء بن الحاج مغربي الجنسية 
هوية رقم 7٨٤١٩٩١٨٢7٦٢١7١ 

الى الطرف الثاني/ ب سمية سهمان ـ مغربي الجنسية 
هوية رقم 7٨٤١٩7٦٤٨٦١5٢7٣ 

ب االسم التجاري/ كافتيريا ملكة الطاجين 
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية عجمان 
رقم رخصة ٦٢٢7٨ والمسجلة بغرفة تجارة عجمان 

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد القضاء 
١٤ يوم من تاريخ نشر االعالن 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

 MOJAU_2021_0027045 تنازل/ بيع رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

التنفيذ  ـ محكمة  االتحادية  الشارقه  بالنشر  محكمة  إعالن منفذ ضده 
المدنية ـ حازم عبد الفتاح ابراهيم الحداد  

إلى: المحكوم عليه: حازم عبد الفتاح ابراهيم الحداد 
العنوان: عنوانه: إمارة ابوظبي بنياس شرقـ  المفرق/ هاتف رقم ٠5٠٤١٠٩٩٦١

  abiar_2005@yahoo.com  ايميل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ مركز الفردوس لتأهيل ذوي اإلعاقة ذ م م  
ـ في القضية المشار إليها أعاله. 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٢٦٢٢١ درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل )١5( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
إجراءات  المحكمة ستتخذ بحقك  فإن   وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABS2021/ 0004243 ـ عمالي  

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

لقــي 5٠ شــخصا علــى األقل حتفهم في ســقوط 
شــاحنة كانــوا يســتقلونها فــي نهــر جنــوب شــرق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وفــق مــا أفــاد 

مســؤول محلي.
وقــال المتحــدث باســم حكومــة إقليــم كاتانغــا 
العليــا هــارس كايومبــا إن »شــاحنة ســقطت فــي 
كالوما-نغونغــو وعلــى متنهــا أكثر مــن 5٠ راكبا«.

وأجــرى الغواصــون عملية بحــث وأنقذوا اثنين 
مــن الركاب نقــال للعالج في المستشــفى.

وأضــاف كايومبا أن البحث مســتمر عن الركاب 
ــى  ــل أوف ــي أي تفاصي ــوض ف ــن دون الخ اآلخري

عــن الحــادث.
علــى صعيــد متصــل، أفــاد وزيــر الداخليــة فــي 
إقليــم لواالبا المجاور اديــودا كابيندا وكالة فرانس 

بــرس أن خروج قطار بضائع عن مســاره »تســبب 
فــي مقتــل تســعة أشــخاص وإصابــة ٣٦ بينهــم ١١ 

فــي حالــة خطرة«.
وحوادث الطرق متكررة في جمهورية الكونغو 
ــا يكــون ســببها تجاهــل  ــا م ــة، وغالب الديمقراطي
قواعــد المــرور، إذ ال تخضــع المركبــات القديمــة 

لعمليــات الفحــص الفني.
والغالبيــة العظمــى مــن الطــرق فــي البالد هي 
مجــرد مســارات ترابية وكثيرا ما يكون الســائقون 

مدربين تدريبا ســيئا.
كما تعد حوادث القطارات متكررة وتؤدي إلى 
العديــد مــن الوفيــات، وكثيرا ما يقفز المســافرون 
خلســة فــي عربــات القطــار نظــرا لســوء الطــرق 

ونقص قطــارات الركاب.ا.ف.ب

وقعــت مصــر واليونــان وقبرص في أثينــا اتفاقا 
ــز التعــاون  ــاء فــي إطــار تعزي حــول نقــل الكهرب
فــي مجــال الطاقــة بيــن الــدول الواقعة في شــرق 

المتوسط.
ــوس  ــي كيرياك ــوزراء اليونان ــس ال ــار رئي وأش
ميتســوتاكيس بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع 
الرئيســين المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي 
نيكــوس أناستاســيادس إلــى أن االتفــاق »يتعلــق 

بإقامــة ربــط بيــن بلداننــا لنقــل الكهربــاء”.
ــع  ــن تنوي ــي زم ــه »ف ــوتاكيس أن ــد ميتس وأك
مصــادر الطاقــة، يمكــن أن تصبــح مصــر مصــدرا 
للتيار الكهربائي الذي ســيتم إنتاجه أساسا بواسطة 
ــان محطــة توزيــع نحــو  الشــمس وســتصبح اليون

أوروبــا”.

مــن جانبــه، أكــد الرئيس المصــري أن »الهدف 
مــن هــذا االتفــاق هــو تعزيــز التعــاون فــي مجال 
ــع مذكــرة  ــة توقي ــى »أهمي ــة«، وشــدد عل الطاق
التفاهم بشأن الربط الكهربائي الثالثي األطراف”.
وبحســب بيان مشــترك فإن »هــذا الربط يعزز 
التعــاون وأمــن الطاقــة ليــس فقــط بيــن الــدول 
الثــالث ولكــن أيضا مع أوروبا« و«ســيكون وســيلة 
ــن شــرق  ــاء م ــن الكهرب ــرة م ــات كبي ــل كمي لنق

البحــر المتوســط وإليــه”.
وأعربت الدول الثالث األعضاء أيضا في منتدى 
غــاز شــرق المتوســط مــع ســت دول أخــرى بينها 
فرنسا وإيطاليا وإسرائيل واألردن، عن »نيتها تعزيز 
تعاونها في استكشــاف ونقل الغاز الطبيعي، وهو 

عامل مســاعد في استقرار المنطقة”. ا.ف.ب

تســّبب تفجيــر بعبوتيــن ناســفتين اســتهدف أمس 
ــل ١٣  ــة عســكرية فــي دمشــق بمقت األربعــاء حافل
شــخصًا علــى األقــل، وفــق ما ذكــر االعالم الســوري، 

فــي حصيلــة دمويــة هــي األعلــى منــذ ســنوات.
وأفــادت وكالــة األنباء الســورية الرســمية »ســانا« 
عــن »تفجيــر إرهابــي بعبوتين ناســفتين أثنــاء مرور 
ــد جســر الرئيــس فــي دمشــق«،  ــة مبيــت عن حافل
مشــيرة الــى أن »الحصيلة األوليــة للتفجير اإلرهابي 

١٣ شــهيدًا وثالثــة جرحى«.
وبّثــت وكالــة ســانا صــورًا تظهــر حافلــة محترقة، 
وذكــرت أّن وحــدات الهندســة فككــت »عبــوة ثالثة 
كانــت مزروعــة في المكان الــذي وقع فيه التفجير«.
وخــالل ســنوات النــزاع المســتمر منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، شــهدت دمشــق إنفجــارات ضخمــة 
اسفرت عن عشرات القتلى وتبنت معظمها تنظيمات 
إرهابية، بينها تفجير تبناه تنظيم »داعش« اإلرهابي 

فــي مــارس ٢٠١7 واســتهدف القصــر العدلي مســفرًا 
عــن مقتــل أكثــر من ٣٠ شــخصًا.

وســبقه فــي الشــهر ذاته، تفجيــران تبنتهمــا هيئة 
تحرير الشــام اإلرهابية واســتهدفا أحد أحياء دمشــق 

القديمــة وتســببا بمقتل أكثر من ســبعين شــخصًا.
ومنــذ ٢٠١9، بــات مــن النــادر أن تشــهد دمشــق 
انفجــارات ضخمــة مماثلــة، بعدمــا تمكنــت القــوات 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــام ٢٠١8 م ــذ الع ــة من الحكومي
أحيــاء فــي العاصمــة كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم 
»داعــش« اإلرهابي، كما على الغوطة الشــرقية التي 
شــكلت لســنوات أبــرز معاقــل الفصائــل المعارضــة 
قــرب دمشــق، والتــي لطالمــا اســتهدفتها بالقذائف.
ــى  ــرات الضخمــة تراجعــت إل وإن كانــت التفجي
حــد كبيــر فــي دمشــق، إال أن العاصمــة الســورية ال 
تــزال تشــهد بفتــرات متباعــدة تفجيــرات محــدودة 

بعبــوات ناســفة. ا.ف.ب

أعلنــت القوات المســّلحة الثورية الكولومبية 
»فارك«، حركة التمّرد الكولومبية السابقة التي 
أبرمــت قبــل ســنوات اتفاق ســالم مــع بوغوتا، 
أّن الســلطات المكســيكية اعتقلــت أحــد قادتها 
ــب  ــول بطل ــا اإلنترب ــرة أصدره بموجــب مذك
مــن الحكومــة الكولومبيــة، منــّددة ب«انتهــاك 

صريــح« التفاق الســالم.
وقال النائبان كارلوس لوزادا وبابلو كاتاتومبو، 
القياديــان فــي حزب »كومونيــس« المنبثق عن 
»فــارك« إّن رودريغــو غراندا، الذي كان بمثابة 
كبير دبلوماســيي حركة التمّرد الســابقة، اعُتقل 
في مكسيكو بناء على »نشرة حمراء« أصدرها 

اإلنتربــول بطلب من بوغوتا.
وأضــاف النائــب لــوزادا فــي تغريــدة علــى 
ــي  ــدا ف ــو غران ــوا رودريغ ــد اعتقل ــر »لق تويت
مكســيكو«، منــّددًا بـ«انتهــاك صريــح« التفــاق 
الســالم الــذي أبرمتــه حركتــه مــع بوغوتــا فــي 
٢٠١٦ وأنهــى تمــّردًا مســّلحًا اســتمّر أكثــر مــن 

نصــف قــرن.
وفــي مقابلــة مع وســيلة إعــالم محلية أوضح 
ــي  ــيك »ف ــي المكس ــدا كان ف ــوزادا أّن غران ل
رحلــة مــع رئيــس الحــزب رودريغــو لوندونــو 

ورفــاق آخريــن، فــي إطــار وفــد«.
وأضــاف أّن غرانــد ســافر بموجــب تفويــض 
مــن المحكمــة الخاصة للســالم، وهي مؤسســة 
كولومبيــة منبثقــة مــن اتفاقية الســالم ومهّمتها 
التحقيــق في الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع.

ــر إّن  ــى تويت ــزب عل ــال الح ــه ق ــن ناحيت م
الرئيــس إيفــان دوكيه »يواصــل مهاجمة عملية 
الســالم، وقــد طلب من اإلنتربــول إعادة تفعيل 
النشرة الحمراء الصادرة بحّق رودريغو غراندا« 

الــذي »وّقع علــى اتفاقية الســالم«.
وطالــب الحــزب الحكومــة »باحتــرام أولئــك 
ــوا  ــالم وقوم ــا بالس ــن بينن ــون م ــن يؤمن الذي
بواجبكــم بالســماح لنــا بالمشــاركة فــي الحيــاة 

السياســية!«.ا.ف.ب

فــي لبنــان، بــدأت عربــات التوكتــوك تظهر في 
عــدد مــن المــدن والبلــدات، بينمــا تبــرز مبادرات 
خاصــة لتســيير حافــالت ركاب بتعرفــة منخفضــة 
واســتخدام الدراجــات، ففــي بلــد يعانــي منذ أكثر 
مــن ســنتين مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة ونقــص 
فــي المحروقــات، يســعى كثيــرون لتأميــن حلــول 

بديلــة لمشــاكل النقل.
ويعانــي لبنــان مــن بنــى تحتيــة متداعيــة ومــن 
غيــاب شــبه تــام لوســائل النقــل العــام. ويتجــاوز 
عدد الســيارات والعربات المسجلة فيه المليونين، 
وفــق إحصــاءات رســمية، فيما يعيــش ثمانون في 
المئــة مــن إجمالــي الســكان البالغ عددهــم قرابة 

ســتة مالييــن، تحــت خــط الفقر.
ــا  ــي صّنفه ــة الت ــة االقتصادي ــدء األزم ــل ب قب
البنــك الدولــي مــن بيــن األســوأ فــي العالــم منــذ 
العــام ١85٠، اعتــادت غرايــس عيســى »٢٣ عامًا« 
»اســتخدام ســيارة »العائلــة« أو التاكســي، لكــّن 

العمليــة باتــت مكلفــة« راهنــًا.
وتوضــح بينمــا تســتقّل حافلــة تســّيرها شــركة 
خاصــة ناشــئة، أنهــا باتــت اليــوم تصــرف »نحــو 
ثالثيــن فــي المئــة مــن راتبــي علــى المواصــالت 

عوضــًا عــن ســبعين فــي المئــة«.
ــة  ــة أزم ــهر الماضي ــالل األش ــان خ ــهد لبن وش
محروقــات اضطــر معهــا الســكان لالنتظار ســاعات 
فــي طوابيــر طويلــة مــن أجــل تزويــد ســياراتهم 
بالبنزيــن، جــراء صعوبــات فــي اســتيراد الوقــود 
نتيجــة انهيار غير مســبوق في ســعر صــرف الليرة 

مقابل الــدوالر ونضوب احتياطي العملة األجنبية.
وعلــى وقــع االنهيــار، تراجــع شــراء الســيارات 
بأكثــر مــن ســبعين في المئــة، وفق مركــز الدولية 
للمعلومــات لألبحــاث. وبــات شــراء ســيارة لغيــر 
ــر مــن  ــرة أكث ــدان اللي ــًا مــع فق الميســورين ترف
تســعين فــي المئــة مــن قيمتهــا. وارتفعــت كذلك 
كلفــة التنّقــل فــي الســيارات الخاصــة أو ســيارات 
ــع  ــراء رف ــود ج ــن الوق ــاع ثم ــد ارتف ــرة بع األج

الدعــم الحكومــي عنــه.
ومــع بــدء منصــة »هديــر« قبــل أشــهر بتســيير 
حافــالت مــن شــمال لبنــان إلــى بيروت، صــار في 
إمــكان عيســى قبــول عــرض عمل فــي مطعم راق 

قــرب مدخــل بيروت الشــمالي.
وتوضــح »لــم يعد بمقدوري اســتخدام ســيارة، 
خصوصــًا مــع أزمــة البنزيــن« التــي بلغــت ذروتها 
خــالل الصيــف. وبــات ثمــن عشــرين ليتــرًا مــن 
البنزيــن بعــد رفــع الدعم الشــهر الماضــي، يعادل 

قرابــة ثلــث الحــّد األدنــى لألجــور.
و«هديــر« واحــدة مــن مبــادرات عــدة أطلقهــا 
القطــاع الخــاص مؤخــرًا لتســيير حافــالت تنطلــق 
عمومــًا مــن مناطــق بعيــدة نســبيًا عــن بيــروت، 
وتسير وفق خطوط منتظمة وفي مواعيد محددة، 
األمــر الــذي قــد يبدو عاديــًا في أي بلــد لكن ليس 
فــي لبنــان حيــث الحافالت العامــة متهالكــة وغير 
منتظمــة. ويشــكو البعض من أنها قــد تكون أحيانًا 
مســاحة غيــر آمنــة خصوصــًا للنســاء اللواتــي قــد 

يتعرضــن فيهــا للتحرش أو النشــل.ا.ف.ب

أعلن وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أّن 
الواليات المّتحدة ســتبذل »كّل ما بوسعها« لتحرير 

األميركيين والكنديين المختطفين فى هايتى.
وقــال بلينكــن خــالل مؤتمــر صحافــي فــي 
كيتــو عاصمــة اإلكــوادور إّن »تركيزنــا فــي اإلدارة 
»األميركيــة« منصــّب بالكامــل علــى هــذا األمــر« 
ــات  ــب التحقيق ــًا مــن مكت ــى أّن فريق ، مشــيرًا إل
الفدرالــي »أف بــي آي« منكّب علــى هذه القضية.
ــا بوســعنا للمســاعدة  وأضــاف »ســنفعل كل م

فــي حــّل الوضــع«.
وتابــع الوزيــر األميركــي »لألســف، هــذا أيضــًا 
عــارض لمشــكلة أكبر بكثيــر تتعّلــق بالوضع األمني 

الــذي ببســاطة ال يمكــن تحّمله«فــي هايتــي.
وكانــت مصــادر أمنيــة في بــور أو برنــس أّكدت 
طالبــة عدم نشــر هويتها أّن خاطفــي الرهائن الـ١7 
طلبــوا فديــة قدرها ١7 مليون دوالر لإلفراج عنهم.
وأوضحــت المصــادر أّن عصابــة »٤٠٠ مــووزو« 
التــي تســيطر منذ أشــهر على المنطقــة التي تنّقلت 
فيهــا مجموعــة المبّشــرين وأفــراد عائالتهم، طلبت 

مليــون دوالر فديــة عــن كل رهينة.
وأّكــد ليــزت كيتــل وزيــر العــدل الهايتــي وقوف 

ــا  ــف خطــف الرعاي ــّلحة خل ــة المس ــذه العصاب ه
األميركييــن والكنديين، مشــيرًا فــي تصريح أوردته 
ــن  ــى أّن الخاطفي ــنطن بوســت« إل ــة »واش صحيف
عــادة مــا يطلبــون مبالــغ كبيرة يتــّم خفضهــا الحقًا 

خــالل المفاوضــات.
وكانــت منظمــة »كريستشــن إيــد مينيســتريز« 
التــي ينتمــي إليهــا المبّشــرون المختطفــون أعلنــت 
أّن الرهائن الـ١7 هم »خمســة رجال وســبع نســاء 
وخمســة أطفــال«، مــن دون أن تحــّدد أعمارهــم.

وأضافــت المنّظمــة ومقّرهــا فــي واليــة أوهايــو 
أّن المختطفيــن كانــوا عائديــن مــن زيــارة إلــى دار 

لأليتــام حيــن اختطفــوا مــع أفــراد مــن عائالتهــم.
ــم  ــل اختطــف عشــرة أشــخاص بينه ــي أبري وف
كاهنــان فرنســيان لمــدة ٢٠ يومــًا علــى أيــدي هذه 
العصابــة فــي المنطقة نفســها الواقعة بين العاصمة 
بــور أو برنــس والحدود مع جمهورية الدومينيكان.
وتصّنــف الحكومــة األميركيــة هايتــي دولــة فــي 
المنطقــة الحمــراء وتنصــح رعاياهــا بتجّنب الســفر 
إلــى هــذا البلــد بســبب عمليــات الخطــف العديدة 
ــاك  ــا يكــون هن ــًا م ــه »غالب ــه، محــّذرة مــن أّن في
مواطنــون أميركيــون فــي عــداد الضحايــا«. ا.ف.ب

قتــل أكثــر مــن مئــة شــخص إثــر عــدة أيــام مــن 
فيضانــات وانزالقــات تربــة فــي الهنــد والنيبــال كمــا 
قال مســؤولون  أمس األربعاء فيما ال يزال عشــرات 

مفقودين.
فــي أوتارخانــد بشــمال الهنــد قــال مســؤولون إن 
٤٦ شــخصا قتلــوا فــي األيــام الماضيــة، فيمــا فقــد 
١١ شــخصا. فــي كيــراال فــي الجنــوب قــال رئيــس 
وزراء الواليــة بينــاراي فيجايــان إن الحصيلــة هنــاك 

بلغــت ٣9 قتيــال.
وثالثــون علــى األقــل من الذيــن لقــوا حتفهم في 
أوتارخانــد، ســقطوا إثر ســبعة حــوادث منفصلة في 
منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثالثاء بعدما تسببت 

أمطــار غزيــرة بانزالقات تربــة وانهيار مبان عدة.
ــة واحــدة وقــد  ــى مــن عائل وخمســة مــن القتل
طمــرت األمطــار منزلهــم إثــر انزالقــات التربــة كمــا 

قــال المســؤول المحلــي براديــب جايــن.
فــي النيبــال، قــال هومكاال باندي مســؤول قســم 
إدارة الكــوارث »فــي األيــام الثالثــة الماضيــة، قتــل 
٣١ شــخصا مــن جــراء الفيضانــات وانزالقــات التربــة 
الناجمــة عــن أمطــار غزيــرة هطلــت فــي مختلــف 

أنحــاء البــالد. وهنــاك ٤٣ شــخصا مفقــودون«.
وأضــاف »ال تزال األمطــار تهطل في عدة أماكن، 
ــي قــد ترتفــع  ــة الت ــزال نجمــع الحصيل ونحــن ال ن

ا.ف.ب أكثر«. 

مصرع 50 جراء سقوط شاحنة بنهر في الكونغو الديمقراطية

اتفاق بين مصر واليونان وقبرص حول نقل الكهرباء

13 قتياًل حصيلة تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق 

»فارك« تنّدد باعتقال أحد قادتها في المكسيك بطلب من بوغوتا

األزمة االقتصادية تغير عادات اللبنانيين في التنقل

واشنطن على أشدها لتحرير المختطفين في هايتي

116 قتياًل في فيضانات وانزالقات تربة بالهند والنيبال

فــي مرفــأ بورتســودان، عشــرات 
ســفن الحاويــات ومئات الشــاحنات 
المحّملة بالبضائــع والمواد الغذائية 
واألدويــة متوقفة في انتظار اإلفراج 
عنهــا... فمنذ شــهر، يغلق محتجون 
ــالد  ــاء الب ــط مين ــي ترب ــرق الت الط
الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، 

معطليــن كل إمدادات الســودان.
مطــار  لفتــرة  أغلقــوا  وكانــوا 
ــأ. ــة المرف ــودان وكل أرصف بورتس

ــادر،  ــد الق ــى عب ــول مصطف ويق
وهــو ســائق شــاحنة ينتظــر خــارج 
ــق،  ــح الطري ــل فت ــى أم ــاء عل المين
ــا  ــذ ٢٤ يوم ــا من ــز هن ــا محتج »أن
وأســرتي تعتمــد علــى دخلــي فــي 

ــتها«. معيش
ويضيف »خالل هذه المدة، كان 
فــي إمكانــي أن أنقل ســت شــحنات 
وأحصــل على دخــل قدره ١٢٠ ألف 
جنيه سوداني »٣٠٠ دوالر أميركي«، 

ولكن اآلن أكافح لشــراء طعامي«.
يريــدون  ال  المحتجيــن  أن  إال 
التراجــع. منذ ١7 ســبتمبر، يطالبون 
بإلغــاء اتفــاق وقعتــه حكومــة عبــد 
اهلل حمــدوك مع مجموعات متمردة 
مــن أنحــاء مختلفــة فــي الســودان 
فــي ٢٠٢٠ فــي جوبــا. وتضّمــن هذا 
االتفاق شــقا خاصا بشــرق السودان 
ــوا  ــن وّقع ــون أن م ــول المحتج يق

عليــه ال يمثلــون اإلقليــم.
ويقــول المحلل االقتصادي محمد 
ــي  ــة »فشــلت ف ــر إن الحكوم الناي
مخاطبة األزمة في شرق السودان«، 
مؤكــدا أن اإلغــالق »يــؤدي الــى 

ــن  ــراوح بي ــارة تت خس
5٠ و٦٠ مليــون دوالر 

يوميــا«.
ويضيــف »الحكومة 
االنتقاليــة لــم تخطــط 
مخــزون  لبنــاء 
لتغطيــة  اســتراتيجي 

ــى  ــا أدى ال ــالد«، م ــات الب احتياج
تعقيــد الوضع االقتصــادي في واحد 
ــم، بحســب  مــن أفقــر بلــدان العال

المتحــدة. األمــم 
ــودان  ــير الس ــر البش ــم عم وحك
ــد،  ــة عقــود بقبضــة مــن حدي لثالث
ــات  ــه عقوب ــالل حكم ــت خ وفرض
دوليــة علــى الســودان الــذي اتهــم 
ــات  ــواء منظم ــاب وإي ــم اإلره بدع
ــور  ــي تده ــاهم ف ــا س ــة، م إخواني
الوضع االقتصادي. وعّلق السودانيون 
آمــاال علــى تســّلم حكومــة انتقاليــة 
مــن مدنييــن وعســكريين الســلطة 
بعد اإلطاحة بالبشير، لكن المشاكل 

لــم ُتحــّل.

ووفقــا التحــاد شــركات الشــحن، 
ــالل  ــودان خ ــأ بورتس ــتقبل مرف اس
شهرســبتمبر فقط ٢7 ســفينة شــحن 

مقارنــة ب٦5 فــي أغســطس.
وأكــد وزير التجارة علي جدو أن 
رجــال أعمــال الســودانيين اضطــروا 
ــحن  ــرى لش ــئ أخ ــتخدام موان الس
بضائعهم منذ مطلع أكتوبر الجاري، 

منهــا فــي مصر.
ــون  وفقــد ٣٣ ألــف عامــل يعمل
فــي أعمــال الشــحن أو مكاتــب 
ــي،  ــص الجمرك التخلي
ــذ  ــم من مصــدر دخله
إغــالق المينــاء، وفــق 
اتحــاد عمــال الشــحن 

ــغ. والتفري
مديــر  ويشــير 
مينــاء الحاويــات فــي 
أحمــد  بورتســودان 
محجــوب الــى أن »٦٠% مــن تجارة 
الســودان، أي ١٢٠٠ حاويــة يوميــا، 
ــي  ــا يعن ــر بورتســودان، م ــر عب تم
خســائر يوميــة بمئــات اآلالف مــن 

الــدوالرات«.
ــة  ــائر ضرب ــذه الخس ــكل ه وتش
قويــة القتصــاد ســوداني يعاني أصال 
من أزمة شــديدة اضطرت الحكومة 
معهــا التخــاذ إجــراءات تقشــفية 
وضعــت باالتفــاق مــع صنــدوق 
ــا  ــذي ألغــى ديون ــي ال ــد الدول النق
مســتحقة على الســودان مقابل رفع 
الدعــم عن ســلع أساســية وخصوصا 

منهــا الوقــود.

وبات على األســر الســودانية اآلن 
التعامــل مع نقص الســلع إضافة الى 
التضخــم الذي بلــغ ٤٠٠% وانخفاض 

قيمة الجنيه الســوداني.
وتقول أشــجان ذات السبعة عشر 
عامــا التــي تعمــل بائعــة شــاي بينما 
تقــف خارج مخبز شــمال الخرطوم، 
»نقضــي ســاعات فــي البحــث عــن 
الخبــز، ألن أغلــب المخابــز أغلقــت 

أبوابهــا بســبب نقــص القمح«.
ــا إال  ــم يكــن ينقصن وتضيــف »ل

أصــال  نحــن  هــذا.. 
نعانــي«.

أزمــة  وبســبب 
توقفــت  الخبــز، 
المــدارس عــن تقديــم 
الظهيــرة  وجبــة 
لألطفــال في بلــد يعّد 
بيــن األفقر فــي العالم 

ويعانــي مــن ســوء التغذيــة، وفــق 
المتحــدة. األمــم 

ومــا تــزال العديــد مــن األدويــة 
غيــر متوافــرة، رغــم أن المحتجيــن 
ــات  ــور الحاوي ــوا يســمحون بعب بات

التــي تحمــل أدويــة.
وتمتــد تأثيــرات اإلغــالق فــي 
بورتســودان فــي الشــرق الى أقصى 
ــور  ــم دارف ــى إقلي ــالد، ال غــرب الب
الســكان  بعــض  يتظاهــر  حيــث 
احتجاجا على نقص السلع الغذائية.

كمــا تزيــد األزمــة الوضــع تعقيدا 
بالنســبة للسلطات التي تدير مرحلة 
انتقاليــة صعبــة بعــد ٣٠ عامــا مــن 

حكــم البشــير والتي واجهت الشــهر 
الماضــي محاولــة انقالب عســكري. 
ــامات  ــي انقس ــة ف ــا غارق ــا أنه كم
داخليــة ال ســيما بيــن المدنييــن 

والعســكريين فــي الســلطة.
فــي شــرق الســودان، بواصــل 
المحتجــون رفــع أعالم حزب مؤتمر 
ــراء  ــه الخضــراء والصف ــا بألوان البج
والزرقــاء والحمــراء، بينمــا يشــعل 
محتجــون أغصــان الشــجر وإطارات 
الســيارات مــن أجــل إبقــاء الطــرق 
وهــم  مقطوعــة. 
مصممــون علــى عــدم 
ــم  ــاء مــا ل ــح  المين فت

ــم. ــق مطالبه تتحّق
اهلل  عبــد  ويقــول 
وهــو  شــار،  ابــو 
ــة  ــي حرك أحــد منظم
»ســلمنا  االحتجــاج، 
مطالبنــا للحكومــة التــي تبــدو غيــر 
حريصة على إجراء محادثات معنا«.

وحــّض حمــدوك حــرض علــى 
ــى  ــة ال ــي كلم ــدا ف ــة، مؤك التهدئ
ــة شــرق الســودان  ــة أن »قضي األم
عادلــة وتعــود جذورهــا الــى عقــود 

ــش«. ــال والتهمي ــن اإلهم م
وأضاف أنه ســينظم مؤتمرا دوليا 
من أجل »إيجاد تمويل لمشروعات 

تنمية بشرق السودان«.
ــر أنــه يتعيــن علــى  ويؤكــد الناي
الحكومــة »إيجــاد حــّل ســريع وإال 
العواقــب ســتكون وخيمــة علــى 

االقتصــاد«. ا.ف.ب

عشرات السفن ومئات شاحنات البضائع عالقة 

شهر من االحتجاجات شرق السودان يشل اقتصاد البالد

المحتجون متمسكين 
بإلغاء اتفاق حمدوك مع 

المجموعات المتمردة

اإلغالق يكبد االقتصاد 
السوداني 50 - 60 مليون 

دوالر يوميًا

السيسي وميتسوتاكيس وأناستاسيادس على هامش توقيع االتفاق         ا.ف.ب

فرق اإلطفاء في موقع التفجير        ا.ف.ب

سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  تعّهد 
رامافوزا مطاردة اإلرهابيين الذين يثيرون 
الرعب منذ أربع سنوات في مقاطعة 
كابو ديلغادو في شمال شرق الموزمبيق 

المجاورة.
وعلى هامش الذكرى الخامسة والثالثين 
للموزمبيق سامورا  رئيس  أول  لرحيل 
عندما   ١98٦ في  قضى  الذي  ماشيل 
جبلية  منطقة  في  طائرته  تحطمت 
بين  الحدود  على  أفريقيا  جنوب  في 
البلدين، قال رامافوزا »لدّي رسالة لهؤالء 

المتمردين. سنطاردكم«.
وأضاف خالل حفل التأبين الذي شارك 
فيه نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي 
»سنضمن أن تصبح الموزمبيق دولة لن 

تنشروا فيها العنف«.
وكانت الدول السّت عشرة األعضاء 
في مجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية 
تمديد  أسبوعين  قبل  قّررت  »سادك« 
مهمتها إلى جانب الجيش الموزمبيقي 
في المنطقة، والتي كان مقّررًا أن تنتهي 

في ١5 أكتوبر الجاري.
وأسفر الهجوم األخير الذي شّنته هذه 
القوات اإلقليمية ضّد قاعدة للمتمردين 
عن مقتل ١9 جهاديًا، بينهم زعيم محلي، 

وفقا لسادك.
وفي مطلع أغسطس، استعيد ميناء 
موكيمبوا دا برايا من اإلرهابيين الذين 

سيطروا عليه لمدة عام.
وكانت جماعات إرهابية مسلحة تنشر 
الرعب منذ نهاية ٢٠١7 في مقاطعة كابو 
ديلغادو ذات الغالبية المسلمة والغنية 
بالغاز الطبيعي ولكن التي يغلب الفقر 

على سّكانها. وكاالت

شن الجيش اإلثيوبي غارة جوية على 
ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي »شمال« 

للمرة الثانية هذا األسبوع.
وأكد متحدث باسم الحكومة المعلومات 
وأحد  إغاثية  مصادر  أوال  أعلنتها  التي 

سكان ميكيلي.
وقال رئيس مكتب االتصال الحكومي 
ليغيسي تولو في رسالة نصية قصيرة إن 
الغارة »استهدفت منشآت تم تحويلها »من 
قبل متمردي تيغراي« إلى مركز لتصنيع 
األسلحة وإصالح معداتهم العسكرية«.

ولم تتوفر أي حصيلة للخسائر البشرية 
بعد هذا القصف الجوي الذي دمر خصوصا 
موقعا صناعيا، حسب أحد السكان، موضحا 
أن القصف »كان كثيفا والطائرة كانت 

قريبة جدا«.
وأضاف أن »الشركة بأكملها احترق 
وال نعرف ما إذا كان هناك ضحايا، لكن 

المبنى دمر«.
شن الجيش اإلثيوبي اإلثنين غارتين 
على مواقع جبهة تحرير تيغراي الشعبية 
في ميكيلي في تصعيد جديد للنزاع بين 
القوات الفدرالية اإلثيوبية وحلفائها ضد 
المتمردين منذ ما يقرب من عام.ا.ف.ب

رئيس جنوب إفريقيا يتعهد مطاردة 
اإلرهابيين في الموزمبيق

الجيش اإلثيوبي يدك مراكز تصنيع 
أسلحة لمليشيات تيغراي

مشهد من التظاهرات في بورتسودان    ا.ف.ب

14

اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م

رخصة رقم: CN-2843119 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد سعيد منصور الكعبى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك حارب زويد فرحان النعيمي
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد دوالت حسين امام الحق 

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
1x1 إلى null x null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

ة  د و محد لية  و مسؤ ت  ا ذ كة  شر من  ني/  نو قا شكل  يل  تعد
إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م
WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO L.L.C

إلى/ وايت بيرد كارجو للشحن الجوي - شركة الشخص الواحد ذ م م
 WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO

- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
المركز الكهربائى

رخصة رقم: CN-1026143 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/المركز الكهربائى

ELECTRICAL CENTRE
إلى/ المركز الكهربائى- شركة الشخص الواحد ذ م م

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
الياقوت االبيض للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-1166998 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/الياقوت االبيض للصيانة العامة

WHITE RUBY GENERAL MAINTANANCE
إلى/ كونستانس للمقاوالت والصيانة العامة

CONSTANCE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها )4100002(

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
دينافاتيف للخدمات الفنية

رخصة رقم: CN-1657328 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة االمارات والغرب للتجارة العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة كارتيكيان مورتى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد حريز بخيت سهيل الراشدى
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000

1x1 0.50 إلىx0.20 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/دينافاتيف للخدمات الفنية
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES

إلى/ دينافاتيف للخدمات الفنية ذ.م.م
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
اي اند كي لمعدات االطفاء- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-4173280 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/اي اند كي لمعدات االطفاء

- شركة الشخص الواحد ذ م م
A  AND  K EQUIPMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/ اي اند كي لمعدات اإلطفاء والسالمة- شركة 

الشخص الواحد ذ م م
A AND K FIRE AND SAFETY EQUIPMENT

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فطاير ومحاشى المدهش

رخصة رقم: CN-3738127 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ إضافة باسم عماد طه ابراهيم

1x1 إلى nullx null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
ــة  ــردي ــة ف ــس ــؤس ــن م ــي/ م ــون ــان ــل ق ــك ــل ش ــدي ــع ت

إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/فطاير ومحاشى المدهش

FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
إلى/ فطاير ومحاشى المدهش - شركة الشخص الواحد ذ م م

 FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2544943 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محسن على شودرى محمد عزام ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه مبشر بشور حربى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد مبشر بشور

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة
FORT LINE GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

إلى/ فورت الين للمقاوالت العامة ذ.م.م
FORT LINE GENERAL CONTRACTING 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة ك.ام للتجارة- ذ م م

رخصة رقم: CN-1031295 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ كورات محمد من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ كورات محمد من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ناصر على ناصر الغيثى

تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/شركة ك.ام للتجارة- ذ م م
K M TRADING COMPANY - L L C

إلى/ ك إم للتجارة- شركة الشخص الواحد ذ م م
K M TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط/ حذف خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية )0910018(

تعديل نشاط/ حذف مطعم )5610001(
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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
رديم ابوظبي للنقليات والمقاوالت العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة رقم: CN-1148518 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة مجموعه احمد بن 
يوسف التجارية- شركة الشخص الواحد ذ م م
-Ahmed Bin Yousef Trading Group

 Sole Proprietorship L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد يوسف محمد

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
برايتون لالستشارات القانونية

رخصة رقم: CN-2742580 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة انس اكرم نبهانى ٤٩٪

بخيت  عيسى  محمد  وبيع/ إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 
حويرب المنصورى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سمر نجيب سالم سيف
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ برايتون لالستشارات القانونية
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS

إلى/ برايتون لالستشارات القانونية ذ.م.م
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1202091 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى ١٠٠٪

تعديل مدير/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف كمال حسين افتاب الدين

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ماجد على بخيت صالح الحارثى
إلى  تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى/ تالل السلع للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-3924808 قد تقدموا إلينا بطلب:
القبيسى من  فريش حميد  احمد  وبيع/ حميد  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ حميد احمد فريش حميد القبيسى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالعزيز عبدالفتاح العيوطى ٤٩٪

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
إلى  شركة الشخص الواحد ذ م م  /  من  تعديل شكل قانوني 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل إسم تجاري من/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
MANCON CONSTRUCTION CO. L.L.C

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م

MANCON CONSTRUCTION CO 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: االصايل العالمية للخدمات الرسمية- ذ م م
عنوان الشركة: مصفح الصناعية- ق1، منطقة الخدمات 

البترولية- دائرة البلديات والزراعة
CN-1049484 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 18/10/2021

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105031849  

تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: لوف دوت للتجارة العامة ذ.م.م

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-2879405 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ راشد لتدقيق الحسابات واالستشارات 
الضريبية، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 14/10/2021
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، الموثق

  2299971D540AB432971B لدى كاتب العدل بالرقم 
تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  اإلقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1943457 رقم

باالسم التجاري ناصر بطي للمحاماة واالستشارات 
القانونية. بالغاء طلب الغاء الرخصة واعادة الوضع 

كما كان عليه سابقا. 
فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

إدارة شؤون النقل البحري

تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتية )اإلدارة 
البحرية( بأن جست فيشرز لتأجير القوارب 
المذكورة  السفينة  قد تقدم بطلب تسجيل 

بياناتها بعد وهي :

على كل من له اعتراض على تسجيل هذه 
السفينة مراجعة مكتب تسجيل السفن في 
اإلدارة البحرية خالل مدة أقصاها 60 يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن عن تسجيل سفينة وطنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الطاقة والبنية التحتية 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١سياسة التراخيص والتسجيل البحري

العلم السابقرقم التسجيل السابقإسم السفينة
----جستفيشرز 1

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 

واالنتاج ام الشيف نصر بي في - ابوظبي فرع شركة 
)هولندا( مقيدة في سجل الشركات األجنبية لدى الوزارة 
الوزارة  الى  الشركة  تحت رقم )5281( وقد تقدمت 
بطلب لتعديل األسم التجاري ليصبح توتال للطاقات 

وتعديل  نصر بي في  الشيف  لالستكشاف واالنتاج ام 
بياناتها في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.

باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز أسبوع من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 
واالنتاج القابضة االمارات العربية المتحدة بي في ابوظبي 

الشركات  سجل  في  مقيدة  )هولندا(  شركة  فرع 
األجنبية لدى الوزارة تحت رقم )4778( وقد تقدمت 
التجاري  األسم  لتعديل  بطلب  الوزارة  الى  الشركة 
للطاقات لالستكشاف واإلنتاج القابضة  توتال  ليصبح 
بياناتها  وتعديل  االمارات العربية بي في - ابوظبي 

في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.
باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
تاريخ  من  أسبوع  يتجاوز  ال  ميعاد  في  الوزارة  إلى 

نشر هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
سيجنال للتجارة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-2907180 قد تقدموا إلينا بطلب:
العامة- شركة  للتجارة  تعديل إسم تجاري من/ سيجنال 

الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ سيجنال للتكنولوجيا- شركة الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L TECHNOLOGIES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1130855 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عيسى خميس خليفه شلبود الخييلى
تعديل رأس المال/ من 150000 إلى 50000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تــعــديــل شــكــل قــانــونــي/ مــن شــركــة ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة إلــى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND
REINFORNCEMENT CARPENTRY CO. L.L.C

إلى/ شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT 

CARPENTRY CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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.
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اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

لقــي 5٠ شــخصا علــى األقل حتفهم في ســقوط 
شــاحنة كانــوا يســتقلونها فــي نهــر جنــوب شــرق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وفــق مــا أفــاد 

مســؤول محلي.
وقــال المتحــدث باســم حكومــة إقليــم كاتانغــا 
العليــا هــارس كايومبــا إن »شــاحنة ســقطت فــي 
كالوما-نغونغــو وعلــى متنهــا أكثر مــن 5٠ راكبا«.
وأجــرى الغواصــون عملية بحــث وأنقذوا اثنين 

مــن الركاب نقــال للعالج في المستشــفى.
وأضــاف كايومبا أن البحث مســتمر عن الركاب 
ــى  ــل أوف ــي أي تفاصي ــوض ف ــن دون الخ اآلخري

عــن الحــادث.
علــى صعيــد متصــل، أفــاد وزيــر الداخليــة فــي 
إقليــم لواالبا المجاور اديــودا كابيندا وكالة فرانس 

بــرس أن خروج قطار بضائع عن مســاره »تســبب 
فــي مقتــل تســعة أشــخاص وإصابــة ٣٦ بينهــم ١١ 

فــي حالــة خطرة«.
وحوادث الطرق متكررة في جمهورية الكونغو 
ــا يكــون ســببها تجاهــل  ــا م ــة، وغالب الديمقراطي
قواعــد المــرور، إذ ال تخضــع المركبــات القديمــة 

لعمليــات الفحــص الفني.
والغالبيــة العظمــى مــن الطــرق فــي البالد هي 
مجــرد مســارات ترابية وكثيرا ما يكون الســائقون 

مدربين تدريبا ســيئا.
كما تعد حوادث القطارات متكررة وتؤدي إلى 
العديــد مــن الوفيــات، وكثيرا ما يقفز المســافرون 
خلســة فــي عربــات القطــار نظــرا لســوء الطــرق 

ونقص قطــارات الركاب.ا.ف.ب

وقعــت مصــر واليونــان وقبرص في أثينــا اتفاقا 
ــز التعــاون  ــاء فــي إطــار تعزي حــول نقــل الكهرب
فــي مجــال الطاقــة بيــن الــدول الواقعة في شــرق 

المتوسط.
ــوس  ــي كيرياك ــوزراء اليونان ــس ال ــار رئي وأش
ميتســوتاكيس بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع 
الرئيســين المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي 
نيكــوس أناستاســيادس إلــى أن االتفــاق »يتعلــق 

بإقامــة ربــط بيــن بلداننــا لنقــل الكهربــاء”.
ــع  ــن تنوي ــي زم ــه »ف ــوتاكيس أن ــد ميتس وأك
مصــادر الطاقــة، يمكــن أن تصبــح مصــر مصــدرا 
للتيار الكهربائي الذي ســيتم إنتاجه أساسا بواسطة 
ــان محطــة توزيــع نحــو  الشــمس وســتصبح اليون

أوروبــا”.

مــن جانبــه، أكــد الرئيس المصــري أن »الهدف 
مــن هــذا االتفــاق هــو تعزيــز التعــاون فــي مجال 
ــع مذكــرة  ــة توقي ــى »أهمي ــة«، وشــدد عل الطاق
التفاهم بشأن الربط الكهربائي الثالثي األطراف”.
وبحســب بيان مشــترك فإن »هــذا الربط يعزز 
التعــاون وأمــن الطاقــة ليــس فقــط بيــن الــدول 
الثــالث ولكــن أيضا مع أوروبا« و«ســيكون وســيلة 
ــن شــرق  ــاء م ــن الكهرب ــرة م ــات كبي ــل كمي لنق

البحــر المتوســط وإليــه”.
وأعربت الدول الثالث األعضاء أيضا في منتدى 
غــاز شــرق المتوســط مــع ســت دول أخــرى بينها 
فرنسا وإيطاليا وإسرائيل واألردن، عن »نيتها تعزيز 
تعاونها في استكشــاف ونقل الغاز الطبيعي، وهو 

عامل مســاعد في استقرار المنطقة”. ا.ف.ب

تســّبب تفجيــر بعبوتيــن ناســفتين اســتهدف أمس 
ــل ١٣  ــة عســكرية فــي دمشــق بمقت األربعــاء حافل
شــخصًا علــى األقــل، وفــق ما ذكــر االعالم الســوري، 

فــي حصيلــة دمويــة هــي األعلــى منــذ ســنوات.
وأفــادت وكالــة األنباء الســورية الرســمية »ســانا« 
عــن »تفجيــر إرهابــي بعبوتين ناســفتين أثنــاء مرور 
ــد جســر الرئيــس فــي دمشــق«،  ــة مبيــت عن حافل
مشــيرة الــى أن »الحصيلة األوليــة للتفجير اإلرهابي 

١٣ شــهيدًا وثالثــة جرحى«.
وبّثــت وكالــة ســانا صــورًا تظهــر حافلــة محترقة، 
وذكــرت أّن وحــدات الهندســة فككــت »عبــوة ثالثة 
كانــت مزروعــة في المكان الــذي وقع فيه التفجير«.
وخــالل ســنوات النــزاع المســتمر منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، شــهدت دمشــق إنفجــارات ضخمــة 
اسفرت عن عشرات القتلى وتبنت معظمها تنظيمات 
إرهابية، بينها تفجير تبناه تنظيم »داعش« اإلرهابي 

فــي مــارس ٢٠١7 واســتهدف القصــر العدلي مســفرًا 
عــن مقتــل أكثــر من ٣٠ شــخصًا.

وســبقه فــي الشــهر ذاته، تفجيــران تبنتهمــا هيئة 
تحرير الشــام اإلرهابية واســتهدفا أحد أحياء دمشــق 

القديمــة وتســببا بمقتل أكثر من ســبعين شــخصًا.
ومنــذ ٢٠١9، بــات مــن النــادر أن تشــهد دمشــق 
انفجــارات ضخمــة مماثلــة، بعدمــا تمكنــت القــوات 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــام ٢٠١8 م ــذ الع ــة من الحكومي
أحيــاء فــي العاصمــة كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم 
»داعــش« اإلرهابي، كما على الغوطة الشــرقية التي 
شــكلت لســنوات أبــرز معاقــل الفصائــل المعارضــة 
قــرب دمشــق، والتــي لطالمــا اســتهدفتها بالقذائف.
ــى  ــرات الضخمــة تراجعــت إل وإن كانــت التفجي
حــد كبيــر فــي دمشــق، إال أن العاصمــة الســورية ال 
تــزال تشــهد بفتــرات متباعــدة تفجيــرات محــدودة 

بعبــوات ناســفة. ا.ف.ب

أعلنــت القوات المســّلحة الثورية الكولومبية 
»فارك«، حركة التمّرد الكولومبية السابقة التي 
أبرمــت قبــل ســنوات اتفاق ســالم مــع بوغوتا، 
أّن الســلطات المكســيكية اعتقلــت أحــد قادتها 
ــب  ــول بطل ــا اإلنترب ــرة أصدره بموجــب مذك
مــن الحكومــة الكولومبيــة، منــّددة ب«انتهــاك 

صريــح« التفاق الســالم.
وقال النائبان كارلوس لوزادا وبابلو كاتاتومبو، 
القياديــان فــي حزب »كومونيــس« المنبثق عن 
»فــارك« إّن رودريغــو غراندا، الذي كان بمثابة 
كبير دبلوماســيي حركة التمّرد الســابقة، اعُتقل 
في مكسيكو بناء على »نشرة حمراء« أصدرها 

اإلنتربــول بطلب من بوغوتا.
وأضــاف النائــب لــوزادا فــي تغريــدة علــى 
ــي  ــدا ف ــو غران ــوا رودريغ ــد اعتقل ــر »لق تويت
مكســيكو«، منــّددًا بـ«انتهــاك صريــح« التفــاق 
الســالم الــذي أبرمتــه حركتــه مــع بوغوتــا فــي 
٢٠١٦ وأنهــى تمــّردًا مســّلحًا اســتمّر أكثــر مــن 

نصــف قــرن.
وفــي مقابلــة مع وســيلة إعــالم محلية أوضح 
ــي  ــيك »ف ــي المكس ــدا كان ف ــوزادا أّن غران ل
رحلــة مــع رئيــس الحــزب رودريغــو لوندونــو 

ورفــاق آخريــن، فــي إطــار وفــد«.
وأضــاف أّن غرانــد ســافر بموجــب تفويــض 
مــن المحكمــة الخاصة للســالم، وهي مؤسســة 
كولومبيــة منبثقــة مــن اتفاقية الســالم ومهّمتها 
التحقيــق في الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع.
ــر إّن  ــى تويت ــزب عل ــال الح ــه ق ــن ناحيت م
الرئيــس إيفــان دوكيه »يواصــل مهاجمة عملية 
الســالم، وقــد طلب من اإلنتربــول إعادة تفعيل 
النشرة الحمراء الصادرة بحّق رودريغو غراندا« 

الــذي »وّقع علــى اتفاقية الســالم«.
وطالــب الحــزب الحكومــة »باحتــرام أولئــك 
ــوا  ــالم وقوم ــا بالس ــن بينن ــون م ــن يؤمن الذي
بواجبكــم بالســماح لنــا بالمشــاركة فــي الحيــاة 

السياســية!«.ا.ف.ب

فــي لبنــان، بــدأت عربــات التوكتــوك تظهر في 
عــدد مــن المــدن والبلــدات، بينمــا تبــرز مبادرات 
خاصــة لتســيير حافــالت ركاب بتعرفــة منخفضــة 
واســتخدام الدراجــات، ففــي بلــد يعانــي منذ أكثر 
مــن ســنتين مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة ونقــص 
فــي المحروقــات، يســعى كثيــرون لتأميــن حلــول 

بديلــة لمشــاكل النقل.
ويعانــي لبنــان مــن بنــى تحتيــة متداعيــة ومــن 
غيــاب شــبه تــام لوســائل النقــل العــام. ويتجــاوز 
عدد الســيارات والعربات المسجلة فيه المليونين، 
وفــق إحصــاءات رســمية، فيما يعيــش ثمانون في 
المئــة مــن إجمالــي الســكان البالغ عددهــم قرابة 

ســتة مالييــن، تحــت خــط الفقر.
ــا  ــي صّنفه ــة الت ــة االقتصادي ــدء األزم ــل ب قب
البنــك الدولــي مــن بيــن األســوأ فــي العالــم منــذ 
العــام ١85٠، اعتــادت غرايــس عيســى »٢٣ عامًا« 
»اســتخدام ســيارة »العائلــة« أو التاكســي، لكــّن 

العمليــة باتــت مكلفــة« راهنــًا.
وتوضــح بينمــا تســتقّل حافلــة تســّيرها شــركة 
خاصــة ناشــئة، أنهــا باتــت اليــوم تصــرف »نحــو 
ثالثيــن فــي المئــة مــن راتبــي علــى المواصــالت 

عوضــًا عــن ســبعين فــي المئــة«.
ــة  ــة أزم ــهر الماضي ــالل األش ــان خ ــهد لبن وش
محروقــات اضطــر معهــا الســكان لالنتظار ســاعات 
فــي طوابيــر طويلــة مــن أجــل تزويــد ســياراتهم 
بالبنزيــن، جــراء صعوبــات فــي اســتيراد الوقــود 
نتيجــة انهيار غير مســبوق في ســعر صــرف الليرة 

مقابل الــدوالر ونضوب احتياطي العملة األجنبية.
وعلــى وقــع االنهيــار، تراجــع شــراء الســيارات 
بأكثــر مــن ســبعين في المئــة، وفق مركــز الدولية 
للمعلومــات لألبحــاث. وبــات شــراء ســيارة لغيــر 
ــر مــن  ــرة أكث ــدان اللي ــًا مــع فق الميســورين ترف
تســعين فــي المئــة مــن قيمتهــا. وارتفعــت كذلك 
كلفــة التنّقــل فــي الســيارات الخاصــة أو ســيارات 
ــع  ــراء رف ــود ج ــن الوق ــاع ثم ــد ارتف ــرة بع األج

الدعــم الحكومــي عنــه.
ومــع بــدء منصــة »هديــر« قبــل أشــهر بتســيير 
حافــالت مــن شــمال لبنــان إلــى بيروت، صــار في 
إمــكان عيســى قبــول عــرض عمل فــي مطعم راق 

قــرب مدخــل بيروت الشــمالي.
وتوضــح »لــم يعد بمقدوري اســتخدام ســيارة، 
خصوصــًا مــع أزمــة البنزيــن« التــي بلغــت ذروتها 
خــالل الصيــف. وبــات ثمــن عشــرين ليتــرًا مــن 
البنزيــن بعــد رفــع الدعم الشــهر الماضــي، يعادل 

قرابــة ثلــث الحــّد األدنــى لألجــور.
و«هديــر« واحــدة مــن مبــادرات عــدة أطلقهــا 
القطــاع الخــاص مؤخــرًا لتســيير حافــالت تنطلــق 
عمومــًا مــن مناطــق بعيــدة نســبيًا عــن بيــروت، 
وتسير وفق خطوط منتظمة وفي مواعيد محددة، 
األمــر الــذي قــد يبدو عاديــًا في أي بلــد لكن ليس 
فــي لبنــان حيــث الحافالت العامــة متهالكــة وغير 
منتظمــة. ويشــكو البعض من أنها قــد تكون أحيانًا 
مســاحة غيــر آمنــة خصوصــًا للنســاء اللواتــي قــد 

يتعرضــن فيهــا للتحرش أو النشــل.ا.ف.ب

أعلن وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أّن 
الواليات المّتحدة ســتبذل »كّل ما بوسعها« لتحرير 

األميركيين والكنديين المختطفين فى هايتى.
وقــال بلينكــن خــالل مؤتمــر صحافــي فــي 
كيتــو عاصمــة اإلكــوادور إّن »تركيزنــا فــي اإلدارة 
»األميركيــة« منصــّب بالكامــل علــى هــذا األمــر« 
ــات  ــب التحقيق ــًا مــن مكت ــى أّن فريق ، مشــيرًا إل
الفدرالــي »أف بــي آي« منكّب علــى هذه القضية.
ــا بوســعنا للمســاعدة  وأضــاف »ســنفعل كل م

فــي حــّل الوضــع«.
وتابــع الوزيــر األميركــي »لألســف، هــذا أيضــًا 
عــارض لمشــكلة أكبر بكثيــر تتعّلــق بالوضع األمني 

الــذي ببســاطة ال يمكــن تحّمله«فــي هايتــي.
وكانــت مصــادر أمنيــة في بــور أو برنــس أّكدت 
طالبــة عدم نشــر هويتها أّن خاطفــي الرهائن الـ١7 
طلبــوا فديــة قدرها ١7 مليون دوالر لإلفراج عنهم.
وأوضحــت المصــادر أّن عصابــة »٤٠٠ مــووزو« 
التــي تســيطر منذ أشــهر على المنطقــة التي تنّقلت 
فيهــا مجموعــة المبّشــرين وأفــراد عائالتهم، طلبت 

مليــون دوالر فديــة عــن كل رهينة.
وأّكــد ليــزت كيتــل وزيــر العــدل الهايتــي وقوف 

ــا  ــف خطــف الرعاي ــّلحة خل ــة المس ــذه العصاب ه
األميركييــن والكنديين، مشــيرًا فــي تصريح أوردته 
ــن  ــى أّن الخاطفي ــنطن بوســت« إل ــة »واش صحيف
عــادة مــا يطلبــون مبالــغ كبيرة يتــّم خفضهــا الحقًا 

خــالل المفاوضــات.
وكانــت منظمــة »كريستشــن إيــد مينيســتريز« 
التــي ينتمــي إليهــا المبّشــرون المختطفــون أعلنــت 
أّن الرهائن الـ١7 هم »خمســة رجال وســبع نســاء 
وخمســة أطفــال«، مــن دون أن تحــّدد أعمارهــم.

وأضافــت المنّظمــة ومقّرهــا فــي واليــة أوهايــو 
أّن المختطفيــن كانــوا عائديــن مــن زيــارة إلــى دار 

لأليتــام حيــن اختطفــوا مــع أفــراد مــن عائالتهــم.
ــم  ــل اختطــف عشــرة أشــخاص بينه ــي أبري وف
كاهنــان فرنســيان لمــدة ٢٠ يومــًا علــى أيــدي هذه 
العصابــة فــي المنطقة نفســها الواقعة بين العاصمة 
بــور أو برنــس والحدود مع جمهورية الدومينيكان.

وتصّنــف الحكومــة األميركيــة هايتــي دولــة فــي 
المنطقــة الحمــراء وتنصــح رعاياهــا بتجّنب الســفر 
إلــى هــذا البلــد بســبب عمليــات الخطــف العديدة 
ــاك  ــا يكــون هن ــًا م ــه »غالب ــه، محــّذرة مــن أّن في
مواطنــون أميركيــون فــي عــداد الضحايــا«. ا.ف.ب

قتــل أكثــر مــن مئــة شــخص إثــر عــدة أيــام مــن 
فيضانــات وانزالقــات تربــة فــي الهنــد والنيبــال كمــا 
قال مســؤولون  أمس األربعاء فيما ال يزال عشــرات 

مفقودين.
فــي أوتارخانــد بشــمال الهنــد قــال مســؤولون إن 
٤٦ شــخصا قتلــوا فــي األيــام الماضيــة، فيمــا فقــد 
١١ شــخصا. فــي كيــراال فــي الجنــوب قــال رئيــس 
وزراء الواليــة بينــاراي فيجايــان إن الحصيلــة هنــاك 

بلغــت ٣9 قتيــال.
وثالثــون علــى األقــل من الذيــن لقــوا حتفهم في 
أوتارخانــد، ســقطوا إثر ســبعة حــوادث منفصلة في 
منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثالثاء بعدما تسببت 

أمطــار غزيــرة بانزالقات تربــة وانهيار مبان عدة.
ــة واحــدة وقــد  ــى مــن عائل وخمســة مــن القتل
طمــرت األمطــار منزلهــم إثــر انزالقــات التربــة كمــا 

قــال المســؤول المحلــي براديــب جايــن.
فــي النيبــال، قــال هومكاال باندي مســؤول قســم 
إدارة الكــوارث »فــي األيــام الثالثــة الماضيــة، قتــل 
٣١ شــخصا مــن جــراء الفيضانــات وانزالقــات التربــة 
الناجمــة عــن أمطــار غزيــرة هطلــت فــي مختلــف 

أنحــاء البــالد. وهنــاك ٤٣ شــخصا مفقــودون«.
وأضــاف »ال تزال األمطــار تهطل في عدة أماكن، 
ــي قــد ترتفــع  ــة الت ــزال نجمــع الحصيل ونحــن ال ن

ا.ف.ب أكثر«. 

مصرع 50 جراء سقوط شاحنة بنهر في الكونغو الديمقراطية

اتفاق بين مصر واليونان وقبرص حول نقل الكهرباء

13 قتياًل حصيلة تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق 

»فارك« تنّدد باعتقال أحد قادتها في المكسيك بطلب من بوغوتا

األزمة االقتصادية تغير عادات اللبنانيين في التنقل

واشنطن على أشدها لتحرير المختطفين في هايتي

116 قتياًل في فيضانات وانزالقات تربة بالهند والنيبال

فــي مرفــأ بورتســودان، عشــرات 
ســفن الحاويــات ومئات الشــاحنات 
المحّملة بالبضائــع والمواد الغذائية 
واألدويــة متوقفة في انتظار اإلفراج 
عنهــا... فمنذ شــهر، يغلق محتجون 
ــالد  ــاء الب ــط مين ــي ترب ــرق الت الط
الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، 

معطليــن كل إمدادات الســودان.
مطــار  لفتــرة  أغلقــوا  وكانــوا 
ــأ. ــة المرف ــودان وكل أرصف بورتس
ــادر،  ــد الق ــى عب ــول مصطف ويق
وهــو ســائق شــاحنة ينتظــر خــارج 
ــق،  ــح الطري ــل فت ــى أم ــاء عل المين
ــا  ــذ ٢٤ يوم ــا من ــز هن ــا محتج »أن
وأســرتي تعتمــد علــى دخلــي فــي 

ــتها«. معيش
ويضيف »خالل هذه المدة، كان 
فــي إمكانــي أن أنقل ســت شــحنات 
وأحصــل على دخــل قدره ١٢٠ ألف 
جنيه سوداني »٣٠٠ دوالر أميركي«، 

ولكن اآلن أكافح لشــراء طعامي«.
يريــدون  ال  المحتجيــن  أن  إال 
التراجــع. منذ ١7 ســبتمبر، يطالبون 
بإلغــاء اتفــاق وقعتــه حكومــة عبــد 
اهلل حمــدوك مع مجموعات متمردة 
مــن أنحــاء مختلفــة فــي الســودان 
فــي ٢٠٢٠ فــي جوبــا. وتضّمــن هذا 
االتفاق شــقا خاصا بشــرق السودان 
ــوا  ــن وّقع ــون أن م ــول المحتج يق

عليــه ال يمثلــون اإلقليــم.
ويقــول المحلل االقتصادي محمد 
ــي  ــة »فشــلت ف ــر إن الحكوم الناي
مخاطبة األزمة في شرق السودان«، 
مؤكــدا أن اإلغــالق »يــؤدي الــى 

ــن  ــراوح بي ــارة تت خس
5٠ و٦٠ مليــون دوالر 

يوميــا«.
ويضيــف »الحكومة 
االنتقاليــة لــم تخطــط 
مخــزون  لبنــاء 
لتغطيــة  اســتراتيجي 

ــى  ــا أدى ال ــالد«، م ــات الب احتياج
تعقيــد الوضع االقتصــادي في واحد 
ــم، بحســب  مــن أفقــر بلــدان العال

المتحــدة. األمــم 
ــودان  ــير الس ــر البش ــم عم وحك
ــد،  ــة عقــود بقبضــة مــن حدي لثالث
ــات  ــه عقوب ــالل حكم ــت خ وفرض
دوليــة علــى الســودان الــذي اتهــم 
ــات  ــواء منظم ــاب وإي ــم اإلره بدع
ــور  ــي تده ــاهم ف ــا س ــة، م إخواني
الوضع االقتصادي. وعّلق السودانيون 
آمــاال علــى تســّلم حكومــة انتقاليــة 
مــن مدنييــن وعســكريين الســلطة 
بعد اإلطاحة بالبشير، لكن المشاكل 

لــم ُتحــّل.

ووفقــا التحــاد شــركات الشــحن، 
ــالل  ــودان خ ــأ بورتس ــتقبل مرف اس
شهرســبتمبر فقط ٢7 ســفينة شــحن 

مقارنــة ب٦5 فــي أغســطس.
وأكــد وزير التجارة علي جدو أن 
رجــال أعمــال الســودانيين اضطــروا 
ــحن  ــرى لش ــئ أخ ــتخدام موان الس
بضائعهم منذ مطلع أكتوبر الجاري، 

منهــا فــي مصر.
ــون  وفقــد ٣٣ ألــف عامــل يعمل
فــي أعمــال الشــحن أو مكاتــب 
ــي،  ــص الجمرك التخلي
ــذ  ــم من مصــدر دخله
إغــالق المينــاء، وفــق 
اتحــاد عمــال الشــحن 

ــغ. والتفري
مديــر  ويشــير 
مينــاء الحاويــات فــي 
أحمــد  بورتســودان 
محجــوب الــى أن »٦٠% مــن تجارة 
الســودان، أي ١٢٠٠ حاويــة يوميــا، 
ــي  ــا يعن ــر بورتســودان، م ــر عب تم
خســائر يوميــة بمئــات اآلالف مــن 

الــدوالرات«.
ــة  ــائر ضرب ــذه الخس ــكل ه وتش
قويــة القتصــاد ســوداني يعاني أصال 
من أزمة شــديدة اضطرت الحكومة 
معهــا التخــاذ إجــراءات تقشــفية 
وضعــت باالتفــاق مــع صنــدوق 
ــا  ــذي ألغــى ديون ــي ال ــد الدول النق
مســتحقة على الســودان مقابل رفع 
الدعــم عن ســلع أساســية وخصوصا 

منهــا الوقــود.

وبات على األســر الســودانية اآلن 
التعامــل مع نقص الســلع إضافة الى 
التضخــم الذي بلــغ ٤٠٠% وانخفاض 

قيمة الجنيه الســوداني.
وتقول أشــجان ذات السبعة عشر 
عامــا التــي تعمــل بائعــة شــاي بينما 
تقــف خارج مخبز شــمال الخرطوم، 
»نقضــي ســاعات فــي البحــث عــن 
الخبــز، ألن أغلــب المخابــز أغلقــت 

أبوابهــا بســبب نقــص القمح«.
ــا إال  ــم يكــن ينقصن وتضيــف »ل

أصــال  نحــن  هــذا.. 
نعانــي«.

أزمــة  وبســبب 
توقفــت  الخبــز، 
المــدارس عــن تقديــم 
الظهيــرة  وجبــة 
لألطفــال في بلــد يعّد 
بيــن األفقر فــي العالم 

ويعانــي مــن ســوء التغذيــة، وفــق 
المتحــدة. األمــم 

ومــا تــزال العديــد مــن األدويــة 
غيــر متوافــرة، رغــم أن المحتجيــن 
ــات  ــور الحاوي ــوا يســمحون بعب بات

التــي تحمــل أدويــة.
وتمتــد تأثيــرات اإلغــالق فــي 
بورتســودان فــي الشــرق الى أقصى 
ــور  ــم دارف ــى إقلي ــالد، ال غــرب الب
الســكان  بعــض  يتظاهــر  حيــث 
احتجاجا على نقص السلع الغذائية.
كمــا تزيــد األزمــة الوضــع تعقيدا 
بالنســبة للسلطات التي تدير مرحلة 
انتقاليــة صعبــة بعــد ٣٠ عامــا مــن 

حكــم البشــير والتي واجهت الشــهر 
الماضــي محاولــة انقالب عســكري. 
ــامات  ــي انقس ــة ف ــا غارق ــا أنه كم
داخليــة ال ســيما بيــن المدنييــن 

والعســكريين فــي الســلطة.
فــي شــرق الســودان، بواصــل 
المحتجــون رفــع أعالم حزب مؤتمر 
ــراء  ــه الخضــراء والصف ــا بألوان البج
والزرقــاء والحمــراء، بينمــا يشــعل 
محتجــون أغصــان الشــجر وإطارات 
الســيارات مــن أجــل إبقــاء الطــرق 
وهــم  مقطوعــة. 
مصممــون علــى عــدم 
ــم  ــاء مــا ل ــح  المين فت

ــم. ــق مطالبه تتحّق
اهلل  عبــد  ويقــول 
وهــو  شــار،  ابــو 
ــة  ــي حرك أحــد منظم
»ســلمنا  االحتجــاج، 
مطالبنــا للحكومــة التــي تبــدو غيــر 
حريصة على إجراء محادثات معنا«.
وحــّض حمــدوك حــرض علــى 
ــى  ــة ال ــي كلم ــدا ف ــة، مؤك التهدئ
ــة شــرق الســودان  ــة أن »قضي األم
عادلــة وتعــود جذورهــا الــى عقــود 

ــش«. ــال والتهمي ــن اإلهم م
وأضاف أنه ســينظم مؤتمرا دوليا 
من أجل »إيجاد تمويل لمشروعات 

تنمية بشرق السودان«.
ــر أنــه يتعيــن علــى  ويؤكــد الناي
الحكومــة »إيجــاد حــّل ســريع وإال 
العواقــب ســتكون وخيمــة علــى 

االقتصــاد«. ا.ف.ب

عشرات السفن ومئات شاحنات البضائع عالقة 

شهر من االحتجاجات شرق السودان يشل اقتصاد البالد

المحتجون متمسكين 
بإلغاء اتفاق حمدوك مع 

المجموعات المتمردة

اإلغالق يكبد االقتصاد 
السوداني 50 - 60 مليون 

دوالر يوميًا

السيسي وميتسوتاكيس وأناستاسيادس على هامش توقيع االتفاق         ا.ف.ب

فرق اإلطفاء في موقع التفجير        ا.ف.ب

سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  تعّهد 
رامافوزا مطاردة اإلرهابيين الذين يثيرون 
الرعب منذ أربع سنوات في مقاطعة 
كابو ديلغادو في شمال شرق الموزمبيق 

المجاورة.
وعلى هامش الذكرى الخامسة والثالثين 
للموزمبيق سامورا  رئيس  أول  لرحيل 
عندما   ١98٦ في  قضى  الذي  ماشيل 
جبلية  منطقة  في  طائرته  تحطمت 
بين  الحدود  على  أفريقيا  جنوب  في 
البلدين، قال رامافوزا »لدّي رسالة لهؤالء 

المتمردين. سنطاردكم«.
وأضاف خالل حفل التأبين الذي شارك 
فيه نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي 
»سنضمن أن تصبح الموزمبيق دولة لن 

تنشروا فيها العنف«.
وكانت الدول السّت عشرة األعضاء 
في مجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية 
تمديد  أسبوعين  قبل  قّررت  »سادك« 
مهمتها إلى جانب الجيش الموزمبيقي 
في المنطقة، والتي كان مقّررًا أن تنتهي 

في ١5 أكتوبر الجاري.
وأسفر الهجوم األخير الذي شّنته هذه 
القوات اإلقليمية ضّد قاعدة للمتمردين 
عن مقتل ١9 جهاديًا، بينهم زعيم محلي، 

وفقا لسادك.
وفي مطلع أغسطس، استعيد ميناء 
موكيمبوا دا برايا من اإلرهابيين الذين 

سيطروا عليه لمدة عام.
وكانت جماعات إرهابية مسلحة تنشر 
الرعب منذ نهاية ٢٠١7 في مقاطعة كابو 
ديلغادو ذات الغالبية المسلمة والغنية 
بالغاز الطبيعي ولكن التي يغلب الفقر 

على سّكانها. وكاالت

شن الجيش اإلثيوبي غارة جوية على 
ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي »شمال« 

للمرة الثانية هذا األسبوع.
وأكد متحدث باسم الحكومة المعلومات 
وأحد  إغاثية  مصادر  أوال  أعلنتها  التي 

سكان ميكيلي.
وقال رئيس مكتب االتصال الحكومي 
ليغيسي تولو في رسالة نصية قصيرة إن 
الغارة »استهدفت منشآت تم تحويلها »من 
قبل متمردي تيغراي« إلى مركز لتصنيع 
األسلحة وإصالح معداتهم العسكرية«.

ولم تتوفر أي حصيلة للخسائر البشرية 
بعد هذا القصف الجوي الذي دمر خصوصا 
موقعا صناعيا، حسب أحد السكان، موضحا 
أن القصف »كان كثيفا والطائرة كانت 

قريبة جدا«.
وأضاف أن »الشركة بأكملها احترق 
وال نعرف ما إذا كان هناك ضحايا، لكن 

المبنى دمر«.
شن الجيش اإلثيوبي اإلثنين غارتين 
على مواقع جبهة تحرير تيغراي الشعبية 
في ميكيلي في تصعيد جديد للنزاع بين 
القوات الفدرالية اإلثيوبية وحلفائها ضد 
المتمردين منذ ما يقرب من عام.ا.ف.ب

رئيس جنوب إفريقيا يتعهد مطاردة 
اإلرهابيين في الموزمبيق

الجيش اإلثيوبي يدك مراكز تصنيع 
أسلحة لمليشيات تيغراي

مشهد من التظاهرات في بورتسودان    ا.ف.ب

14

اقتصاد

العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م

رخصة رقم: CN-2843119 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد سعيد منصور الكعبى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك حارب زويد فرحان النعيمي
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد دوالت حسين امام الحق 

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
1x1 إلى null x null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

ة  د و محد لية  و مسؤ ت  ا ذ كة  شر من  ني/  نو قا شكل  يل  تعد
إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/وايت بيرد كارجو للشحن الجوي ذ.م.م
WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO L.L.C

إلى/ وايت بيرد كارجو للشحن الجوي - شركة الشخص الواحد ذ م م
 WHITE BIRD CARGO FOR AIR CARGO

- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
المركز الكهربائى

رخصة رقم: CN-1026143 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/المركز الكهربائى

ELECTRICAL CENTRE
إلى/ المركز الكهربائى- شركة الشخص الواحد ذ م م

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
الياقوت االبيض للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-1166998 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/الياقوت االبيض للصيانة العامة

WHITE RUBY GENERAL MAINTANANCE
إلى/ كونستانس للمقاوالت والصيانة العامة

CONSTANCE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها )4100002(

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
دينافاتيف للخدمات الفنية

رخصة رقم: CN-1657328 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة االمارات والغرب للتجارة العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة كارتيكيان مورتى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد حريز بخيت سهيل الراشدى
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000

1x1 0.50 إلىx0.20 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/دينافاتيف للخدمات الفنية
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES

إلى/ دينافاتيف للخدمات الفنية ذ.م.م
DYNAVATIVE TECHNICAL SERVICES 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
اي اند كي لمعدات االطفاء- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-4173280 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/اي اند كي لمعدات االطفاء

- شركة الشخص الواحد ذ م م
A  AND  K EQUIPMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/ اي اند كي لمعدات اإلطفاء والسالمة- شركة 

الشخص الواحد ذ م م
A AND K FIRE AND SAFETY EQUIPMENT

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
فطاير ومحاشى المدهش

رخصة رقم: CN-3738127 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ إضافة باسم عماد طه ابراهيم

1x1 إلى nullx null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
ــة  ــردي ــة ف ــس ــؤس ــن م ــي/ م ــون ــان ــل ق ــك ــل ش ــدي ــع ت

إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/فطاير ومحاشى المدهش

FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
إلى/ فطاير ومحاشى المدهش - شركة الشخص الواحد ذ م م

 FATAYR WAMAHASHAA ALMUDAHISH
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2544943 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محسن على شودرى محمد عزام ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه مبشر بشور حربى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد مبشر بشور

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة فورت الين للمقاوالت العامة
FORT LINE GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

إلى/ فورت الين للمقاوالت العامة ذ.م.م
FORT LINE GENERAL CONTRACTING 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة ك.ام للتجارة- ذ م م

رخصة رقم: CN-1031295 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ كورات محمد من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ كورات محمد من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ناصر على ناصر الغيثى

تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/شركة ك.ام للتجارة- ذ م م
K M TRADING COMPANY - L L C

إلى/ ك إم للتجارة- شركة الشخص الواحد ذ م م
K M TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط/ حذف خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية )0910018(

تعديل نشاط/ حذف مطعم )5610001(
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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
رديم ابوظبي للنقليات والمقاوالت العامة

- شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة رقم: CN-1148518 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة مجموعه احمد بن 
يوسف التجارية- شركة الشخص الواحد ذ م م
-Ahmed Bin Yousef Trading Group

 Sole Proprietorship L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد يوسف محمد

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
برايتون لالستشارات القانونية

رخصة رقم: CN-2742580 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة انس اكرم نبهانى ٤٩٪

بخيت  عيسى  محمد  وبيع/ إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 
حويرب المنصورى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سمر نجيب سالم سيف
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ برايتون لالستشارات القانونية
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS

إلى/ برايتون لالستشارات القانونية ذ.م.م
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1202091 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى ١٠٠٪

تعديل مدير/ إضافة سلطان سعيد سالم الفالحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف كمال حسين افتاب الدين

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ماجد على بخيت صالح الحارثى
إلى  تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/تالل السلع للمقاوالت العامة ذ.م.م

TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى/ تالل السلع للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 TELAL AL SILA GENERAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP 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.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-3924808 قد تقدموا إلينا بطلب:
القبيسى من  فريش حميد  احمد  وبيع/ حميد  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ حميد احمد فريش حميد القبيسى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالعزيز عبدالفتاح العيوطى ٤٩٪

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
إلى  شركة الشخص الواحد ذ م م  /  من  تعديل شكل قانوني 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل إسم تجاري من/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
MANCON CONSTRUCTION CO. L.L.C

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/شركة مانكون لالنشاءات ذ.م.م

MANCON CONSTRUCTION CO 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: االصايل العالمية للخدمات الرسمية- ذ م م
عنوان الشركة: مصفح الصناعية- ق1، منطقة الخدمات 

البترولية- دائرة البلديات والزراعة
CN-1049484 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 18/10/2021

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105031849  

تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: لوف دوت للتجارة العامة ذ.م.م

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-2879405 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
1- حل وتصفية الشركة

2- تعيين الساده/ راشد لتدقيق الحسابات واالستشارات 
الضريبية، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 14/10/2021
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، الموثق

  2299971D540AB432971B لدى كاتب العدل بالرقم 
تاريخ التعديل 2021 / 10 / 20

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المعين خالل مدة 45 يوما من تاريخ نشر هذا  المصفى 

اإلعالن.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  اإلقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1943457 رقم

باالسم التجاري ناصر بطي للمحاماة واالستشارات 
القانونية. بالغاء طلب الغاء الرخصة واعادة الوضع 

كما كان عليه سابقا. 
فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

إدارة شؤون النقل البحري

تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتية )اإلدارة 
البحرية( بأن جست فيشرز لتأجير القوارب 
المذكورة  السفينة  قد تقدم بطلب تسجيل 

بياناتها بعد وهي :

على كل من له اعتراض على تسجيل هذه 
السفينة مراجعة مكتب تسجيل السفن في 
اإلدارة البحرية خالل مدة أقصاها 60 يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن عن تسجيل سفينة وطنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الطاقة والبنية التحتية 

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١سياسة التراخيص والتسجيل البحري

العلم السابقرقم التسجيل السابقإسم السفينة
----جستفيشرز 1

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 

واالنتاج ام الشيف نصر بي في - ابوظبي فرع شركة 
)هولندا( مقيدة في سجل الشركات األجنبية لدى الوزارة 
الوزارة  الى  الشركة  تحت رقم )5281( وقد تقدمت 
بطلب لتعديل األسم التجاري ليصبح توتال للطاقات 

وتعديل  نصر بي في  الشيف  لالستكشاف واالنتاج ام 
بياناتها في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.

باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز أسبوع من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد ٣57٣ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١

إعالن
تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ توتال لالستكشاف 
واالنتاج القابضة االمارات العربية المتحدة بي في ابوظبي 
الشركات  سجل  في  مقيدة  )هولندا(  شركة  فرع 
األجنبية لدى الوزارة تحت رقم )4778( وقد تقدمت 
التجاري  األسم  لتعديل  بطلب  الوزارة  الى  الشركة 
للطاقات لالستكشاف واإلنتاج القابضة  توتال  ليصبح 
بياناتها  وتعديل  االمارات العربية بي في - ابوظبي 

في سجل الشركات األجنبية تبعا لذلك.
باعتراضهم  التقدم  الحق  أصحاب  السادة  من  يرجى 
تاريخ  من  أسبوع  يتجاوز  ال  ميعاد  في  الوزارة  إلى 

نشر هذا اإلعالن.
تحريرا في ٢٠٢١/١٠/٢٠

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

مدير ادارة التسجيل التجاري

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
سيجنال للتجارة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN-2907180 قد تقدموا إلينا بطلب:
العامة- شركة  للتجارة  تعديل إسم تجاري من/ سيجنال 

الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ سيجنال للتكنولوجيا- شركة الشخص الواحد ذ م م
SIGN4L TECHNOLOGIES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3573 تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:
شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

رخصة رقم: CN-1130855 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ غاده بالل السعيد ابو العنين عزام من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عيسى خميس خليفه شلبود الخييلى
تعديل رأس المال/ من 150000 إلى 50000

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تــعــديــل شــكــل قــانــونــي/ مــن شــركــة ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة إلــى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة ذ.م.م

 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND
REINFORNCEMENT CARPENTRY CO. L.L.C

إلى/ شركة درة األصايل العمال النجارة والحدادة المسلحة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT 

CARPENTRY CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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.
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17 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

اقتصاد

داهمت الشرطة الفدرالية األميركية »إف بي آي« 
قصرًا في واشنطن يملكه األوليغارشي الروسي أوليغ 
ديريباسكا المقّرب من الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

إّنه  بيان  الفدرالي في  التحقيقات  وقال مكتب 
دهم القصر الفخم الواقع في حّي راق بالعاصمة 
لتنفيذ »أنشطة شرطية مصّرح بها من المحكمة«.
وقال متحّدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي 
المعلومات لدينا لإلفصاح عنها في  »ال مزيد من 

الوقت الراهن«.
فإّن عناصر من  تايمز  نيويورك  ووفقًا لصحيفة 
الـ«أف بي آي« دهموا أيضًا منزاًل في حّي غرينتش 
فيليدج الراقي في نيويورك مرتبطًا بأوليغ ديريباسكا.

وتّتصل المداهمتان بانتهاكات محتملة للعقوبات 
األميركية المفروضة منذ ٢٠١8 على األوليغارشي 

الروسي.
وفي ٢٠١8 فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات 
على ديريباسكا، مستندة إلى تحقيق يتعّلق بغسيل 

أموال وابتزاز.

وقالت وزارة الخزانة وقتذاك إّن »ديريباسكا مشتبه 
فيه أيضًا بدفع رشى لمسؤول حكومي، وبأّنه أمر بقتل 
رجل أعمال، وبأّن له صالت بجماعة مافيا روسية«.

لكّن ديريباسكا رفع في مارس ٢٠١9 دعوى قضائية 
على وزارة الخزانة يّتهمها فيها باستهدافه بشكل غير 
قانوني، في مسعى ما لبث أن فشل إذ إّن قاضيًا 

فدراليًا رفض الدعوى هذا العام.
وفي دعواه، قال األوليغارشي الروسي إّنه ثروته 
سرت  منذ  دوالر  مليارات   7,5 بمقدار  انخفضت 
العقوبات ضّده وضد ستة أوليغارشيين روس آخرين.

وأضاف أّن حصصه في شركة األلمنيوم الروسية 
العمالقة »روسال« تراجعت وأّنه لتفادي االنتكاسات 
لهذه المجموعة وشركتها الفرعية »إي إن« ولغيرها من 
الشركات، اضطر إلى نقل مصالحه إلى أطراف ثالثة.

ورفعت وزارة الخزانة العقوبات التي فرضتها على 
روسال وشركتين أخريين بعد قرار ديريباسكا خفض 
حّصته في رأسمالها. لكّنها أبقت العقوبات عليه، ما 

يمنع الغير من التعامل معه. ا.ف.ب

دعــا مســؤول فــي قطــاع الصحــة العامــة 
البريطانــي أمــس األربعــاء الحكومــة الــى إعــادة 
فــرض قيــود جديــدة فــي مواجهــة ارتفــاع عــدد 
اإلصابــات بفيــروس كورونا والتي يمكن ان تغرق 
ــار  ــراب الشــتاء وهــو خي المستشــفيات مــع اقت

مســتبعد فــي الوقــت الراهــن.
ــى فــي  ــن األعل ــدة وهــي بي ــات الجدي اإلصاب
أوروبــا تقتــرب مــن مســتويات الشــتاء الماضــي 
وبلغــت 5٠ ألفــا االثنيــن. تبقى الوفيــات ودخول 
المستشــفيات أقــل مــع اإلعــالن عــن ٢٢٣ وفــاة 
االثنيــن وهــو أعلــى مســتوى منذ مارس مــا يرفع 
الحصيلــة اإلجماليــة الــى حوالى ١٣9 ألــف وفاة.
وقــال ماثيــو تايلــور رئيــس اتحــاد »ان اتــش 
اس« الــذي يضــم العديــد مــن منظمــات الصحــة 
العامــة لشــبكة ســكاي نيــوز، »نحــن فــي وضــع 
ــي  ــور ف ــور األم ــل أن تتده ــن المحتم ــث م حي
غضــون أســبوعين أو ثالثــة أســابيع. لذلــك يجــب 

أن نتحــرك علــى الفــور«.
وأضــاف أنــه بــدون اتخــاذ اجــراءات، ســيزداد 
الضغــط علــى النظــام الصحــي مــع اقتــراب فصل 
الشــتاء، وهــي فتــرة ضغــط بشــكل عام بالنســبة 

للمستشفيات.
فــي حيــن تــم رفــع معظــم القيــود فــي يوليــو 
فــي انكلتــرا، حــث ماثيــو تايلــور حكومــة رئيــس 
الــوزراء المحافــظ بوريــس جونســون على تفعيل 

خطتهــا البديلــة التــي تنــص علــى انــه فــي حــال 
تفاقــم األزمــة الصحية يجب إعــادة العمل ببعض 
االجــراءات مثــل وضــع الكمامــات فــي الداخــل 

او العمــل عــن بعــد.
لكــن في الوقــت الراهن، اســتبعدت الحكومة 
تشديد القيود بعدما رفعت كل القيود تقريبا في 
يوليــو الماضــي، مفضلــة االســتمرار فــي االعتماد 

على حملــة التلقيح.
وقال وزير األعمال كواسي كوارتينغ، »ال نريد 

العودة إلى اإلغالق أو فرض قيود جديدة«.
وأضــاف، »فــي الوقــت الحالي ، نريــد االلتزام 
باعطــاء الجرعــة المعــززة« فيمــا تتباطــأ عمليــة 
اعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للشبان انتقادات. 
وتابــع انــه حــول هــذه النقطــة األخيــرة »ال يزال 

يمكننا تحســين االداء«.
أعلنــت الحكومــة أنهــا »تراقــب عــن كثــب« 
متحــورة جديــدة متفرعــة مــن دلتــا تنتشــر فــي 
ــت  ــا إذا كان ــن م ــدون أن يتبي ــن ب ــا لك بريطاني

أشــد عــدوى.
يعــزو بعــض العلمــاء التدهــور الحالــي الــذي 
بشــكل خــاص  الحالــي  الوقــت  فــي  يتعلــق 
بالمراهقين والشباب إلى ضعف تلقيح القاصرين 
ــن بشــكل  وانخفــاض مناعــة المســنين المطعمي
ــة جــدا  ــة الليبرالي مبكــر جــدا، او حتــى المقارب

ــة.ا.ف.ب للحكوم

أشــاد وزير الخارجية األميركــي أنتوني بلينكن 
في كيتو بـ«الديمقراطية« في  اإلكوادور، المحطة 
األولــى مــن جولته فــي أميــركا الجنوبيــة، مؤكدا 
أنــه حصــل علــى ضمانــات باحترام الحريــات بعد 
ــب المخــدرات  ــة طــوارئ ضــد تهري ــرض حال ف

الــذي تعانــي منــه البالد.
وقــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي خــالل لقائــه 
ــو  ــي كيت ــو الســو ف ــوادوري غييرم ــس اإلك الرئي
»نحــن نقــدر بشــدة تمكنكم من البرهنة بشــكل 
ــة يمكــن أن تعطــي  مقنــع علــى أن الديمقراطي

نتائــج ملموســة« .
وذكــر مراســل أن بلينكــن لقي اســتقباال حافال 

فــي أول جولــة لــه فــي أميــركا الجنوبية.
العمــل  »نحيــي  األميركــي  الوزيــر  وقــال 
ــه لمكافحــة الفســاد والســعي  ــذي تقومــون ب ال
ــى كل ســكان  ــع عل ــود بالنف ــى إصالحــات تع ال
اإلكــوادور بعــدل، والعمــل الــذي نقــوم بــه معــا 
ــى  ــاظ عل لمكافحــة االتجــار بالمخــدرات والحف

ــا«. ــا ومناخن بيئتن
ورد الرئيــس الســو أن »اإلكــوادور تقاســم 
ــت  ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــدة الي ــات المتح الوالي
القيم التي وجهتها نحو االزدهار منذ تأسيســها«.
وبعــد عالقات صعبة جدا مع الرئيس اليســاري 
رافائيــل كوريا »٢٠٠7-٢٠١7« ثم بعض التحســن 
مع خليفته لينين مورينو »٢٠١7-٢٠٢١«، مهدت 
االنتخاب المفاجئ لهذا المصرفي المحافظ السابق 

فــي مايــو طريق تقارب واضح بيــن البلدين.
وتأتــي زيــارة بلينكــن بعــد أقــل من ٢٤ ســاعة 
مــن إعالن الرئيس حالة طــوارئ لمكافحة انعدام 

األمــن وتهريب المخــدرات في البالد.
ويتماشــى هــذا اإلعــالن مــع أجنــدة واشــنطن 
التــي تعــد مكافحة تهريب المخــدرات في القارة 

األميركيــة من أولوياتهــا التقليدية.
ــس  ــات إن الرئي ــد المحادث ــن بع ــال بلينك وق
الســو ملتزم احتــرام القيــم »الديمقراطية« خالل 

حالــة الطــوارئ هــذه.
وصــرح الوزيــر األميركــي للصحافييــن إنــه 
يجــب أن تكــون العمليــات »مركــزة للغايــة فــي 
مــا تســعى إليــه »الســلطات« ولفتــرة محــدودة 
وبالطبــع المراقبــة والمضي قدمــا بطريقة تحترم 

القيــم الديمقراطيــة«.
وشــوهد جنــود فــي شــوارع مدينــة غواياكيــل 
جنــوب غــرب البــالد، لكــن لــم تــرد أنبــاء عــن 

انتشــار عســكري فــي العاصمــة كيتــو.
واالكــوادور الواقعــة بيــن كولومبيــا والبيــرو- 
أبــرز منتجيــن عالمييــن للكوكاييــن- هــي أرض 
تخــزن فيهــا المخــدرات ثــم تنقــل نحــو الواليات 

المتحــدة بشــكل خــاص.
ــش  ــى حشــد الجي ــة الطــوارىء عل ــص حال تن
فــي الشــوارع لمكافحــة انعــدام األمــن لمــدة ٦٠ 
يومــا علــى األقــل فــي وقــت تشــهد فيــه البــالد 
ــة ضــد ارتفــاع أســعار  حركــة احتجــاج اجتماعي
المحروقــات. وعبــرت منظمــة هيومــن رايتــس 

ووتــش عــن قلقهــا مــن الوضــع.
وكتب خوسيه ميغيل فيفان مدير األمريكيتين 
ــر  ــة ، علــى تويت ــر الحكومي داخــل المنظمــة غي
»القــوات المســلحة مدربــة علــى الحــرب وليــس 
علــى القانون والنظــام والجريمة. يجب أن تكون 
اســتثنائية ومؤقتة وضرورية للغاية وإال ســتعرض 

النتهــاكات خطيرة«.
تقــع اإلكــوادور بيــن كولومبيــا والبيــرو - 
المنتجيــن الرئيســيين للكوكاييــن فــي العالــم - 
وهــي منطقــة يتــم فيهــا تخزيــن المخــدرات ثــم 
نقلهــا إلــى الواليــات المتحــدة خصوصــا. ا.ف.ب

نّظــم عســكريون ســابقون فــي غواتيمــاال 
تظاهــرة أمــام البرلمــان للمطالبــة بمنحهــم 
تعويضــات ماليــة عــن خدمتهــم خــالل الحــرب 
األهليــة »١9٦٠-١99٦«، فــي احتجــاج تخّللتــه 
أعمــال عنــف وفّرقتــه قــوات مكافحــة الشــغب 

ــوع. ــاز المســيل للدم ــل الغ بواســطة قناب
وبــّث التلفزيــون المحّلــي مشــاهد ظهــر فيها 
مئــات المتظاهريــن وقــد تســّلح بعضهــم بعصي 
وســواطير وزجاجــات وأدوات حاّدة أخرى وهم 
يقتحمــون بوابــة معدنيــة ويدخلــون موقفــًا 
ــون  ــان ويضرم ــى البرلم ــف مبن ــيارات خل للس
ــت  ــي كان ــيارات الت ــن الس ــدد م ــي ع ــار ف الن

مركونــة فيــه.
واســتخدمت قــوات مكافحــة الشــغب التــي 
هرعت إلى المكان قنابل الغاز المســيل للدموع 

لتفريــق المتظاهرين.
ــوا  ــاء إّن عناصرهــا قّدم ــرق اإلطف ــت ف وقال
الرعايــة الصحّيــة لخمســة أشــخاص علــى األقــّل 
أصيبــوا بجــروح طفيفــة أو باختناقــات تنّفســية 

مــن جــّراء تنّشــقهم الغــاز المســيل للدمــوع.

مــن جهتهــا قالــت وزارة الداخلية في تغريدة 
علــى تويتــر إّنــه »تــّم إجــالء جميــع الموظفيــن 

الذيــن كانوا داخــل مبنــى الكونغرس«.
ــى هــذه  وتداعــى العســكريون الســابقون إل
التظاهــرة بعــد رفــض البرلمــان اقتــراح قانــون 
ينــّص علــى منــح ١5 ألــف دوالر تعويضــًا لــكّل 
جنــدي متقاعــد خدم أثنــاء الحــرب األهلية التي 

خّلفــت ٢٠٠ ألــف قتيــل ومفقــود.
واألربعــاء الماضــي أغلــق مئــات العســكريين 
المتقاعديــن معابــر حدوديــة وطرقــات رئيســية 

فــي البــالد احتجاجــًا.
يونيــو  فــي  مماثلــة  احتجاجــات  وجــرت 
وأغســطس للضغــط على البرلمــان إلقرار اقتراح 
القانــون الــذي قّدمــه فيليبــي أليخــوس، النائــب 
ــي ٢٠١9  ــدة ف ــات المّتح ــه الوالي ــذي أدرجت ال

ــى قائمــة لألشــخاص »الفاســدين«. عل
وفــي غواتيمــاال هناك قانون يمنــح تعويضات 
ماليــة لضحايا الحرب األهليــة واألرامل واأليتام، 
لكــّن أفــراد القــوات المســّلحة غيــر مشــمولين 

ا.ف.ب به. 

أيــدت لجنــة تحقيــق برلمانيــة أميركيــة إطالق 
إجراءات قضائية بتهمة »عرقلة عمل الكونغرس« 
ضــد ســتيف بانــون المستشــار الســابق لدونالــد 
ترامــب الــذي يرفــض المشــاركة فــي التحقيقــات 

فــي االعتــداء علــى الكابيتــول.
وقــال الديمقراطــي بيني تومســون رئيس هذه 
اللجنــة التــي انتقدهــا دونالــد ترامــب وحلفــاؤه 
إن بانــون »يجــب أن يلتــزم بتحقيقنــا أو يواجــه 

ــب« رفضه. عواق
وأضاف قبل تصويت األعضاء التسعة باإلجماع 
لصالــح المحاكمة »ال يمكننا الســماح ألي شــخص 
بــأن يصبــح عقبة فــي طريق عمل اللجنــة الخاصة 
بينمــا نعمــل علــى إثبــات الحقائــق«، مؤكــدا أنــه 

»ببســاطة، الرهانــات كبيرة جدا«.
وكان ســتيف بانــون اســتدعي الخميس للمثول 
أمــام هــذه اللجنــة الخاصــة لمجلس النــواب التي 
تحقــق فــي دور الرئيــس الجمهــوري الســابق فــي 
الهجــوم الــذي شــنه أنصــاره على مقــر الكونغرس 
فــي الســادس مــن ينايــر بينمــا كان البرلمانيــون 
يصادقــون على فوز جو بايدن بالرئاســة. انتخاب. 

لكنــه لــم يحضر.
ــة ســتيني  ــة الديمقراطي ــم األغلبي ــن زعي وأعل
هويــر إنــه ســيتم التصويــت علــى توصيــة لجنــة 
التحقيــق فــي جلســة عامــة فــي مجلــس النــواب 

الخميــس.
وقال »علينا أن نكشــف بشــكل كامل مالبسات 
هجــوم ٠٦ ينايــر«، مشــددا على أن ســتيف بانون 

»مــن واجبه حيال بلده اإلدالء بشــهادته«.
ــى النــص، يتــم  ــواب عل وفــي حــال وافــق الن

إرســال الشــكوى إلــى وزارة العــدل التــي ســتقرر 
ــون  ــى ســتيف بان مــا إذا كان ســتوجه االتهــام إل
الــذي يمكــن نظريــا، أن يواجــه عقوبــة الســجن 

لمــدة تصــل إلــى عــام واحــد.
وكان بانــون »٦7 عامــا« أحد مهندســي الحملة 
الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في ٢٠١٦ قبل أن 
يطــرده الملياردير الجمهوري. وفي األيام األخيرة 
مــن واليتــه، أصــدر الرئيــس ترامــب عفــوا وضــع 

حــدا لمالحقــات ضده بتهمة اختــالس أموال.
ــة إن بانــون وعلــى الرغــم مــن  وقالــت اللجن
أنــه لــم يكــن يشــغل أي منصــب رســمي فــي ٠٦ 
ينايــر، تحــدث مــع ترامــب عــن التظاهــرة فــي 

األيــام التــي ســبقت الهجــوم.
ــم اســتدعاء  ــب هــذا المستشــار، ت ــى جان وإل
ــد ترامــب  ــن لدونال ــن مــن المقربي أربعــة آخري

ــادات. ــق واإلدالء بإف ــم وثائ لتقدي
وطلــب منهــم الرئيــس الســابق عــدم االمتثــال 
لطلبات اللجنة مشددا على حق السلطة التنفيذية 

فــي الحفاظ على ســرية معلومــات محددة.
لكــن الديمقراطييــن يــرون أن هــذا الصالحيــة 
ال يمتلكهــا ســوى الرئيــس الحالــي. ويفتــرض أن 
يجــري هذا النقــاش القانوني في المحاكم ويمكن 

أن يبطــئ عمــل اللجنة.
وقــال الرئيــس جــو بايــدن إنــه يجــب محاكمــة 
الذيــن يتجاهلــون مذكــرات االســتدعاء الصــادرة 
ــا باســم وزيــر العــدل  عــن اللجنــة. لكــن متحدث
أعلــن بعــد ذلــك أن الــوزارة اتخــذت »قــرارات 
مســتقلة فــي جميــع المالحقــات ال تســتند ســوى 

إلــى الحقائــق والقانــون«. ا.ف.ب

ــس  ــاء أن الرئي ــس األربع ــن أم ــن الكرملي أعل
الروســي فالديميــر بوتيــن لن يتوجه الى غالســكو 
لحضــور المؤتمــر الدولــي حــول المنــاخ »كــوب 
٢٦« مؤكــدا فــي الوقــت نفســه ان ملــف المنــاخ 

يبقــى »أولويــة« بالنســبة لروســيا.
وقــال المتحــدث باســم الكرمليــن ديمتــري 
ــا  ــن أيض ــه بوتي ــن يتوج ــف، ل ــكوف »لالس بيس
الــى غالســكو« بعــد إعالنــه ان الرئيــس الروســي 
لــن يحضــر قمــة مجموعــة العشــرين فــي ايطاليا.

وأكد بيسكوف أن »اإلشكالية »التغير المناخي« 
المطروحــة علــى جدول األعمال في غالســغو هي 
إحــدى أبــرز أولويــات سياســتنا الخارجيــة« مضيفا 
ــن  ــوب-٢٦ لك ــي ك ــة ف ــيا ســتكون ممثل ان روس

بــدون اعطــاء توضيحــات أخرى.
وكان بوتين أعلن في منتصف اكتوبر أن روسيا، 
ــد  ــم، تري ــا فــي العال ــر تلويث ــدول األكث إحــدى ال
الوصــول الى حياديــة الكربون بحلول العام ٢٠٦٠.

وكانت صحيفة كوميرســانت كشــفت في مطلع 
اكتوبر أن الحكومة الروسية تعد استراتيجية بيئية 
جديدة مع اجراءات أكثر تشــددا لخفض انبعاثات 

الغاز المســببة لالحتباس الحراري.
ــى  ــدف موســكو ال بحســب هــذه الخطــة، ته
خفــض انبعاثاتهــا بحوالى 8٠% بحلــول العام ٢٠5٠ 
ال ســيما عبــر التخلــي تدريجيا عــن الفحم كمصدر 
للكهربــاء واســتبداله أكثــر بالطاقــة النوويــة بيــن 

مصــادر أخــرى.
مواضيــع البيئــة لــم تدخــل إال بشــكل متأخــر 
فــي الخطــاب الرســمي فــي روســيا، إحــدى أبــرز 

منتجــي المحروقــات فــي العالــم.
لطالمــا قلــل بوتيــن من أهميــة دور البشــر في 
التغيــر المناخــي لكنــه أبــدى التزامــا أكبــر حــول 
الموضــوع فــي اآلونة األخيرة ال ســيما بفعل تزايد 
ــي  ــرى ف ــق الكب ــل الحرائ ــة مث الكــوارث الطبيعي

بالده.ا.ف.ب

الشرطة األمريكية تدهم قصرًا يملكه أوليغارشي روسي مقرب من بوتين

بريطانيا: مسؤولو الصحة يدعون لقيود جديدة مع تزايد اإلصابات

بلينكن يشيد بالديمقراطية في اإلكوادور خالل جولته بـ»الجنوبية«

غواتيماال: عسكريون سابقون يتظاهرون بعنف للمطالبة بتعويضات

لجنة في »النواب األمريكي« تطلق مالحقات ضد بانون حليف ترامب

بوتين لن يحضر المؤتمر الدولي حول المناخ »كوب 26« 

يــزور أعضاء مجلــس األمن الدولي 
فــي نهايــة األســبوع منطقــة الســاحل 
وتحديــدا مالــي والنيجر لدفــع باماكو 
ــة بعــد  ــى العــودة للســلطة المدني ال
انقالبين عســكريين خالل تسعة أشهر 
فــي منطقــة تعــزز فيهــا التنظيمــات 

اإلرهابيــة المتشــددة وجودها.
ــم  ــدى األم ــال ســفير النيجــر ل وق
المتحــدة عبــدو أبــاري الــذي يشــارك 
فــي تنظيــم هــذه الزيــارة مــع نظيــره 
الفرنســي إن »منطقة الســاحل تواجه 
مختلف أنواع التحديات، من مكافحة 
االرهاب الى إشكالية اإلغاثة اإلنسانية 
وصــوال الــى أثــر التغيــر المناخــي 

والحوكمة«.
مــن جهتــه، قال نيكــوال دي ريفيير 
إن »الوضــع فــي منطقــة الســاحل ال 
يــزال هشــا جدا« متحدثا عن »ارســاء 
االســتقرار في مالي« وضرورة »بحث 
كيفيــة دعــم جهــود دول الســاحل 

الخمــس لضمــان أمنهــا«.
وصلت عالقات المجلس العسكري 
المالــي بفرنســا إلــى أدنى مســتوياتها 
وتأتــي هــذه الرحلة فــي الوقت الذي 
تبحــث فيه باماكو عن شــركاء بديلين 
عن باريس ال سيما في روسيا. ورفض 
األوروبيون انتشار قوات شبه عسكرية 
روســية فــي مالي مــن مجموعة فاغنر 

المعروفــة  الخاصــة 
مــن  قريبــة  بأنهــا 
الكرمليــن معتبريــن 
ذلك غيــر متوافق مع 
ــاركتهم في مهمة  مش
قوات القبعات الزرق 
»مينوســما« او قوات 
مكافحــة اإلرهابيين.

بالنسبة ألعضاء مجلس األمن ال١5، 
فــان التوجــه الــى دولــة يحكمها رجل 
ــى  ــة عل ــي »الموافق عســكري ال يعن
ــطس  ــي« »اغس ــي مال ــات ف االنقالب
يؤكــد  كمــا   ،»٢٠٢١ ومايــو   ٢٠٢٠
عــدة دبلوماســيين غربييــن وأفارقــة. 
ــى  ــون ال ــم يذهب ــم إنه ــال أحده وق
المنطقة لدعــم »المنظمات اإلقليمية 
ــدول  ــة ل ــة االقتصادي ــل المجموع مث
غــرب أفريقيا والتشــديد علــى احترام 
مواعيــد االنتخابات، واذا لم يكن ذلك 
ــد جــدول  ــا، علــى األقــل تحدي ممكن

زمنــي واقعــي«.

فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا 
تنظيــم انتخابــات فــي مالــي فــي ٢7 
فبراير ٢٠٢٢ لكن السلطات تعتقد أن 
تأجيلهــا لبضعــة أســابيع أو اشــهر أمر 

غير مســتبعد، والمهــم مصداقيتها.
اذا كانــت الصيــن وروســيا والهنــد 
ســتتمثل بمســاعدي 
فــان  الســفراء، 
المتحــدة  الواليــات 
ــاحل  ــى الس ــد ال توف
لينــدا  ســفيرتها 
ينفيلــد  غر - س ما تو
الســفيرة التي تشــغل 
رتبة وزير في حكومة 
الرئيــس جــو بايــدن. وهــي مشــاركة 
ــل  ــى هــذا المســتوى ويأم ــادرة عل ن
األوروبيــون واألفارقــة على حد ســواء 
االستفادة منها لمحاولة تغيير الموقف 
األميركــي بشــأن قــوة مجموعــة دول 
الســاحل الخمس لمحاربة اإلرهابيين.
واشــنطن  تفضــل  اآلن،  حتــى 
المســاعدة الثنائيــة وترفضعلــى غــرار 
عنهــا  دافــع  التــي  الفكــرة  لنــدن 
ــم  ــب دع ــاء مكت ــام إلنش ــن الع األمي
لألمــم المتحــدة بتمويــل مشــترك من 
المنظمة الدولية، لهذه القوة المؤلفة 
مــن قوات مــن النيجر وبوركينا فاســو 

ــا. ــي وتشــاد وموريتاني ومال
ــن،  ــس األم ــى مجل ــالة إل ــي رس ف
كشــف أنطونيــو غوتيريش فــي اآلونة 
ــف شــمال األطلســي  ــرة أن حل األخي
الدعــم  لزيــادة  »خيــارات  يــدرس 
ــس«. ــاحل الخم ــة دول الس لمجموع

وقــال دبلوماســي 
ــن  ــض الكشــف ع رف
اسمه إن »األميركيين 
خيــارات  يريــدون 
ــف  ــن حل ــة، لك بديل
يبــدو  ال  األطلســي 
للوهلــة األولــى خيارا 
ــس  ــا، وهــذا لي ممكن
ــا«. ــه إفريقي ــا تطلب م

تابــع هذا الدبلوماســي أن الواليات 
المتحدة تصر على أن »حفظ الســالم 
ليــس مكافحــة اإلرهاب«. فــاألول هو 
مــن مســؤولية األمــم المتحــدة فيمــا 

الثانــي هــو مقاربــة وطنية.
وأضــاف لكــن »فــي افريقيــا حيث 
التهديــد اإلرهابــي يتزايــد أو يتنــوع، 
ســيتعين علــى عمليــات حفظ الســالم 
أن تطــرح المزيــد من األســئلة« حول 
دورها في مكافحة اإلرهابيين متسائال 
»مــا الفــرق بين حمايــة المدنيين في 
مواجهة تهديــد إرهابي او مجموعات 

مسلحة؟«.
ــة مــا تهديــدا  عندمــا تحــارب دول
علــى أراضيهــا، فــإن القاعــدة فــي 
ــد  ــه ال يوج ــي أن ــدة ه ــم المتح األم
ســبب لدعمهــا ماليــا، كما قــال مصدر 

دبلوماســي آخــر.
لم يتســن الحصول 
تعليــق  أي  علــى 
البعثــة  مــن  آخــر 
الدبلوماسية األميركية 
لــدى األمــم المتحــدة 
ــدا  ــع لين ــأن دواف بش
تومــاس غرينفيلد في 
ــا  ــق برحلته ــا يتعل م
األولــى الــى منطقــة الســاحل مــع 

ــن. ــس األم ــاء مجل أعض
مــن الجانــب الفرنســي، يتمثــل 
ــة تحريــك  التحــدي أيضــا فــي محاول
طلــب مــن باريــس لزيــادة عديــد 
قــوة حفــظ الســالم بألفــي عنصــر 
فــي وســط البــالد »تعــد القــوة حاليــا 
١٣,٢89 عسكريا و١9٢٠ شرطيا«. هذا 
الطلــب الــذي أعــد فــي يونيــو بعــد 
إعــالن فــك ارتبــاط قــوة برخــان فــي 
مالــي، رفضــه عدة أعضــاء في مجلس 
األمن ال ســيما ألســباب مالية، بحسب 

دبلوماســيين.ا.ف.ب

بعد انقالبين عسكريين خالل 9 أشهر 

مجلس األمن يضغط نحو سلطة مدنية في مالي

منطقة الساحل تواجه جملة 
من التحديات في مقدمتها 

مكافحة اإلرهاب

عالقة االنقالبيين وفرنسا 
بأدنى مستوياتها وباماكو 

تبحث عن بديلين

الجيش المالي بين أنصارة بعد االنقالب األخير       وكاالت

بلينكن                                                         ا.ف.ب

األمن في مواجهة المحتجين                            ا.ف.ب   

دانت المانيا »بشدة« أمس االربعاء »اختبار 
الصاروخ البالستي« الذي أعلنته كوريا الشمالية، 
معتبــرة أنــه »يهدد االســتقرار واالمن االقليمي 
ــن  ــان صــادر ع ــر بي ــا ذك ــق م ــي«، وف والدول

وزارة الخارجية.
واشارت الوزارة إلى أن »التجارب المتكررة« 
خــالل األســابيع األخيــرة »تزيــد التوتــرات 
السياســية بطريقــة غيــر مســؤولة«، إذ أكــدت 
كوريــا الشــمالية أنهــا أطلقــت صاروخا بالســتيا 

مــن غواصــة أمــس األول.
ــًا  ــًا تقني ــار تقدم ــذا االختب ــكل ه ــد يش وق
كبيــرًا، فــي حيــن تخــوض الكوريتــان اللتــان ال 
تــزاالن مــن الناحيــة الفنيــة فــي حالــة حــرب، 
ســباق تســلح والحــوار متوقــف بيــن واشــنطن 

وبيونــغ يانــغ.
وإذا تأّكــد بالفعــل أّن كوريــا الشــمالية باتت 
تمتلــك القــدرة علــى إطــالق صواريــخ بالســتية 
مــن غواصــات فيعنــي ذلــك أّن الدولــة المغلقة 
ســيمكنها توجيــه ضربــة ثانيــة إذا مــا ُضربــت 
منّصاتها البرّية، الثابتة أو المتحّركة، المخّصصة 

ــالق الصواريخ. إلط
وفرضــت األمــم المتحــدة سلســلة عقوبــات 
علــى كوريــا الشــمالية بســبب مواصلتهــا تطوير 
أســلحة نوويــة وصواريخ باليســتية بما يتعارض 

ــع قراراتها. م
وقالــت برليــن إن »كوريــا الشــمالية تخــرق 
مــن جديــد التزاماتهــا بموجب قــرارات مجلس 
األمــن« داعيــة  بيونــغ يانــغ إلــى »قبــول عرض 
إجــراء المحادثات من الواليات المتحدة وكوريا 

الجنوبية«.
وجــددت مطلــب »الوقف الكامــل والذي ال 
رجعة فيه« لبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وشــدد البيــت األبيــض علــى أن التجربــة 
تســلط الضــوء علــى الحاجــة »الملحــة« للحوار 
مــع بيونــغ يانــغ، لكنــه أكــد التــزام واشــنطن 
»الصــارم« المســاعدة فــي الدفــاع عــن كوريــا 

ــان. ا.ف.ب ــة والياب الجنوبي

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« 
علــى مســتوى العالــم ٢٤١,58 مليــون نســمة، 
فيمــا وصــل إجمالي عــدد الوفيــات الناتجة عن 
ــة  ــاء إلــى 5 مالييــن و١٢٠ ألفــا و١٣7 حال الوب

بحســب إحصــاء لـــ »رويترز”.
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيروس فــي أكثر 
ــى  ــذ اكتشــاف أول ــن ٢١٠ دول ومناطــق من م
حاالت اإلصابة بالصين في ديســمبر ٢٠١9. وام

ــادة  ســجلت روســيا ارتفاعــا قياســيا وزي
غيــر مســبوقة جديــدة فــي عــدد الوفيــات 
الناجمــة عــن الوباء بواقــع ١٠٢8 حالة وفاة 
بفيــروس » كورونــا« خــالل ٢٤ ســاعة فــي 
أعلــى حصيلــة يوميــة منــذ بدايــة الجائحــة 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي الوفيــات إلــى ٢٢٦ 

ألفــا و٣5٣ حالــة وفــاة.
وقــال مركــز العمليــات الروســي الخــاص 
بمكافحة الفيروس إن عدد االصابات اليومية 
شــهدت انخفاضــا بتســجيل/ ٣٤٠7٣ إصابــة 
جديــدة خــالل آخــر ٢٤ ســاعة مقارنــة بيوم 
ــي  ــح إجمال ــة ليصب اول أمــس ٣٣7٤٠ إصاب
ــا و8٢5  ــن و9٤ ألف ــاالت 8 ماليي ــدد الح ع

إصابة.وام

ألمانيا تدين بشدة إطالق صاروخ 
من قبل كوريا الشمالية

إصابات »كورونا« العالمية تتجاوز 
241.58 مليون

 روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات
بـ »كورونا« منذ بداية الجائحة
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤9١٢١٧9/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤9٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣9٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣9٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

ــازات  ــة اإلنج ــد صناع ــادة تجي ــًا بقي ــق عالي ــا يحل وطنن
واســتباق الزمن واستشــراف المســتقبل.. حيث ال مســتحيل 
فــي قامــوس اإلمــارات وال عزيمــة تليــن، الرفعــة والمجــد 
والغــد المشــرق صناعــة وطنيــة واحتــراف راســخ عمقــت 
ــتكون  ــة س ــة، وكل مرحل ــيرة التنموي ــة المس ــه روع قدرات
ــر  ــزة وفخ ــة ع ــات.. رحل ــن النجاح ــيليها م ــا س ــًا لم أساس
تواكــب التاريــخ وتتقــدم عليــه، أساســها اإلنســان المتمكــن، 
ــة  ــي طليع ــة وف ــتراتيجيات الوطني ــة االس ــر كاف ــو جوه فه
الــرؤى الحضاريــة دائمــًا ليكــون قــادرًا علــى تعزيز تنافســية 
الدولــة والمشــاركة فــي مســيرتها الملهمــة، فاإليمــان مطلق 
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــا بقي أنن
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظه اهلل«.. دائمًا الشــعب األســعد 
واألكثــر نشــاطًا وديناميكيــة نحــو مســتقبل ترســخ فيــه دولة 

اإلمــارات موقعهــا فــي أعلــى قمــم المجــد.
الوطــن والمواطــن دائمــًا محــور لقــاءات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
ــه  ــي »رعــاه اهلل«، وأخي ــوزراء حاكــم دب رئيــس مجلــس ال
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة »حفظــه 
اهلل«، فالمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات وترجمــة 
الــرؤى العمالقــة فــي التنميــة محليــًا ودوليــًا، تنطلــق مــن 
رؤيــة ســموهما حيــث األهــداف الشــجاعة علــى المســتوى 
ــة  ــي مقدم ــًا  وف ــل دائم ــارات األفض ــون اإلم ــي لتك الوطن
الركــب الحضــاري نحــو مســتقبل اإلنســان، وهــو مــا أكــده 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بقــول 
ســموه: »لقــاءات إكســبو هي لقــاءات المســتقبل.. ولقاءات 
األفــكار الكبيــرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مســتقبل 
أجمــل بــإذن اهلل… حفــظ اهلل دولــة اإلمــارات وأدام عزهــا 

ومجدهــا«.
قيادتنا الرشــيدة جعلــت رفعة الوطن وراحة أبنائه األولوية 
المطلقــة فــي جميــع التوجهــات واالســتراتيجيات التــي يتــم 
العمــل عليهــا، والمشــاريع بقــدر ما تشــكله من نقــالت نوعية 
ــك  ــا.. كذل ــق طموحاته ــو تحقي ــة نح ــيرة الدول ــدًا لمس وراف
تعبــر عــن وحدتنــا وتكاتفنــا وتجســد عزيمــة القيــادة بتوفيــر 
ــات  ــم التطلع ــع حج ــب م ــي يتناس ــاة الت ــن الحي ــتوى م مس
لنكــون الوطــن األســعد دائمــًا، فالجميــع علــى قلــب واحــد 
ينبــض والء ووفــاء لقيــادة قدمــت كل ما يلزم لشــعبها ولتثري 
التنميــة التــي تنعــم بهــا كافــة مناطــق الدولــة، وهــو مــا أكده 
ــول  ــان بق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب صاحــب الســمو الشــيخ محم
ــعبنا  ــاء بش ــا، واالرتق ــة وطنن ــا، رفع ــة أولوياتن ــموه: “قم س

وتعزيــز موقعنــا عالميــا”.
نؤمــن تمامــًا أننــا صناع الحاضر والمســتقبل،  وأن اهلل انعم 
علينــا بقيــادة جعلت اإلنســان في طليعــة اهتماماتها، وأكدت 
دائمــًا أننــا ســنكون أعلــى القمــة فــي ظــل نهــج وطني راســخ 
واســتراتيجيات تبيــن للعالــم أجمع مدى النجاحــات والنقالت 
ــة  ــوان الرفع ــارات، عن ــة اإلم ــا دول ــي تحققه ــة الت الحضاري
والنجــاح واالزدهــار وملحمــة قهــر اإلنســان لــكل مســتحيل 

وخوضــه الســباق مــع الزمــن بــكل شــجاعة وثقــة وإيمــان.

الدائــرة حــول  المعركــة 
أجنــدة »بايــدن« االقتصاديــة 
ذات أبعــاد عالميــة. فهى فى 
جوهرهــا معركــة ضــد أســس 
ــى  ــام االقتصــادى العالم النظ
الراهــن بــكل تشــوهاته التــى 
تضــر باألغلبيــة الســاحقة مــن 

ســكان العالــم.
ظــل  الــذى  فـ»بايــدن«، 
طــوال حياتــه يمثــل يميــن 
ــى  ــه، يتبن ــى حزب ــط ف الوس
اقتصاديــة  سياســات  اليــوم 
أقــرب للتيــار التقدمــى. وهو 
موقــف سياســى ال يمثــل، فى 
تقدمًيــا  اختيــاًرا  تقديــرى، 
وإنمــا  األمريكــى،  للرئيــس 
ــا  ــه فرًض ــه علي ــف فرض موق
الواقــع االقتصــادى فى بالده.

»بايــدن«  تســلم  فقــد 
ــل  ــوأ مراح ــى أس ــة ف الرئاس
فــى  وبــاء كورونــا  تفشــى 
تكــن  لــم  وهــى  بــالده. 
راح  صحيــة  أزمــة  مجــرد 
ضحيتها مئات اآلالف وأضرت 
بســمعة أمريــكا دولًيــا، وإنما 
ال  أيًضــا  اقتصاديــة  أزمــة 

تقــل خطــورة، حيــث أدت 
ــم  ــن وظائفه ــدان الماليي لفق
االقتصاديــة  مقدراتهــم  أو 
عموًمــا. وهو األمر الذى كان 
يتطلــب تدخــاًل حكومًيا قوًيا. 
وقد تســلم »بايدن« الرئاســة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــط مرحل وس
مراحــل أفــول اإلمبراطوريــة 
مثــل  فمثلهــا  األمريكيــة. 
ــل  ــابقة، ظ ــات س إمبراطوري
التمــدد الخارجــى المفــرط 
األمريكيــة  لإلمبراطوريــة 
أكبــر بكثيــر مــن قدرتهــا على 
تحمــل تكلفته الباهظة، فتأثر 

ــوة. ــى بق ــل األمريك الداخ
ففــى الوقــت الــذى كانــت 
ــى  ــا ف ــة خارجًي ــه منخرط في
عمليــات لـ»بنــاء الدولة« فى 
أكثــر مــن بلــد بالعالــم كانــت 
البنيــة التحتيــة األمريكيــة فى 
ــا  ــا، بم ــزداد تردًي ــل ت الداخ
أمريــكا  يؤثــر علــى قــدرة 
الصعيــد  علــى  التنافســية 
االقتصــادى الدولى. وقد أدى 
ــات  ــم األزم ــه لتفاق ــك كل ذل
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
موجــودة  كانــت  التــى 
أصــاًل، وصــارت الفجــوة فــى 
مســتويات الدخل والمعيشــة 

هائلــة، خصوًصــا مــع الخفض 
الضريبــى المذهــل فــى عهــد 
ــم يســتفد  ترامــب، والــذى ل
منه ســوى الشركات العمالقة 
ثــراء.  األكثــر  واألمريكييــن 
ــا،  ــم يكــن كافًي ــك ل وكأن ذل
فقــد ازدادت وتيــرة تعــرض 
الواليــات المتحــدة للكــوارث 
الطبيعيــة الناجمــة عــن كارثة 

ــة. ــاخ العالمي المن
ومــن هنــا، فــرض الواقــع 
ــس  ــى الرئي ــا عل ــه فرًض نفس
الجديــد. فقــد تحتــم علــى 
الدولــة أن تلعــب دوًرا قوًيــا 
مــا  إلنقــاذ  االقتصــاد  فــى 
يمكــن إنقــاذه، بــدًءا مــن 
للبطالــة  إعانــات  تقديــم 
علــى أوســع نطــاق، ووقــف 
طــرد مــن يعجــزون عــن دفع 
ــعى  ــم، والس ــاط منازله أقس
إليجاد وظائف جديدة، فضاًل 
عــن تحديــث البنيــة التحتيــة 
واالنســحاب دولًيا ثــم توجيه 
المزيــد من اإلنفاق للخدمات 
العامة والبرامــج االجتماعية، 
الواقعيــة  البدائــل  وإيجــاد 
لتحويــل االقتصــاد األمريكــى 
نحو الطاقة البديلة، والســعى 
الحثيــث لمواجهــة مخاطــر 

التحــوالت المناخيــة. وقــد 
ــر  ــود جوه ــك البن ــت تل مثل
أجنــدة »بايــدن« التشــريعية 
ــاء  ــا »البن ــق عليه ــى أطل الت
بشــكل أفضل«. فهــى تتضمن 
جديــدة  فيدراليــة  ميزانيــة 
األولويــات،  تلــك  تعكــس 
ــون  ــروع قان ــن مش ــاًل ع فض
التحتيــة.  البنيــة  إلصــالح 
وهــى األجنــدة التــى تواجــه 
اليــوم مقاومــة شرســة ليــس 
فقــط من جانــب الجمهوريين 
بالكونجــرس وإنمــا من جناح 
ــزب  ــى الح ــط ف ــن الوس يمي
الديمقراطى، حزب »بايدن«.

فــى  المقاومــة،  وتلــك 
ــة ألى  ــى مقاوم ــرى، ه تقدي
نــوع مــن التراجع عــن هيكل 
ــذى  ــى ال االقتصــاد النيوليبرال
علــى  جوهــره  فــى  يقــوم 
دون  الســوق  يــد  إطــالق 
قيــد أو شــرط، وتقليــص دور 
الدولــة فــى دعــم البرامــج 
تســتفيد  التــى  االجتماعيــة 
منهــا األغلبيــة الســاحقة مــن 
ــا.  ــطى والدني ــات الوس الطبق
وهــو النظــام االقتصادى الذى 
بــدأ، أمريكًيــا وبريطانًيــا، فى 
تزامــن  حيــن  الثمانينيــات 

مــع  ريجــان  رونالــد  عهــد 
عهــد مارجريــت تاتشــر. ثــم 
صــار ذلــك النظــام هــو النظام 
االقتصــادى العالمــى طــوال 

ــرة. ــا األخي ــن عاًم األربعي
ــى  ــدن«، حت ــزال »باي والي
اآلن، متمســًكا بتلك األجندة، 
رغم اســتعداده لتقليص حجم 
البرامج االجتماعية، ال التخلى 
وستكشــف  بالكامــل.  عنهــا 
القادمــة  القليلــة  األســابيع 
ــيقدم  ــس س ــا إذا كان الرئي م
تنــازالت أكثــر عمًقــا، فتنتهى 
المعركــة إلــى تبنى مســكنات 
قصيرة األجل ألزمة جوهرية، 
ــه  ــات إدارت ــتمثل سياس أم س
الحقيقيــة  التحديــات  أهــم 
عالمــى  اقتصــادى  لنظــام 
ظالم؟.عــن »المصــري اليوم«

نتيجــة لتراجــع النمو طويل األجل 
الناشــئ عــن صدمــات أســعار النفــط 
في الســبعينيات آنذاك، انخفض عدد 
ــدول  ــدد ال ــذرة وزاد ع ــدول الح ال
الوفــرة االقتصاديــة. وخــالل  ذات 
الثمانينيــات والتســعينيات، ارتبطــت 
الجهــود الراميــة إلــى ضبــط أوضــاع 
الماليــة العامــة المدفوعــة جزئيــا 
بارتفــاع أســعار الفائــدة العالميــة 
بوجــود موازيــن أولية أقــوى وزيادة 
ــا  ــي وجــد أنه ــدول الت ــي عــدد ال ف
انتهجت سياسة حذرة. وأدت األزمة 
الماليــة واالقتصاديــة العالميــة التــي 
بــدأت عام ٢٠٠8 إلى تعرض موازين 
الماليــة العامــة ألكبــر وأعــم تدهــور 
يحــدث فــي وقــت الســلم علــى مــر 
التاريــخ. وحــدث تراجــع حــاد فــي 
عــدد الــدول الحــذرة. وفعليا، تشــير 
البيانــات إلــى أنــه فــي حالــة الــدول 
التــي وجــد أنهــا كانــت حــذرة فــي 
سياســاتها الماليــة العامــة عمومــا 
إلــى حيــن بدايــة الركــود الكبيــر 
»بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وإســبانيا«، أدت اســتجابة 
سياســة الماليــة العامــة لألزمــة التــي 
ــي  ــاق الحكوم ــادة اإلنف ــت زي تضمن
وخفض حصائل الضرائب إلى ترجيح 
كفــة اإلســراف خالل الفتــرة ٢٠٠9 ـ 
٢٠١١ فــي حالــة الواليــات المتحدة، 
وفــي عــام ٢٠١٠ في حالة إســبانيا«. 
وبالنســبة لــدول أخــرى، مثل فرنســا 
واليابــان التــي اتســمت سياســات 
الماليــة العامــة لديها باإلســراف قبل 
عــام ٢٠٠8، فقــد أدت اســتجابتها 
لألزمــة إلــى تدهــور موازينها األولية 

مــع زيــادة مســتويات الديــن.
وتبيــن قاعــدة البيانــات الجديــدة 
ــد ال  ــر. فالبل أيضــا أن الســلوك يتغي
ــد.  ــى األب يظــل حــذرا أو مســرفا إل

وتمامــا مثلمــا تتغيــر الــدول نتيجــة 
وقوع تطورات سياســية أو اجتماعية 
أو مؤسسية أو اقتصادية تتغير كذلك 
درجة حذرها أو إســرافها في سياسة 

ــة العامة. المالي
وتعنــي هــذه المالحظــة البســيطة 
لصانعــي  ينبغــي  ال  أنــه  ضمنــا 
ــم  ــه أع ــور بوج ــات والجمه السياس
ــدى  ــخ ل ــرف راس ــود ع ــار وج اعتب
ــاع سياســة حــذرة فــي  بلــد مــا باتب
المســلمات،  مــن  العامــة  الماليــة 
ــد  ــإن اســتمرار بل ــل، ف ــي المقاب وف
مــا فــي اتبــاع سياســة مســرفة فــي 
الماليــة العامة ليس قدرا محتوما إذا 
اتبــع ذلك البلــد التدابيــر التصحيحية 

ــبة. المناس

والدرس الذي يمكن أن تستخلصه 
ــح،  ــج واض ــذه النتائ ــن ه ــدول م ال
وهــو أنه ســيكون لقرارات السياســة 
التــي تتخذها في المســتقبل القريب 
أثــر دائــم فــي وضــع الماليــة العامــة 
لديهــا فــي األجــل الطويــل. ويواجــه 
المتقدمــة  االقتصــادات  معظــم 
تحديــات كبيــرة فــي مجــال الماليــة 
العامــة. وقــد دفــع ارتفــاع تكاليــف 
االقتــراض بعــض هــذه االقتصــادات 
بالفعــل إلى االضطــالع بعملية كبيرة 
لضبط أوضــاع المالية العامة. وتقوم 
االقتصــادات األخــرى حاليــا بتعديــل 
أوضاعهــا بوتيرة أبطأ لدعــم التعافي 
المبدئــي مــع محاولــة الحفــاظ علــى 
ــل  ــا طوي ــي التزامه ــة األســواق ف ثق

األجــل بتوخــي الحــذر فــي سياســة 
الماليــة العامــة. أمــا مســألة مــا إذا 
كان ســيحكم علــى هذه الــدول بأنها 
حــذرة أو مســرفة بعــد عــدة أعــوام 
من اآلن فتعتمد على قرارات سياسة 
الماليــة العامــة وكذلــك علــى مــدى 
ــل  ــادي طوي ــو االقتص ــتئناف النم اس
األمد.عــن »االقتصاديــة الســعودية«

تنضــم الصيــن إلــى قائمــة 
مواطــن الضعــف التــي تهّدد 
ــي االقتصــادي  بفشــل التعاف
كانــت  أن  بعــد  المترنــح، 
مصــدرًا مــن مصــادر قــوة 
علــى  العالمــي  االقتصــاد 

ــل. ــي طوي ــدى زمن م
معــدل  تباطــؤ  مشــكلة 
الصينــي،  االقتصــاد  نمــو 
التــي تفاقمــت بســبب أزمــة 
الديــون في قطاع العقارات، 
ونقــص الطاقة الذي يتســبب 
فــي إغــالق المصانــع، تجعل 
ــي  ــاد العالم ــاش االقتص انتع
معتمــدًا أكثــر علــى الواليات 
المتحــدة. وال يبدو أن بكين 
مســتعدة لتســّلم الشعلة من 
واشــنطن فــي وقــت قريــب.
التــي  البيانــات  حســب 
يــوم  الحكومــة  أعلنتهــا 
ــع  ــن، ارتف ــي بكي ــن ف االثني
الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة ٤,9% خــالل الربــع 
الثالــث مــن العــام الحالــي، 
ــا مــن  ــرة ذاته ــة بالفت مقارن
العام الماضي، وهو مســتوى 
يقــل كثيــرًا عــن توقعــات 
االقتصاديين، وينخفض كذلك 
ــدل  ــن مع ــرة ع ــبة كبي بنس
النمــو  الــذي ســجله   %7,9
الفتــرة  خــالل  االقتصــادي 
مــن شــهر أبريــل إلــى شــهر 

يونيــو. وقــد انخفــض معــدل 
النمــو بمقــدار نقطــة مئويــة 
كاملــة تقريبــًا عّمــا كان عليه 
خــالل الربــع األخيــر من عام 
٢٠١9، عشــية اندالع جائحة 

ــا. كورون

صعب توقيت 
ــد  ــه ال توج ــن أن ــي حي ف
لحظــة مثاليــة مالئمــة ألن 
ــر اقتصــاد  ــي أكب يســقط ثان
ــؤه  ــإن تباط ــم، ف ــي العال ف
حاليــًا جاء في توقيت صعب 
للغايــة: ارتفــاع في مســتوى 
التضخــم مــن نيوزيالنــدا إلى 
المملكــة المتحدة يحتمل أن 
يســّرع مــن وتيــرة االنتقــال 
إلــى سياســة نقديــة تقشــفية 
ــم  ــف أنحــاء العال فــي مختل
تتباطــأ  بينمــا  المتقــدم، 
االقتصــادي  النمــو  وتيــرة 
المتحــدة.  الواليــات  فــي 
إن التباطــؤ االقتصــادي فــي 
يحتــاج  ال  مشــكلة  الصيــن 
إلــى  السياســة  صّنــاع 

مواجهتهــا.
يقــول المســؤولون فــي 
ــي  ــر الت ــن، إن المخاط الصي
يتعــرض لهــا االقتصــاد تمكن 
الســيطرة عليهــا والتعامــل 
معهــا. فلنأمــل أن يكونــوا 
علــى حــق: فقــدرة االقتصاد 
العالمي على االنتعاش، ربما 
ــا  ــك. وربم ــى ذل ــد عل تعتم
تنتهــي آالم بكيــن إلــى دفــع 
الفيدرالي والبنك  االحتياطي 

إلــى  األوروبــي  المركــزي 
تأجيــل خروجهمــا النهائــي 
مــن سياســة التيســير النقدي 
التضخــم  كان  وإن  –حتــى 
ــرًا مــن المســتوى  أعلــى كثي

المرغــوب.
الماضــي،  الســبت  يــوم 
الغــارد،  كريســتين  قالــت 
المركــزي  البنــك  رئيســة 
األوروبي، إن ارتفاع التضخم 
مؤقتــة  »ظاهــرة  حاليــًا 
ــة إلــى حــد كبيــر«. وانتقالي

حتمي تراجع 
كان حتميــًا، بــل ومرغوبــًا 
بعــض  يحــدث  أن  فيــه، 
الوتيــرة  عــن  التراجــع 
التــي  والعنيفــة  الســريعة 
شــهدناها فــي بدايــة العــام. 
فقــد كان أداء الصيــن صاخبًا 
فــي بدايــة العــام، وحققــت 
 %١8,٣ بلــغ  قياســيًا  نمــوًا 
ينايــر  مــن  الفتــرة  فــي 
وحتــى نهايــة شــهر مــارس. 
النشــاط  بــرودة  أن  غيــر 
أكثــر  جــاءت  االقتصــادي، 
ــا  ــات، كم ــن التوقع حــدة م
ظهــرت توتــرات عنيفــة فــي 
وضغطــت  ذاتــه.  الوقــت 
التــي  المتشــددة  القيــود 
علــى  الحكومــة  فرضتهــا 
علــى  العقــارات  قطــاع 
ــاط  ــن النش ــر م ــب كبي جان
االقتصــادي، بينمــا تحاصــر 
أزمة الديون شــركة »تشــاينا 
 China( »إيفرغرانــد غروب

Evergrande Group(، وهي 
شــركة تطوير عقــاري كبرى، 
وتمتــد أزمتهــا للتأثيــر علــى 
بقيــة القطــاع. فقــد انخفــض 
مجمــوع مبيعــات أكبــر ١٠٠ 
ــي  ــاري ف ــر عق ــركة تطوي ش
علــى   %٣٦ بنســبة  البــالد 
شــهر  فــي  ســنوي  أســاس 
الــذي  الماضــي،  ســبتمبر 
يعتبــر عــادة ذروة موســم 
مبيعــات المنــازل. واضطرت 
المصانــع إلــى اإلغــالق تمامًا 
ــا بســبب  ــض إنتاجه أو تخفي
الكهربــاء.  نقــص  أزمــة 
وتســبب تكرار انتشار عدوى 
انخفــاض  فــي  كوفيــد-١9 
إنفــاق المســتهلكين انخفاضًا 

ــديدًا. ش
زادت أوجــاع الصيــن، من 
اعتمــاد العالــم على الواليات 
المتحدة، التي أســهم برنامج 
ــادة  ــي قي ــا ف ــز لديه التحفي
انتعــاش اقتصــادي قــوي فــي 

ــة العام. بداي
وفــي حيــن يتوقع صندوق 
يســجل  أن  الدولــي  النقــد 
االقتصاد العالمي خالل العام 
الحالــي معدل نمــو قويًا يبلغ 
5,9%، بــدأ النمــو االقتصادي 
يفقد قوته الدافعة. ويخفض 
االقتصاديون تقديراتهم للنمو 
في الواليــات المتحدة، حتى 
ــن  ــن األكاديميي ــن م إن اثني
المشــهورين تســاءلوا عّمــا 
إذا كنــا قــد بلغنــا ركــودًا 
اقتصاديــًا آخر. يضع كل ذلك 

ــي  ــي الفيدرال ــك االحتياط بن
األمريكــي في موقف صعب، 
فــي ضــوء التزامــه بتخفيــض 
النقــدي  التحفيــز  حــزم 
ــم  ــاع التضخ ــتمرار ارتف واس
الــذي يتجــاوز بوضوح نســبة 

٢% المســتهدفة.
رغــم أن بنــك االحتياطــي 
ــي يســتمد تفويضــه  الفيدرال
مــن األوضــاع المحليــة التــي 
تحــّدد واجبــه، أصبــح ُينظــر 
باعتبــاره  باســتمرار  إليــه 
لالقتصــاد  األول  الحــارس 
يواجــه  وقــد  العالمــي. 
جيــروم  الحالــي،  رئيســه 
بــاول، أو خليفتــه – إذ إن 
مــدة بــاول تنتهــي أوائــل 
ال  موقفــًا  القــادم–  العــام 
ــن  ــار بي ــه لالختي يحســد علي
أن يدعــم ويحفــز التعافــي 
االقتصــادي، أو يقاوم صعود 
معــدل التضخــم. إن أوجــاع 
ــاع  ــة أوج ــن االقتصادي الصي
ــي  ــا ه ــًا، مثلم ــة أيض عالمي
محلية.عــن »اقتصاد الشــرق 

الســعودية«

»بايدن« واالقتصاد العالمى

سياسة المالية العامة والنمو االقتصادي

تباطؤ الصين.. ثغرة في سردية التضخم

فرض الواقع نفسه فرًضا 
على الرئيس الجديد فقد 
تحتم على الدولة أن تلعب 
دورًا قويًا فى االقتصاد 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

أدت األزمة المالية العالمية التي 
بدأت ٢٠٠٨ إلى تعرض موازين 
المالية العامة ألكبر وأعم تدهور 
في وقت السلم على مر التاريخ

زادت أوجاع الصين من اعتماد 
العالم على الواليات المتحدة 
التي أسهم برنامج التحفيز لديها 
في قيادة انتعاش اقتصادي 
قوي في بداية العام

خــالل الـــ ٢٠ عامــا الماضية ظهر عدد 
مــن الشــركات التقنيــة المزدهــرة فــي 
الصين وأثار ذلك كثيرا من التكهنات عن 
البراعــة العلمية والتقنيــة للبالد وقدرتها 
علــى االبتكار. البعــض يجادل بأن الصين 
قــد بــدأت بالفعــل منافســة أمريــكا فــي 
تلــك المجــاالت وأنهــا أصبحــت متصدرة 
عالميــا فــي بعــض القطاعــات والبعــض 
اآلخــر يعتقــد أن الصين ليســت بالتطور 
الظاهــر على الســطح وأن قيام الحكومة 
بتشــديد الخنــاق تنظيميــا علــى شــركات 
التقنيــة ســيعيق تقدمهــا المســتمر. إذن 

ــا أصح؟ أيهم
ــي تقــدم  ــن يشــككون ف ــك الذي أولئ
الصيــن يؤكــدون اعتمادهــا علــى التقنية 
ــركات  ــى أن الش ــيرون إل ــة ويش الغربي
ــادرة  ــر ق ــزال غي ــة ال ت ــة المحلي التقني
علــى منافســة نظيراتهــا األمريكية عالميا 
لكــن المتفائلــون فــي الصيــن يالحظــون 
أن تلــك الشــركات تســتمر فــي توســعها 
العالمــي الســريع وهــذا يعكــس قــدرة 

الصيــن االســتثنائية علــى التعلــم.
الفريــق األخير محق، ففي واقع األمر 
قدرة الصين على التعلم هي سر النجاح 
االقتصــادي للبــالد وهــذا يعكــس آفــاق 
الصيــن بشــكل أكبــر بكثيــر مــن دالالتــه 
ــة  ــن الناحي ــالد م ــة الب ــة بمكان المتعلق
التكنولوجيــة ففــي واقــع األمــر االبتــكار 
التكنولوجــي ليس أحــد مدخالت التنمية 
ــك  ــج لتل ــا هــو نات ــدر م ــة بق االقتصادي
التنميــة التي يقودهــا رواد األعمال علما 
أنــه مــن خــالل بنــاء أعمــال مزدهــرة، 
ــر  ــا لتطوي ــال فرص يكتســب رواد األعم

تقنيــات وتطبيقــات جديدة.
صحيــح أن الصيــن واجهــت تحديــات 
خارجيــة متزايــدة فــي األعــوام األخيــرة 
ــى  ــود عل ــديد القي ــك تش ــي ذل ــا ف بم
تقاســم التكنولوجيا من قبل االقتصادات 
المتقدمــة، إضافــة إلــى ذلك فــإن جهود 
الحكومــة للمحافظة على نظام اقتصادي 
داخلــي والتخفيــف من المخاطــر المالية 
مــن خالل زيــادة القواعد التنظيمية التي 
تخضع لها الشــركات التقنية كانت مثيرة 
للجــدل فــي الســوق كما يقــال: إن بعض 
شــركات التصنيــع األجنبية قد انســحبت 
مــن الصيــن. لكــن االقتصاد لــم يتوقف، 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن الدافع 
المرتبــط بريــادة األعمــال الــذي يحــرك 
تطــور الصيــن ال يــزال قويا علمــا أن من 
العوامل المساعدة أن الصين لديها سوق 
داخليــة ضخمــة تتكــون مــن ١,٤ مليــار 
إنســان مرتبطيــن بأنظمــة نقــل متطورة 
جدا وشــبكات اتصــاالت متقدمة، إضافة 

إلــى سالســل توريــد مرنــة وفعالة.
بينمــا عديــد مــن الشــركات األجنبيــة 
أتــت إلــى الصين ومن ثــم خرجت منها، 
فــإن هــذا يحــدث دائمــا وهــذا ال يعــود 
ــر  ــون بشــكل غي ــاء يعامل ــى أن الغرب إل
عــادل فــي الســوق الصينيــة فالموضــوع 
بــكل بســاطة هــو أن الشــركات األجنبية 
تصارع لمنافســة الشــركات المحلية التي 
تتمتــع بميــزة كبيرة بما فــي ذلك روتين 
بيروقراطي أقل ومعرفة أعمق بالسوق، 
بينما قد تصل الشــركات األجنبية للصين 
ولديهــا ميــزة تكنولوجيــة بســيطة، فــإن 
ــرة  ــزة عــادة مــا تكــون قصي هــذه المي
األمد وذلك نظرا لســرعة تعلم الشركات 

الصينية.
واليــوم فــإن هنــاك أعــدادا كبيرة من 
ــرة ومتوســطة  ــة صغي الشــركات الصيني
الحجــم الناجحــة وربمــا ليســت أســماء 
معروفــة -فــي واقــع األمــر يطلــق علــى 
تلــك الشــركات اســم »األبطــال غيــر 
ــي  ــا ف ــر دائم ــا تبتك ــن«- لكنه المرئيي
مجــال تطبيــق التقنيــات المتقدمــة كمــا 

أن مكانتهــا تســتمر فــي النمــو.
هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الشــركات 
الصينيــة كذلــك تخــدم الزبائــن خــارج 
الصيــن وعديد منها يحافــظ على وجود 
أكبــر بكثيــر فــي أوروبــا والواليــات 
المتحدة األمريكية مقارنة بالصين علما 
ــن  ــك الشــركات تســتخدم التخزي أن تل
والتوزيــع واألنظمــة اللوجســتية الفعالة 
فــي الصيــن، إضافــة إلى قــدرات الصين 
المتفوقــة فــي تصميم المنتــج والتصنيع 
وذلــك مــن أجــل تعزيــز تنافســيتها 
الخارجية...يتبع.عــن  األســواق  فــي 

»االقتصاديــة الســعودية«

د. منار الشوربجي

باولو مورو ورافاييل روميو 
وآرييل بايندر وأسد زمان

دانيال موس

تشانج جون

كاتبة عربية

كاتب اقتصادي

كاتب في بلومبرغ

كاتب اقتصادي 

المصادر المهملة للمرونة االقتصادية 

االبتكار التكنولوجي ليس أحد 
مدخالت التنمية االقتصادية بقدر 
ما هو ناتج لتلك التنمية التي 
يقودها رواد األعمال

المستقبل لنا والقادم أجمل

يومية سياسية مستقلة
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اقتصاد

داهمت الشرطة الفدرالية األميركية »إف بي آي« 
قصرًا في واشنطن يملكه األوليغارشي الروسي أوليغ 
ديريباسكا المقّرب من الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

إّنه  بيان  الفدرالي في  التحقيقات  وقال مكتب 
دهم القصر الفخم الواقع في حّي راق بالعاصمة 
لتنفيذ »أنشطة شرطية مصّرح بها من المحكمة«.
وقال متحّدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي 
المعلومات لدينا لإلفصاح عنها في  »ال مزيد من 

الوقت الراهن«.
فإّن عناصر من  تايمز  نيويورك  ووفقًا لصحيفة 
الـ«أف بي آي« دهموا أيضًا منزاًل في حّي غرينتش 
فيليدج الراقي في نيويورك مرتبطًا بأوليغ ديريباسكا.

وتّتصل المداهمتان بانتهاكات محتملة للعقوبات 
األميركية المفروضة منذ ٢٠١8 على األوليغارشي 

الروسي.
وفي ٢٠١8 فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات 
على ديريباسكا، مستندة إلى تحقيق يتعّلق بغسيل 

أموال وابتزاز.

وقالت وزارة الخزانة وقتذاك إّن »ديريباسكا مشتبه 
فيه أيضًا بدفع رشى لمسؤول حكومي، وبأّنه أمر بقتل 
رجل أعمال، وبأّن له صالت بجماعة مافيا روسية«.

لكّن ديريباسكا رفع في مارس ٢٠١9 دعوى قضائية 
على وزارة الخزانة يّتهمها فيها باستهدافه بشكل غير 
قانوني، في مسعى ما لبث أن فشل إذ إّن قاضيًا 

فدراليًا رفض الدعوى هذا العام.
وفي دعواه، قال األوليغارشي الروسي إّنه ثروته 
سرت  منذ  دوالر  مليارات   7,5 بمقدار  انخفضت 
العقوبات ضّده وضد ستة أوليغارشيين روس آخرين.

وأضاف أّن حصصه في شركة األلمنيوم الروسية 
العمالقة »روسال« تراجعت وأّنه لتفادي االنتكاسات 
لهذه المجموعة وشركتها الفرعية »إي إن« ولغيرها من 
الشركات، اضطر إلى نقل مصالحه إلى أطراف ثالثة.

ورفعت وزارة الخزانة العقوبات التي فرضتها على 
روسال وشركتين أخريين بعد قرار ديريباسكا خفض 
حّصته في رأسمالها. لكّنها أبقت العقوبات عليه، ما 

يمنع الغير من التعامل معه. ا.ف.ب

دعــا مســؤول فــي قطــاع الصحــة العامــة 
البريطانــي أمــس األربعــاء الحكومــة الــى إعــادة 
فــرض قيــود جديــدة فــي مواجهــة ارتفــاع عــدد 
اإلصابــات بفيــروس كورونا والتي يمكن ان تغرق 
ــار  ــراب الشــتاء وهــو خي المستشــفيات مــع اقت

مســتبعد فــي الوقــت الراهــن.
ــى فــي  ــن األعل ــدة وهــي بي ــات الجدي اإلصاب
أوروبــا تقتــرب مــن مســتويات الشــتاء الماضــي 
وبلغــت 5٠ ألفــا االثنيــن. تبقى الوفيــات ودخول 
المستشــفيات أقــل مــع اإلعــالن عــن ٢٢٣ وفــاة 
االثنيــن وهــو أعلــى مســتوى منذ مارس مــا يرفع 
الحصيلــة اإلجماليــة الــى حوالى ١٣9 ألــف وفاة.

وقــال ماثيــو تايلــور رئيــس اتحــاد »ان اتــش 
اس« الــذي يضــم العديــد مــن منظمــات الصحــة 
العامــة لشــبكة ســكاي نيــوز، »نحــن فــي وضــع 
ــي  ــور ف ــور األم ــل أن تتده ــن المحتم ــث م حي
غضــون أســبوعين أو ثالثــة أســابيع. لذلــك يجــب 

أن نتحــرك علــى الفــور«.
وأضــاف أنــه بــدون اتخــاذ اجــراءات، ســيزداد 
الضغــط علــى النظــام الصحــي مــع اقتــراب فصل 
الشــتاء، وهــي فتــرة ضغــط بشــكل عام بالنســبة 

للمستشفيات.
فــي حيــن تــم رفــع معظــم القيــود فــي يوليــو 
فــي انكلتــرا، حــث ماثيــو تايلــور حكومــة رئيــس 
الــوزراء المحافــظ بوريــس جونســون على تفعيل 

خطتهــا البديلــة التــي تنــص علــى انــه فــي حــال 
تفاقــم األزمــة الصحية يجب إعــادة العمل ببعض 
االجــراءات مثــل وضــع الكمامــات فــي الداخــل 

او العمــل عــن بعــد.
لكــن في الوقــت الراهن، اســتبعدت الحكومة 
تشديد القيود بعدما رفعت كل القيود تقريبا في 
يوليــو الماضــي، مفضلــة االســتمرار فــي االعتماد 

على حملــة التلقيح.
وقال وزير األعمال كواسي كوارتينغ، »ال نريد 

العودة إلى اإلغالق أو فرض قيود جديدة«.
وأضــاف، »فــي الوقــت الحالي ، نريــد االلتزام 
باعطــاء الجرعــة المعــززة« فيمــا تتباطــأ عمليــة 
اعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للشبان انتقادات. 
وتابــع انــه حــول هــذه النقطــة األخيــرة »ال يزال 

يمكننا تحســين االداء«.
أعلنــت الحكومــة أنهــا »تراقــب عــن كثــب« 
متحــورة جديــدة متفرعــة مــن دلتــا تنتشــر فــي 
ــت  ــا إذا كان ــن م ــدون أن يتبي ــن ب ــا لك بريطاني

أشــد عــدوى.
يعــزو بعــض العلمــاء التدهــور الحالــي الــذي 
بشــكل خــاص  الحالــي  الوقــت  فــي  يتعلــق 
بالمراهقين والشباب إلى ضعف تلقيح القاصرين 
ــن بشــكل  وانخفــاض مناعــة المســنين المطعمي
ــة جــدا  ــة الليبرالي مبكــر جــدا، او حتــى المقارب

ــة.ا.ف.ب للحكوم

أشــاد وزير الخارجية األميركــي أنتوني بلينكن 
في كيتو بـ«الديمقراطية« في  اإلكوادور، المحطة 
األولــى مــن جولته فــي أميــركا الجنوبيــة، مؤكدا 
أنــه حصــل علــى ضمانــات باحترام الحريــات بعد 
ــب المخــدرات  ــة طــوارئ ضــد تهري ــرض حال ف

الــذي تعانــي منــه البالد.
وقــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي خــالل لقائــه 
ــو  ــي كيت ــو الســو ف ــوادوري غييرم ــس اإلك الرئي
»نحــن نقــدر بشــدة تمكنكم من البرهنة بشــكل 
ــة يمكــن أن تعطــي  مقنــع علــى أن الديمقراطي

نتائــج ملموســة« .
وذكــر مراســل أن بلينكــن لقي اســتقباال حافال 

فــي أول جولــة لــه فــي أميــركا الجنوبية.
العمــل  »نحيــي  األميركــي  الوزيــر  وقــال 
ــه لمكافحــة الفســاد والســعي  ــذي تقومــون ب ال
ــى كل ســكان  ــع عل ــود بالنف ــى إصالحــات تع ال
اإلكــوادور بعــدل، والعمــل الــذي نقــوم بــه معــا 
ــى  ــاظ عل لمكافحــة االتجــار بالمخــدرات والحف

ــا«. ــا ومناخن بيئتن
ورد الرئيــس الســو أن »اإلكــوادور تقاســم 
ــت  ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــدة الي ــات المتح الوالي
القيم التي وجهتها نحو االزدهار منذ تأسيســها«.
وبعــد عالقات صعبة جدا مع الرئيس اليســاري 
رافائيــل كوريا »٢٠٠7-٢٠١7« ثم بعض التحســن 
مع خليفته لينين مورينو »٢٠١7-٢٠٢١«، مهدت 
االنتخاب المفاجئ لهذا المصرفي المحافظ السابق 

فــي مايــو طريق تقارب واضح بيــن البلدين.
وتأتــي زيــارة بلينكــن بعــد أقــل من ٢٤ ســاعة 
مــن إعالن الرئيس حالة طــوارئ لمكافحة انعدام 

األمــن وتهريب المخــدرات في البالد.
ويتماشــى هــذا اإلعــالن مــع أجنــدة واشــنطن 
التــي تعــد مكافحة تهريب المخــدرات في القارة 

األميركيــة من أولوياتهــا التقليدية.
ــس  ــات إن الرئي ــد المحادث ــن بع ــال بلينك وق
الســو ملتزم احتــرام القيــم »الديمقراطية« خالل 

حالــة الطــوارئ هــذه.
وصــرح الوزيــر األميركــي للصحافييــن إنــه 
يجــب أن تكــون العمليــات »مركــزة للغايــة فــي 
مــا تســعى إليــه »الســلطات« ولفتــرة محــدودة 
وبالطبــع المراقبــة والمضي قدمــا بطريقة تحترم 

القيــم الديمقراطيــة«.
وشــوهد جنــود فــي شــوارع مدينــة غواياكيــل 
جنــوب غــرب البــالد، لكــن لــم تــرد أنبــاء عــن 

انتشــار عســكري فــي العاصمــة كيتــو.
واالكــوادور الواقعــة بيــن كولومبيــا والبيــرو- 
أبــرز منتجيــن عالمييــن للكوكاييــن- هــي أرض 
تخــزن فيهــا المخــدرات ثــم تنقــل نحــو الواليات 

المتحــدة بشــكل خــاص.
ــش  ــى حشــد الجي ــة الطــوارىء عل ــص حال تن
فــي الشــوارع لمكافحــة انعــدام األمــن لمــدة ٦٠ 
يومــا علــى األقــل فــي وقــت تشــهد فيــه البــالد 
ــة ضــد ارتفــاع أســعار  حركــة احتجــاج اجتماعي
المحروقــات. وعبــرت منظمــة هيومــن رايتــس 

ووتــش عــن قلقهــا مــن الوضــع.
وكتب خوسيه ميغيل فيفان مدير األمريكيتين 
ــر  ــة ، علــى تويت ــر الحكومي داخــل المنظمــة غي
»القــوات المســلحة مدربــة علــى الحــرب وليــس 
علــى القانون والنظــام والجريمة. يجب أن تكون 
اســتثنائية ومؤقتة وضرورية للغاية وإال ســتعرض 

النتهــاكات خطيرة«.
تقــع اإلكــوادور بيــن كولومبيــا والبيــرو - 
المنتجيــن الرئيســيين للكوكاييــن فــي العالــم - 
وهــي منطقــة يتــم فيهــا تخزيــن المخــدرات ثــم 
نقلهــا إلــى الواليــات المتحــدة خصوصــا. ا.ف.ب

نّظــم عســكريون ســابقون فــي غواتيمــاال 
تظاهــرة أمــام البرلمــان للمطالبــة بمنحهــم 
تعويضــات ماليــة عــن خدمتهــم خــالل الحــرب 
األهليــة »١9٦٠-١99٦«، فــي احتجــاج تخّللتــه 
أعمــال عنــف وفّرقتــه قــوات مكافحــة الشــغب 

ــوع. ــاز المســيل للدم ــل الغ بواســطة قناب
وبــّث التلفزيــون المحّلــي مشــاهد ظهــر فيها 
مئــات المتظاهريــن وقــد تســّلح بعضهــم بعصي 
وســواطير وزجاجــات وأدوات حاّدة أخرى وهم 
يقتحمــون بوابــة معدنيــة ويدخلــون موقفــًا 
ــون  ــان ويضرم ــى البرلم ــف مبن ــيارات خل للس
ــت  ــي كان ــيارات الت ــن الس ــدد م ــي ع ــار ف الن

مركونــة فيــه.
واســتخدمت قــوات مكافحــة الشــغب التــي 
هرعت إلى المكان قنابل الغاز المســيل للدموع 

لتفريــق المتظاهرين.
ــوا  ــاء إّن عناصرهــا قّدم ــرق اإلطف ــت ف وقال
الرعايــة الصحّيــة لخمســة أشــخاص علــى األقــّل 
أصيبــوا بجــروح طفيفــة أو باختناقــات تنّفســية 

مــن جــّراء تنّشــقهم الغــاز المســيل للدمــوع.

مــن جهتهــا قالــت وزارة الداخلية في تغريدة 
علــى تويتــر إّنــه »تــّم إجــالء جميــع الموظفيــن 

الذيــن كانوا داخــل مبنــى الكونغرس«.
ــى هــذه  وتداعــى العســكريون الســابقون إل
التظاهــرة بعــد رفــض البرلمــان اقتــراح قانــون 
ينــّص علــى منــح ١5 ألــف دوالر تعويضــًا لــكّل 
جنــدي متقاعــد خدم أثنــاء الحــرب األهلية التي 

خّلفــت ٢٠٠ ألــف قتيــل ومفقــود.
واألربعــاء الماضــي أغلــق مئــات العســكريين 
المتقاعديــن معابــر حدوديــة وطرقــات رئيســية 

فــي البــالد احتجاجــًا.
يونيــو  فــي  مماثلــة  احتجاجــات  وجــرت 
وأغســطس للضغــط على البرلمــان إلقرار اقتراح 
القانــون الــذي قّدمــه فيليبــي أليخــوس، النائــب 
ــي ٢٠١9  ــدة ف ــات المّتح ــه الوالي ــذي أدرجت ال

ــى قائمــة لألشــخاص »الفاســدين«. عل
وفــي غواتيمــاال هناك قانون يمنــح تعويضات 
ماليــة لضحايا الحرب األهليــة واألرامل واأليتام، 
لكــّن أفــراد القــوات المســّلحة غيــر مشــمولين 

ا.ف.ب به. 

أيــدت لجنــة تحقيــق برلمانيــة أميركيــة إطالق 
إجراءات قضائية بتهمة »عرقلة عمل الكونغرس« 
ضــد ســتيف بانــون المستشــار الســابق لدونالــد 
ترامــب الــذي يرفــض المشــاركة فــي التحقيقــات 

فــي االعتــداء علــى الكابيتــول.
وقــال الديمقراطــي بيني تومســون رئيس هذه 
اللجنــة التــي انتقدهــا دونالــد ترامــب وحلفــاؤه 
إن بانــون »يجــب أن يلتــزم بتحقيقنــا أو يواجــه 

ــب« رفضه. عواق
وأضاف قبل تصويت األعضاء التسعة باإلجماع 
لصالــح المحاكمة »ال يمكننا الســماح ألي شــخص 
بــأن يصبــح عقبة فــي طريق عمل اللجنــة الخاصة 
بينمــا نعمــل علــى إثبــات الحقائــق«، مؤكــدا أنــه 

»ببســاطة، الرهانــات كبيرة جدا«.
وكان ســتيف بانــون اســتدعي الخميس للمثول 
أمــام هــذه اللجنــة الخاصــة لمجلس النــواب التي 
تحقــق فــي دور الرئيــس الجمهــوري الســابق فــي 
الهجــوم الــذي شــنه أنصــاره على مقــر الكونغرس 
فــي الســادس مــن ينايــر بينمــا كان البرلمانيــون 
يصادقــون على فوز جو بايدن بالرئاســة. انتخاب. 

لكنــه لــم يحضر.
ــة ســتيني  ــة الديمقراطي ــم األغلبي ــن زعي وأعل
هويــر إنــه ســيتم التصويــت علــى توصيــة لجنــة 
التحقيــق فــي جلســة عامــة فــي مجلــس النــواب 

الخميــس.
وقال »علينا أن نكشــف بشــكل كامل مالبسات 
هجــوم ٠٦ ينايــر«، مشــددا على أن ســتيف بانون 

»مــن واجبه حيال بلده اإلدالء بشــهادته«.
ــى النــص، يتــم  ــواب عل وفــي حــال وافــق الن

إرســال الشــكوى إلــى وزارة العــدل التــي ســتقرر 
ــون  ــى ســتيف بان مــا إذا كان ســتوجه االتهــام إل
الــذي يمكــن نظريــا، أن يواجــه عقوبــة الســجن 

لمــدة تصــل إلــى عــام واحــد.
وكان بانــون »٦7 عامــا« أحد مهندســي الحملة 
الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في ٢٠١٦ قبل أن 
يطــرده الملياردير الجمهوري. وفي األيام األخيرة 
مــن واليتــه، أصــدر الرئيــس ترامــب عفــوا وضــع 

حــدا لمالحقــات ضده بتهمة اختــالس أموال.
ــة إن بانــون وعلــى الرغــم مــن  وقالــت اللجن
أنــه لــم يكــن يشــغل أي منصــب رســمي فــي ٠٦ 
ينايــر، تحــدث مــع ترامــب عــن التظاهــرة فــي 

األيــام التــي ســبقت الهجــوم.
ــم اســتدعاء  ــب هــذا المستشــار، ت ــى جان وإل
ــد ترامــب  ــن لدونال ــن مــن المقربي أربعــة آخري

ــادات. ــق واإلدالء بإف ــم وثائ لتقدي
وطلــب منهــم الرئيــس الســابق عــدم االمتثــال 
لطلبات اللجنة مشددا على حق السلطة التنفيذية 

فــي الحفاظ على ســرية معلومــات محددة.
لكــن الديمقراطييــن يــرون أن هــذا الصالحيــة 
ال يمتلكهــا ســوى الرئيــس الحالــي. ويفتــرض أن 
يجــري هذا النقــاش القانوني في المحاكم ويمكن 

أن يبطــئ عمــل اللجنة.
وقــال الرئيــس جــو بايــدن إنــه يجــب محاكمــة 
الذيــن يتجاهلــون مذكــرات االســتدعاء الصــادرة 
ــا باســم وزيــر العــدل  عــن اللجنــة. لكــن متحدث
أعلــن بعــد ذلــك أن الــوزارة اتخــذت »قــرارات 
مســتقلة فــي جميــع المالحقــات ال تســتند ســوى 

إلــى الحقائــق والقانــون«. ا.ف.ب

ــس  ــاء أن الرئي ــس األربع ــن أم ــن الكرملي أعل
الروســي فالديميــر بوتيــن لن يتوجه الى غالســكو 
لحضــور المؤتمــر الدولــي حــول المنــاخ »كــوب 
٢٦« مؤكــدا فــي الوقــت نفســه ان ملــف المنــاخ 

يبقــى »أولويــة« بالنســبة لروســيا.
وقــال المتحــدث باســم الكرمليــن ديمتــري 
ــا  ــن أيض ــه بوتي ــن يتوج ــف، ل ــكوف »لالس بيس
الــى غالســكو« بعــد إعالنــه ان الرئيــس الروســي 
لــن يحضــر قمــة مجموعــة العشــرين فــي ايطاليا.

وأكد بيسكوف أن »اإلشكالية »التغير المناخي« 
المطروحــة علــى جدول األعمال في غالســغو هي 
إحــدى أبــرز أولويــات سياســتنا الخارجيــة« مضيفا 
ــن  ــوب-٢٦ لك ــي ك ــة ف ــيا ســتكون ممثل ان روس

بــدون اعطــاء توضيحــات أخرى.
وكان بوتين أعلن في منتصف اكتوبر أن روسيا، 
ــد  ــم، تري ــا فــي العال ــر تلويث ــدول األكث إحــدى ال
الوصــول الى حياديــة الكربون بحلول العام ٢٠٦٠.

وكانت صحيفة كوميرســانت كشــفت في مطلع 
اكتوبر أن الحكومة الروسية تعد استراتيجية بيئية 
جديدة مع اجراءات أكثر تشــددا لخفض انبعاثات 

الغاز المســببة لالحتباس الحراري.
ــى  ــدف موســكو ال بحســب هــذه الخطــة، ته
خفــض انبعاثاتهــا بحوالى 8٠% بحلــول العام ٢٠5٠ 
ال ســيما عبــر التخلــي تدريجيا عــن الفحم كمصدر 
للكهربــاء واســتبداله أكثــر بالطاقــة النوويــة بيــن 

مصــادر أخــرى.
مواضيــع البيئــة لــم تدخــل إال بشــكل متأخــر 
فــي الخطــاب الرســمي فــي روســيا، إحــدى أبــرز 

منتجــي المحروقــات فــي العالــم.
لطالمــا قلــل بوتيــن من أهميــة دور البشــر في 
التغيــر المناخــي لكنــه أبــدى التزامــا أكبــر حــول 
الموضــوع فــي اآلونة األخيرة ال ســيما بفعل تزايد 
ــي  ــرى ف ــق الكب ــل الحرائ ــة مث الكــوارث الطبيعي

بالده.ا.ف.ب

الشرطة األمريكية تدهم قصرًا يملكه أوليغارشي روسي مقرب من بوتين

بريطانيا: مسؤولو الصحة يدعون لقيود جديدة مع تزايد اإلصابات

بلينكن يشيد بالديمقراطية في اإلكوادور خالل جولته بـ»الجنوبية«

غواتيماال: عسكريون سابقون يتظاهرون بعنف للمطالبة بتعويضات

لجنة في »النواب األمريكي« تطلق مالحقات ضد بانون حليف ترامب

بوتين لن يحضر المؤتمر الدولي حول المناخ »كوب 26« 

يــزور أعضاء مجلــس األمن الدولي 
فــي نهايــة األســبوع منطقــة الســاحل 
وتحديــدا مالــي والنيجر لدفــع باماكو 
ــة بعــد  ــى العــودة للســلطة المدني ال
انقالبين عســكريين خالل تسعة أشهر 
فــي منطقــة تعــزز فيهــا التنظيمــات 

اإلرهابيــة المتشــددة وجودها.
ــم  ــدى األم ــال ســفير النيجــر ل وق
المتحــدة عبــدو أبــاري الــذي يشــارك 
فــي تنظيــم هــذه الزيــارة مــع نظيــره 
الفرنســي إن »منطقة الســاحل تواجه 
مختلف أنواع التحديات، من مكافحة 
االرهاب الى إشكالية اإلغاثة اإلنسانية 
وصــوال الــى أثــر التغيــر المناخــي 

والحوكمة«.
مــن جهتــه، قال نيكــوال دي ريفيير 
إن »الوضــع فــي منطقــة الســاحل ال 
يــزال هشــا جدا« متحدثا عن »ارســاء 
االســتقرار في مالي« وضرورة »بحث 
كيفيــة دعــم جهــود دول الســاحل 

الخمــس لضمــان أمنهــا«.
وصلت عالقات المجلس العسكري 
المالــي بفرنســا إلــى أدنى مســتوياتها 
وتأتــي هــذه الرحلة فــي الوقت الذي 
تبحــث فيه باماكو عن شــركاء بديلين 
عن باريس ال سيما في روسيا. ورفض 
األوروبيون انتشار قوات شبه عسكرية 
روســية فــي مالي مــن مجموعة فاغنر 

المعروفــة  الخاصــة 
مــن  قريبــة  بأنهــا 
الكرمليــن معتبريــن 
ذلك غيــر متوافق مع 
ــاركتهم في مهمة  مش
قوات القبعات الزرق 
»مينوســما« او قوات 
مكافحــة اإلرهابيين.

بالنسبة ألعضاء مجلس األمن ال١5، 
فــان التوجــه الــى دولــة يحكمها رجل 
ــى  ــة عل ــي »الموافق عســكري ال يعن
ــطس  ــي« »اغس ــي مال ــات ف االنقالب
يؤكــد  كمــا   ،»٢٠٢١ ومايــو   ٢٠٢٠
عــدة دبلوماســيين غربييــن وأفارقــة. 
ــى  ــون ال ــم يذهب ــم إنه ــال أحده وق
المنطقة لدعــم »المنظمات اإلقليمية 
ــدول  ــة ل ــة االقتصادي ــل المجموع مث
غــرب أفريقيا والتشــديد علــى احترام 
مواعيــد االنتخابات، واذا لم يكن ذلك 
ــد جــدول  ــا، علــى األقــل تحدي ممكن

زمنــي واقعــي«.

فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا 
تنظيــم انتخابــات فــي مالــي فــي ٢7 
فبراير ٢٠٢٢ لكن السلطات تعتقد أن 
تأجيلهــا لبضعــة أســابيع أو اشــهر أمر 

غير مســتبعد، والمهــم مصداقيتها.
اذا كانــت الصيــن وروســيا والهنــد 
ســتتمثل بمســاعدي 
فــان  الســفراء، 
المتحــدة  الواليــات 
ــاحل  ــى الس ــد ال توف
لينــدا  ســفيرتها 
ينفيلــد  غر - س ما تو
الســفيرة التي تشــغل 
رتبة وزير في حكومة 
الرئيــس جــو بايــدن. وهــي مشــاركة 
ــل  ــى هــذا المســتوى ويأم ــادرة عل ن
األوروبيــون واألفارقــة على حد ســواء 
االستفادة منها لمحاولة تغيير الموقف 
األميركــي بشــأن قــوة مجموعــة دول 
الســاحل الخمس لمحاربة اإلرهابيين.
واشــنطن  تفضــل  اآلن،  حتــى 
المســاعدة الثنائيــة وترفضعلــى غــرار 
عنهــا  دافــع  التــي  الفكــرة  لنــدن 
ــم  ــب دع ــاء مكت ــام إلنش ــن الع األمي
لألمــم المتحــدة بتمويــل مشــترك من 
المنظمة الدولية، لهذه القوة المؤلفة 
مــن قوات مــن النيجر وبوركينا فاســو 

ــا. ــي وتشــاد وموريتاني ومال
ــن،  ــس األم ــى مجل ــالة إل ــي رس ف
كشــف أنطونيــو غوتيريش فــي اآلونة 
ــف شــمال األطلســي  ــرة أن حل األخي
الدعــم  لزيــادة  »خيــارات  يــدرس 
ــس«. ــاحل الخم ــة دول الس لمجموع

وقــال دبلوماســي 
ــن  ــض الكشــف ع رف
اسمه إن »األميركيين 
خيــارات  يريــدون 
ــف  ــن حل ــة، لك بديل
يبــدو  ال  األطلســي 
للوهلــة األولــى خيارا 
ــس  ــا، وهــذا لي ممكن
ــا«. ــه إفريقي ــا تطلب م

تابــع هذا الدبلوماســي أن الواليات 
المتحدة تصر على أن »حفظ الســالم 
ليــس مكافحــة اإلرهاب«. فــاألول هو 
مــن مســؤولية األمــم المتحــدة فيمــا 

الثانــي هــو مقاربــة وطنية.
وأضــاف لكــن »فــي افريقيــا حيث 
التهديــد اإلرهابــي يتزايــد أو يتنــوع، 
ســيتعين علــى عمليــات حفظ الســالم 
أن تطــرح المزيــد من األســئلة« حول 
دورها في مكافحة اإلرهابيين متسائال 
»مــا الفــرق بين حمايــة المدنيين في 
مواجهة تهديــد إرهابي او مجموعات 

مسلحة؟«.
ــة مــا تهديــدا  عندمــا تحــارب دول
علــى أراضيهــا، فــإن القاعــدة فــي 
ــد  ــه ال يوج ــي أن ــدة ه ــم المتح األم
ســبب لدعمهــا ماليــا، كما قــال مصدر 

دبلوماســي آخــر.
لم يتســن الحصول 
تعليــق  أي  علــى 
البعثــة  مــن  آخــر 
الدبلوماسية األميركية 
لــدى األمــم المتحــدة 
ــدا  ــع لين ــأن دواف بش
تومــاس غرينفيلد في 
ــا  ــق برحلته ــا يتعل م
األولــى الــى منطقــة الســاحل مــع 

ــن. ــس األم ــاء مجل أعض
مــن الجانــب الفرنســي، يتمثــل 
ــة تحريــك  التحــدي أيضــا فــي محاول
طلــب مــن باريــس لزيــادة عديــد 
قــوة حفــظ الســالم بألفــي عنصــر 
فــي وســط البــالد »تعــد القــوة حاليــا 
١٣,٢89 عسكريا و١9٢٠ شرطيا«. هذا 
الطلــب الــذي أعــد فــي يونيــو بعــد 
إعــالن فــك ارتبــاط قــوة برخــان فــي 
مالــي، رفضــه عدة أعضــاء في مجلس 
األمن ال ســيما ألســباب مالية، بحسب 

دبلوماســيين.ا.ف.ب

بعد انقالبين عسكريين خالل 9 أشهر 

مجلس األمن يضغط نحو سلطة مدنية في مالي

منطقة الساحل تواجه جملة 
من التحديات في مقدمتها 

مكافحة اإلرهاب

عالقة االنقالبيين وفرنسا 
بأدنى مستوياتها وباماكو 

تبحث عن بديلين

الجيش المالي بين أنصارة بعد االنقالب األخير       وكاالت

بلينكن                                                         ا.ف.ب

األمن في مواجهة المحتجين                            ا.ف.ب   

دانت المانيا »بشدة« أمس االربعاء »اختبار 
الصاروخ البالستي« الذي أعلنته كوريا الشمالية، 
معتبــرة أنــه »يهدد االســتقرار واالمن االقليمي 
ــن  ــان صــادر ع ــر بي ــا ذك ــق م ــي«، وف والدول

وزارة الخارجية.
واشارت الوزارة إلى أن »التجارب المتكررة« 
خــالل األســابيع األخيــرة »تزيــد التوتــرات 
السياســية بطريقــة غيــر مســؤولة«، إذ أكــدت 
كوريــا الشــمالية أنهــا أطلقــت صاروخا بالســتيا 

مــن غواصــة أمــس األول.
ــًا  ــًا تقني ــار تقدم ــذا االختب ــكل ه ــد يش وق
كبيــرًا، فــي حيــن تخــوض الكوريتــان اللتــان ال 
تــزاالن مــن الناحيــة الفنيــة فــي حالــة حــرب، 
ســباق تســلح والحــوار متوقــف بيــن واشــنطن 

وبيونــغ يانــغ.
وإذا تأّكــد بالفعــل أّن كوريــا الشــمالية باتت 
تمتلــك القــدرة علــى إطــالق صواريــخ بالســتية 
مــن غواصــات فيعنــي ذلــك أّن الدولــة المغلقة 
ســيمكنها توجيــه ضربــة ثانيــة إذا مــا ُضربــت 
منّصاتها البرّية، الثابتة أو المتحّركة، المخّصصة 

ــالق الصواريخ. إلط
وفرضــت األمــم المتحــدة سلســلة عقوبــات 
علــى كوريــا الشــمالية بســبب مواصلتهــا تطوير 
أســلحة نوويــة وصواريخ باليســتية بما يتعارض 

ــع قراراتها. م
وقالــت برليــن إن »كوريــا الشــمالية تخــرق 
مــن جديــد التزاماتهــا بموجب قــرارات مجلس 
األمــن« داعيــة  بيونــغ يانــغ إلــى »قبــول عرض 
إجــراء المحادثات من الواليات المتحدة وكوريا 

الجنوبية«.
وجــددت مطلــب »الوقف الكامــل والذي ال 
رجعة فيه« لبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وشــدد البيــت األبيــض علــى أن التجربــة 
تســلط الضــوء علــى الحاجــة »الملحــة« للحوار 
مــع بيونــغ يانــغ، لكنــه أكــد التــزام واشــنطن 
»الصــارم« المســاعدة فــي الدفــاع عــن كوريــا 

ــان. ا.ف.ب ــة والياب الجنوبي

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« 
علــى مســتوى العالــم ٢٤١,58 مليــون نســمة، 
فيمــا وصــل إجمالي عــدد الوفيــات الناتجة عن 
ــة  ــاء إلــى 5 مالييــن و١٢٠ ألفــا و١٣7 حال الوب

بحســب إحصــاء لـــ »رويترز”.
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيروس فــي أكثر 
ــى  ــذ اكتشــاف أول ــن ٢١٠ دول ومناطــق من م
حاالت اإلصابة بالصين في ديســمبر ٢٠١9. وام

ــادة  ســجلت روســيا ارتفاعــا قياســيا وزي
غيــر مســبوقة جديــدة فــي عــدد الوفيــات 
الناجمــة عــن الوباء بواقــع ١٠٢8 حالة وفاة 
بفيــروس » كورونــا« خــالل ٢٤ ســاعة فــي 
أعلــى حصيلــة يوميــة منــذ بدايــة الجائحــة 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي الوفيــات إلــى ٢٢٦ 

ألفــا و٣5٣ حالــة وفــاة.
وقــال مركــز العمليــات الروســي الخــاص 
بمكافحة الفيروس إن عدد االصابات اليومية 
شــهدت انخفاضــا بتســجيل/ ٣٤٠7٣ إصابــة 
جديــدة خــالل آخــر ٢٤ ســاعة مقارنــة بيوم 
ــي  ــح إجمال ــة ليصب اول أمــس ٣٣7٤٠ إصاب
ــا و8٢5  ــن و9٤ ألف ــاالت 8 ماليي ــدد الح ع

إصابة.وام

ألمانيا تدين بشدة إطالق صاروخ 
من قبل كوريا الشمالية

إصابات »كورونا« العالمية تتجاوز 
241.58 مليون

 روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات
بـ »كورونا« منذ بداية الجائحة
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤9١٢١٧9/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤9٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣9٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣9٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

ــازات  ــة اإلنج ــد صناع ــادة تجي ــًا بقي ــق عالي ــا يحل وطنن
واســتباق الزمن واستشــراف المســتقبل.. حيث ال مســتحيل 
فــي قامــوس اإلمــارات وال عزيمــة تليــن، الرفعــة والمجــد 
والغــد المشــرق صناعــة وطنيــة واحتــراف راســخ عمقــت 
ــتكون  ــة س ــة، وكل مرحل ــيرة التنموي ــة المس ــه روع قدرات
ــر  ــزة وفخ ــة ع ــات.. رحل ــن النجاح ــيليها م ــا س ــًا لم أساس
تواكــب التاريــخ وتتقــدم عليــه، أساســها اإلنســان المتمكــن، 
ــة  ــي طليع ــة وف ــتراتيجيات الوطني ــة االس ــر كاف ــو جوه فه
الــرؤى الحضاريــة دائمــًا ليكــون قــادرًا علــى تعزيز تنافســية 
الدولــة والمشــاركة فــي مســيرتها الملهمــة، فاإليمــان مطلق 
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــا بقي أنن
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظه اهلل«.. دائمًا الشــعب األســعد 
واألكثــر نشــاطًا وديناميكيــة نحــو مســتقبل ترســخ فيــه دولة 

اإلمــارات موقعهــا فــي أعلــى قمــم المجــد.
الوطــن والمواطــن دائمــًا محــور لقــاءات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
ــه  ــي »رعــاه اهلل«، وأخي ــوزراء حاكــم دب رئيــس مجلــس ال
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة »حفظــه 
اهلل«، فالمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات وترجمــة 
الــرؤى العمالقــة فــي التنميــة محليــًا ودوليــًا، تنطلــق مــن 
رؤيــة ســموهما حيــث األهــداف الشــجاعة علــى المســتوى 
ــة  ــي مقدم ــًا  وف ــل دائم ــارات األفض ــون اإلم ــي لتك الوطن
الركــب الحضــاري نحــو مســتقبل اإلنســان، وهــو مــا أكــده 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بقــول 
ســموه: »لقــاءات إكســبو هي لقــاءات المســتقبل.. ولقاءات 
األفــكار الكبيــرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مســتقبل 
أجمــل بــإذن اهلل… حفــظ اهلل دولــة اإلمــارات وأدام عزهــا 

ومجدهــا«.
قيادتنا الرشــيدة جعلــت رفعة الوطن وراحة أبنائه األولوية 
المطلقــة فــي جميــع التوجهــات واالســتراتيجيات التــي يتــم 
العمــل عليهــا، والمشــاريع بقــدر ما تشــكله من نقــالت نوعية 
ــك  ــا.. كذل ــق طموحاته ــو تحقي ــة نح ــيرة الدول ــدًا لمس وراف
تعبــر عــن وحدتنــا وتكاتفنــا وتجســد عزيمــة القيــادة بتوفيــر 
ــات  ــم التطلع ــع حج ــب م ــي يتناس ــاة الت ــن الحي ــتوى م مس
لنكــون الوطــن األســعد دائمــًا، فالجميــع علــى قلــب واحــد 
ينبــض والء ووفــاء لقيــادة قدمــت كل ما يلزم لشــعبها ولتثري 
التنميــة التــي تنعــم بهــا كافــة مناطــق الدولــة، وهــو مــا أكده 
ــول  ــان بق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب صاحــب الســمو الشــيخ محم
ــعبنا  ــاء بش ــا، واالرتق ــة وطنن ــا، رفع ــة أولوياتن ــموه: “قم س

وتعزيــز موقعنــا عالميــا”.
نؤمــن تمامــًا أننــا صناع الحاضر والمســتقبل،  وأن اهلل انعم 
علينــا بقيــادة جعلت اإلنســان في طليعــة اهتماماتها، وأكدت 
دائمــًا أننــا ســنكون أعلــى القمــة فــي ظــل نهــج وطني راســخ 
واســتراتيجيات تبيــن للعالــم أجمع مدى النجاحــات والنقالت 
ــة  ــوان الرفع ــارات، عن ــة اإلم ــا دول ــي تحققه ــة الت الحضاري
والنجــاح واالزدهــار وملحمــة قهــر اإلنســان لــكل مســتحيل 

وخوضــه الســباق مــع الزمــن بــكل شــجاعة وثقــة وإيمــان.

الدائــرة حــول  المعركــة 
أجنــدة »بايــدن« االقتصاديــة 
ذات أبعــاد عالميــة. فهى فى 
جوهرهــا معركــة ضــد أســس 
ــى  ــام االقتصــادى العالم النظ
الراهــن بــكل تشــوهاته التــى 
تضــر باألغلبيــة الســاحقة مــن 

ســكان العالــم.
ظــل  الــذى  فـ»بايــدن«، 
طــوال حياتــه يمثــل يميــن 
ــى  ــه، يتبن ــى حزب ــط ف الوس
اقتصاديــة  سياســات  اليــوم 
أقــرب للتيــار التقدمــى. وهو 
موقــف سياســى ال يمثــل، فى 
تقدمًيــا  اختيــاًرا  تقديــرى، 
وإنمــا  األمريكــى،  للرئيــس 
ــا  ــه فرًض ــه علي ــف فرض موق
الواقــع االقتصــادى فى بالده.
»بايــدن«  تســلم  فقــد 
ــل  ــوأ مراح ــى أس ــة ف الرئاس
فــى  وبــاء كورونــا  تفشــى 
تكــن  لــم  وهــى  بــالده. 
راح  صحيــة  أزمــة  مجــرد 
ضحيتها مئات اآلالف وأضرت 
بســمعة أمريــكا دولًيــا، وإنما 
ال  أيًضــا  اقتصاديــة  أزمــة 

تقــل خطــورة، حيــث أدت 
ــم  ــن وظائفه ــدان الماليي لفق
االقتصاديــة  مقدراتهــم  أو 
عموًمــا. وهو األمر الذى كان 
يتطلــب تدخــاًل حكومًيا قوًيا. 
وقد تســلم »بايدن« الرئاســة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــط مرحل وس
مراحــل أفــول اإلمبراطوريــة 
مثــل  فمثلهــا  األمريكيــة. 
ــل  ــابقة، ظ ــات س إمبراطوري
التمــدد الخارجــى المفــرط 
األمريكيــة  لإلمبراطوريــة 
أكبــر بكثيــر مــن قدرتهــا على 
تحمــل تكلفته الباهظة، فتأثر 

ــوة. ــى بق ــل األمريك الداخ
ففــى الوقــت الــذى كانــت 
ــى  ــا ف ــة خارجًي ــه منخرط في
عمليــات لـ»بنــاء الدولة« فى 
أكثــر مــن بلــد بالعالــم كانــت 
البنيــة التحتيــة األمريكيــة فى 
ــا  ــا، بم ــزداد تردًي ــل ت الداخ
أمريــكا  يؤثــر علــى قــدرة 
الصعيــد  علــى  التنافســية 
االقتصــادى الدولى. وقد أدى 
ــات  ــم األزم ــه لتفاق ــك كل ذل
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
موجــودة  كانــت  التــى 
أصــاًل، وصــارت الفجــوة فــى 
مســتويات الدخل والمعيشــة 

هائلــة، خصوًصــا مــع الخفض 
الضريبــى المذهــل فــى عهــد 
ــم يســتفد  ترامــب، والــذى ل
منه ســوى الشركات العمالقة 
ثــراء.  األكثــر  واألمريكييــن 
ــا،  ــم يكــن كافًي ــك ل وكأن ذل
فقــد ازدادت وتيــرة تعــرض 
الواليــات المتحــدة للكــوارث 
الطبيعيــة الناجمــة عــن كارثة 

ــة. ــاخ العالمي المن
ومــن هنــا، فــرض الواقــع 
ــس  ــى الرئي ــا عل ــه فرًض نفس
الجديــد. فقــد تحتــم علــى 
الدولــة أن تلعــب دوًرا قوًيــا 
مــا  إلنقــاذ  االقتصــاد  فــى 
يمكــن إنقــاذه، بــدًءا مــن 
للبطالــة  إعانــات  تقديــم 
علــى أوســع نطــاق، ووقــف 
طــرد مــن يعجــزون عــن دفع 
ــعى  ــم، والس ــاط منازله أقس
إليجاد وظائف جديدة، فضاًل 
عــن تحديــث البنيــة التحتيــة 
واالنســحاب دولًيا ثــم توجيه 
المزيــد من اإلنفاق للخدمات 
العامة والبرامــج االجتماعية، 
الواقعيــة  البدائــل  وإيجــاد 
لتحويــل االقتصــاد األمريكــى 
نحو الطاقة البديلة، والســعى 
الحثيــث لمواجهــة مخاطــر 

التحــوالت المناخيــة. وقــد 
ــر  ــود جوه ــك البن ــت تل مثل
أجنــدة »بايــدن« التشــريعية 
ــاء  ــا »البن ــق عليه ــى أطل الت
بشــكل أفضل«. فهــى تتضمن 
جديــدة  فيدراليــة  ميزانيــة 
األولويــات،  تلــك  تعكــس 
ــون  ــروع قان ــن مش ــاًل ع فض
التحتيــة.  البنيــة  إلصــالح 
وهــى األجنــدة التــى تواجــه 
اليــوم مقاومــة شرســة ليــس 
فقــط من جانــب الجمهوريين 
بالكونجــرس وإنمــا من جناح 
ــزب  ــى الح ــط ف ــن الوس يمي
الديمقراطى، حزب »بايدن«.
فــى  المقاومــة،  وتلــك 
ــة ألى  ــى مقاوم ــرى، ه تقدي
نــوع مــن التراجع عــن هيكل 
ــذى  ــى ال االقتصــاد النيوليبرال
علــى  جوهــره  فــى  يقــوم 
دون  الســوق  يــد  إطــالق 
قيــد أو شــرط، وتقليــص دور 
الدولــة فــى دعــم البرامــج 
تســتفيد  التــى  االجتماعيــة 
منهــا األغلبيــة الســاحقة مــن 
ــا.  ــطى والدني ــات الوس الطبق
وهــو النظــام االقتصادى الذى 
بــدأ، أمريكًيــا وبريطانًيــا، فى 
تزامــن  حيــن  الثمانينيــات 

مــع  ريجــان  رونالــد  عهــد 
عهــد مارجريــت تاتشــر. ثــم 
صــار ذلــك النظــام هــو النظام 
االقتصــادى العالمــى طــوال 

ــرة. ــا األخي ــن عاًم األربعي
ــى  ــدن«، حت ــزال »باي والي
اآلن، متمســًكا بتلك األجندة، 
رغم اســتعداده لتقليص حجم 
البرامج االجتماعية، ال التخلى 
وستكشــف  بالكامــل.  عنهــا 
القادمــة  القليلــة  األســابيع 
ــيقدم  ــس س ــا إذا كان الرئي م
تنــازالت أكثــر عمًقــا، فتنتهى 
المعركــة إلــى تبنى مســكنات 
قصيرة األجل ألزمة جوهرية، 
ــه  ــات إدارت ــتمثل سياس أم س
الحقيقيــة  التحديــات  أهــم 
عالمــى  اقتصــادى  لنظــام 
ظالم؟.عــن »المصــري اليوم«

نتيجــة لتراجــع النمو طويل األجل 
الناشــئ عــن صدمــات أســعار النفــط 
في الســبعينيات آنذاك، انخفض عدد 
ــدول  ــدد ال ــذرة وزاد ع ــدول الح ال
الوفــرة االقتصاديــة. وخــالل  ذات 
الثمانينيــات والتســعينيات، ارتبطــت 
الجهــود الراميــة إلــى ضبــط أوضــاع 
الماليــة العامــة المدفوعــة جزئيــا 
بارتفــاع أســعار الفائــدة العالميــة 
بوجــود موازيــن أولية أقــوى وزيادة 
ــا  ــي وجــد أنه ــدول الت ــي عــدد ال ف
انتهجت سياسة حذرة. وأدت األزمة 
الماليــة واالقتصاديــة العالميــة التــي 
بــدأت عام ٢٠٠8 إلى تعرض موازين 
الماليــة العامــة ألكبــر وأعــم تدهــور 
يحــدث فــي وقــت الســلم علــى مــر 
التاريــخ. وحــدث تراجــع حــاد فــي 
عــدد الــدول الحــذرة. وفعليا، تشــير 
البيانــات إلــى أنــه فــي حالــة الــدول 
التــي وجــد أنهــا كانــت حــذرة فــي 
سياســاتها الماليــة العامــة عمومــا 
إلــى حيــن بدايــة الركــود الكبيــر 
»بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وإســبانيا«، أدت اســتجابة 
سياســة الماليــة العامــة لألزمــة التــي 
ــي  ــاق الحكوم ــادة اإلنف ــت زي تضمن
وخفض حصائل الضرائب إلى ترجيح 
كفــة اإلســراف خالل الفتــرة ٢٠٠9 ـ 
٢٠١١ فــي حالــة الواليــات المتحدة، 
وفــي عــام ٢٠١٠ في حالة إســبانيا«. 
وبالنســبة لــدول أخــرى، مثل فرنســا 
واليابــان التــي اتســمت سياســات 
الماليــة العامــة لديها باإلســراف قبل 
عــام ٢٠٠8، فقــد أدت اســتجابتها 
لألزمــة إلــى تدهــور موازينها األولية 

مــع زيــادة مســتويات الديــن.
وتبيــن قاعــدة البيانــات الجديــدة 
ــد ال  ــر. فالبل أيضــا أن الســلوك يتغي
ــد.  ــى األب يظــل حــذرا أو مســرفا إل

وتمامــا مثلمــا تتغيــر الــدول نتيجــة 
وقوع تطورات سياســية أو اجتماعية 
أو مؤسسية أو اقتصادية تتغير كذلك 
درجة حذرها أو إســرافها في سياسة 

ــة العامة. المالي
وتعنــي هــذه المالحظــة البســيطة 
لصانعــي  ينبغــي  ال  أنــه  ضمنــا 
ــم  ــه أع ــور بوج ــات والجمه السياس
ــدى  ــخ ل ــرف راس ــود ع ــار وج اعتب
ــاع سياســة حــذرة فــي  بلــد مــا باتب
المســلمات،  مــن  العامــة  الماليــة 
ــد  ــإن اســتمرار بل ــل، ف ــي المقاب وف
مــا فــي اتبــاع سياســة مســرفة فــي 
الماليــة العامة ليس قدرا محتوما إذا 
اتبــع ذلك البلــد التدابيــر التصحيحية 

ــبة. المناس

والدرس الذي يمكن أن تستخلصه 
ــح،  ــج واض ــذه النتائ ــن ه ــدول م ال
وهــو أنه ســيكون لقرارات السياســة 
التــي تتخذها في المســتقبل القريب 
أثــر دائــم فــي وضــع الماليــة العامــة 
لديهــا فــي األجــل الطويــل. ويواجــه 
المتقدمــة  االقتصــادات  معظــم 
تحديــات كبيــرة فــي مجــال الماليــة 
العامــة. وقــد دفــع ارتفــاع تكاليــف 
االقتــراض بعــض هــذه االقتصــادات 
بالفعــل إلى االضطــالع بعملية كبيرة 
لضبط أوضــاع المالية العامة. وتقوم 
االقتصــادات األخــرى حاليــا بتعديــل 
أوضاعهــا بوتيرة أبطأ لدعــم التعافي 
المبدئــي مــع محاولــة الحفــاظ علــى 
ــل  ــا طوي ــي التزامه ــة األســواق ف ثق

األجــل بتوخــي الحــذر فــي سياســة 
الماليــة العامــة. أمــا مســألة مــا إذا 
كان ســيحكم علــى هذه الــدول بأنها 
حــذرة أو مســرفة بعــد عــدة أعــوام 
من اآلن فتعتمد على قرارات سياسة 
الماليــة العامــة وكذلــك علــى مــدى 
ــل  ــادي طوي ــو االقتص ــتئناف النم اس
األمد.عــن »االقتصاديــة الســعودية«

تنضــم الصيــن إلــى قائمــة 
مواطــن الضعــف التــي تهّدد 
ــي االقتصــادي  بفشــل التعاف
كانــت  أن  بعــد  المترنــح، 
مصــدرًا مــن مصــادر قــوة 
علــى  العالمــي  االقتصــاد 

ــل. ــي طوي ــدى زمن م
معــدل  تباطــؤ  مشــكلة 
الصينــي،  االقتصــاد  نمــو 
التــي تفاقمــت بســبب أزمــة 
الديــون في قطاع العقارات، 
ونقــص الطاقة الذي يتســبب 
فــي إغــالق المصانــع، تجعل 
ــي  ــاد العالم ــاش االقتص انتع
معتمــدًا أكثــر علــى الواليات 
المتحــدة. وال يبدو أن بكين 
مســتعدة لتســّلم الشعلة من 
واشــنطن فــي وقــت قريــب.
التــي  البيانــات  حســب 
يــوم  الحكومــة  أعلنتهــا 
ــع  ــن، ارتف ــي بكي ــن ف االثني
الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة ٤,9% خــالل الربــع 
الثالــث مــن العــام الحالــي، 
ــا مــن  ــرة ذاته ــة بالفت مقارن
العام الماضي، وهو مســتوى 
يقــل كثيــرًا عــن توقعــات 
االقتصاديين، وينخفض كذلك 
ــدل  ــن مع ــرة ع ــبة كبي بنس
النمــو  الــذي ســجله   %7,9
الفتــرة  خــالل  االقتصــادي 
مــن شــهر أبريــل إلــى شــهر 

يونيــو. وقــد انخفــض معــدل 
النمــو بمقــدار نقطــة مئويــة 
كاملــة تقريبــًا عّمــا كان عليه 
خــالل الربــع األخيــر من عام 
٢٠١9، عشــية اندالع جائحة 

ــا. كورون

صعب توقيت 
ــد  ــه ال توج ــن أن ــي حي ف
لحظــة مثاليــة مالئمــة ألن 
ــر اقتصــاد  ــي أكب يســقط ثان
ــؤه  ــإن تباط ــم، ف ــي العال ف
حاليــًا جاء في توقيت صعب 
للغايــة: ارتفــاع في مســتوى 
التضخــم مــن نيوزيالنــدا إلى 
المملكــة المتحدة يحتمل أن 
يســّرع مــن وتيــرة االنتقــال 
إلــى سياســة نقديــة تقشــفية 
ــم  ــف أنحــاء العال فــي مختل
تتباطــأ  بينمــا  المتقــدم، 
االقتصــادي  النمــو  وتيــرة 
المتحــدة.  الواليــات  فــي 
إن التباطــؤ االقتصــادي فــي 
يحتــاج  ال  مشــكلة  الصيــن 
إلــى  السياســة  صّنــاع 

مواجهتهــا.
يقــول المســؤولون فــي 
ــي  ــر الت ــن، إن المخاط الصي
يتعــرض لهــا االقتصــاد تمكن 
الســيطرة عليهــا والتعامــل 
معهــا. فلنأمــل أن يكونــوا 
علــى حــق: فقــدرة االقتصاد 
العالمي على االنتعاش، ربما 
ــا  ــك. وربم ــى ذل ــد عل تعتم
تنتهــي آالم بكيــن إلــى دفــع 
الفيدرالي والبنك  االحتياطي 

إلــى  األوروبــي  المركــزي 
تأجيــل خروجهمــا النهائــي 
مــن سياســة التيســير النقدي 
التضخــم  كان  وإن  –حتــى 
ــرًا مــن المســتوى  أعلــى كثي

المرغــوب.
الماضــي،  الســبت  يــوم 
الغــارد،  كريســتين  قالــت 
المركــزي  البنــك  رئيســة 
األوروبي، إن ارتفاع التضخم 
مؤقتــة  »ظاهــرة  حاليــًا 
ــة إلــى حــد كبيــر«. وانتقالي

حتمي تراجع 
كان حتميــًا، بــل ومرغوبــًا 
بعــض  يحــدث  أن  فيــه، 
الوتيــرة  عــن  التراجــع 
التــي  والعنيفــة  الســريعة 
شــهدناها فــي بدايــة العــام. 
فقــد كان أداء الصيــن صاخبًا 
فــي بدايــة العــام، وحققــت 
 %١8,٣ بلــغ  قياســيًا  نمــوًا 
ينايــر  مــن  الفتــرة  فــي 
وحتــى نهايــة شــهر مــارس. 
النشــاط  بــرودة  أن  غيــر 
أكثــر  جــاءت  االقتصــادي، 
ــا  ــات، كم ــن التوقع حــدة م
ظهــرت توتــرات عنيفــة فــي 
وضغطــت  ذاتــه.  الوقــت 
التــي  المتشــددة  القيــود 
علــى  الحكومــة  فرضتهــا 
علــى  العقــارات  قطــاع 
ــاط  ــن النش ــر م ــب كبي جان
االقتصــادي، بينمــا تحاصــر 
أزمة الديون شــركة »تشــاينا 
 China( »إيفرغرانــد غروب

Evergrande Group(، وهي 
شــركة تطوير عقــاري كبرى، 
وتمتــد أزمتهــا للتأثيــر علــى 
بقيــة القطــاع. فقــد انخفــض 
مجمــوع مبيعــات أكبــر ١٠٠ 
ــي  ــاري ف ــر عق ــركة تطوي ش
علــى   %٣٦ بنســبة  البــالد 
شــهر  فــي  ســنوي  أســاس 
الــذي  الماضــي،  ســبتمبر 
يعتبــر عــادة ذروة موســم 
مبيعــات المنــازل. واضطرت 
المصانــع إلــى اإلغــالق تمامًا 
ــا بســبب  ــض إنتاجه أو تخفي
الكهربــاء.  نقــص  أزمــة 
وتســبب تكرار انتشار عدوى 
انخفــاض  فــي  كوفيــد-١9 
إنفــاق المســتهلكين انخفاضًا 

ــديدًا. ش
زادت أوجــاع الصيــن، من 
اعتمــاد العالــم على الواليات 
المتحدة، التي أســهم برنامج 
ــادة  ــي قي ــا ف ــز لديه التحفي
انتعــاش اقتصــادي قــوي فــي 

ــة العام. بداي
وفــي حيــن يتوقع صندوق 
يســجل  أن  الدولــي  النقــد 
االقتصاد العالمي خالل العام 
الحالــي معدل نمــو قويًا يبلغ 
5,9%، بــدأ النمــو االقتصادي 
يفقد قوته الدافعة. ويخفض 
االقتصاديون تقديراتهم للنمو 
في الواليــات المتحدة، حتى 
ــن  ــن األكاديميي ــن م إن اثني
المشــهورين تســاءلوا عّمــا 
إذا كنــا قــد بلغنــا ركــودًا 
اقتصاديــًا آخر. يضع كل ذلك 

ــي  ــي الفيدرال ــك االحتياط بن
األمريكــي في موقف صعب، 
فــي ضــوء التزامــه بتخفيــض 
النقــدي  التحفيــز  حــزم 
ــم  ــاع التضخ ــتمرار ارتف واس
الــذي يتجــاوز بوضوح نســبة 

٢% المســتهدفة.
رغــم أن بنــك االحتياطــي 
ــي يســتمد تفويضــه  الفيدرال
مــن األوضــاع المحليــة التــي 
تحــّدد واجبــه، أصبــح ُينظــر 
باعتبــاره  باســتمرار  إليــه 
لالقتصــاد  األول  الحــارس 
يواجــه  وقــد  العالمــي. 
جيــروم  الحالــي،  رئيســه 
بــاول، أو خليفتــه – إذ إن 
مــدة بــاول تنتهــي أوائــل 
ال  موقفــًا  القــادم–  العــام 
ــن  ــار بي ــه لالختي يحســد علي
أن يدعــم ويحفــز التعافــي 
االقتصــادي، أو يقاوم صعود 
معــدل التضخــم. إن أوجــاع 
ــاع  ــة أوج ــن االقتصادي الصي
ــي  ــا ه ــًا، مثلم ــة أيض عالمي
محلية.عــن »اقتصاد الشــرق 

الســعودية«

»بايدن« واالقتصاد العالمى

سياسة المالية العامة والنمو االقتصادي

تباطؤ الصين.. ثغرة في سردية التضخم

فرض الواقع نفسه فرًضا 
على الرئيس الجديد فقد 
تحتم على الدولة أن تلعب 
دورًا قويًا فى االقتصاد 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

أدت األزمة المالية العالمية التي 
بدأت ٢٠٠٨ إلى تعرض موازين 
المالية العامة ألكبر وأعم تدهور 
في وقت السلم على مر التاريخ

زادت أوجاع الصين من اعتماد 
العالم على الواليات المتحدة 
التي أسهم برنامج التحفيز لديها 
في قيادة انتعاش اقتصادي 
قوي في بداية العام

خــالل الـــ ٢٠ عامــا الماضية ظهر عدد 
مــن الشــركات التقنيــة المزدهــرة فــي 
الصين وأثار ذلك كثيرا من التكهنات عن 
البراعــة العلمية والتقنيــة للبالد وقدرتها 
علــى االبتكار. البعــض يجادل بأن الصين 
قــد بــدأت بالفعــل منافســة أمريــكا فــي 
تلــك المجــاالت وأنهــا أصبحــت متصدرة 
عالميــا فــي بعــض القطاعــات والبعــض 
اآلخــر يعتقــد أن الصين ليســت بالتطور 
الظاهــر على الســطح وأن قيام الحكومة 
بتشــديد الخنــاق تنظيميــا علــى شــركات 
التقنيــة ســيعيق تقدمهــا المســتمر. إذن 

ــا أصح؟ أيهم
ــي تقــدم  ــن يشــككون ف ــك الذي أولئ
الصيــن يؤكــدون اعتمادهــا علــى التقنية 
ــركات  ــى أن الش ــيرون إل ــة ويش الغربي
ــادرة  ــر ق ــزال غي ــة ال ت ــة المحلي التقني
علــى منافســة نظيراتهــا األمريكية عالميا 
لكــن المتفائلــون فــي الصيــن يالحظــون 
أن تلــك الشــركات تســتمر فــي توســعها 
العالمــي الســريع وهــذا يعكــس قــدرة 

الصيــن االســتثنائية علــى التعلــم.
الفريــق األخير محق، ففي واقع األمر 
قدرة الصين على التعلم هي سر النجاح 
االقتصــادي للبــالد وهــذا يعكــس آفــاق 
الصيــن بشــكل أكبــر بكثيــر مــن دالالتــه 
ــة  ــن الناحي ــالد م ــة الب ــة بمكان المتعلق
التكنولوجيــة ففــي واقــع األمــر االبتــكار 
التكنولوجــي ليس أحــد مدخالت التنمية 
ــك  ــج لتل ــا هــو نات ــدر م ــة بق االقتصادي
التنميــة التي يقودهــا رواد األعمال علما 
أنــه مــن خــالل بنــاء أعمــال مزدهــرة، 
ــر  ــا لتطوي ــال فرص يكتســب رواد األعم

تقنيــات وتطبيقــات جديدة.
صحيــح أن الصيــن واجهــت تحديــات 
خارجيــة متزايــدة فــي األعــوام األخيــرة 
ــى  ــود عل ــديد القي ــك تش ــي ذل ــا ف بم
تقاســم التكنولوجيا من قبل االقتصادات 
المتقدمــة، إضافــة إلــى ذلك فــإن جهود 
الحكومــة للمحافظة على نظام اقتصادي 
داخلــي والتخفيــف من المخاطــر المالية 
مــن خالل زيــادة القواعد التنظيمية التي 
تخضع لها الشــركات التقنية كانت مثيرة 
للجــدل فــي الســوق كما يقــال: إن بعض 
شــركات التصنيــع األجنبية قد انســحبت 
مــن الصيــن. لكــن االقتصاد لــم يتوقف، 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن الدافع 
المرتبــط بريــادة األعمــال الــذي يحــرك 
تطــور الصيــن ال يــزال قويا علمــا أن من 
العوامل المساعدة أن الصين لديها سوق 
داخليــة ضخمــة تتكــون مــن ١,٤ مليــار 
إنســان مرتبطيــن بأنظمــة نقــل متطورة 
جدا وشــبكات اتصــاالت متقدمة، إضافة 

إلــى سالســل توريــد مرنــة وفعالة.
بينمــا عديــد مــن الشــركات األجنبيــة 
أتــت إلــى الصين ومن ثــم خرجت منها، 
فــإن هــذا يحــدث دائمــا وهــذا ال يعــود 
ــر  ــون بشــكل غي ــاء يعامل ــى أن الغرب إل
عــادل فــي الســوق الصينيــة فالموضــوع 
بــكل بســاطة هــو أن الشــركات األجنبية 
تصارع لمنافســة الشــركات المحلية التي 
تتمتــع بميــزة كبيرة بما فــي ذلك روتين 
بيروقراطي أقل ومعرفة أعمق بالسوق، 
بينما قد تصل الشــركات األجنبية للصين 
ولديهــا ميــزة تكنولوجيــة بســيطة، فــإن 
ــرة  ــزة عــادة مــا تكــون قصي هــذه المي
األمد وذلك نظرا لســرعة تعلم الشركات 

الصينية.
واليــوم فــإن هنــاك أعــدادا كبيرة من 
ــرة ومتوســطة  ــة صغي الشــركات الصيني
الحجــم الناجحــة وربمــا ليســت أســماء 
معروفــة -فــي واقــع األمــر يطلــق علــى 
تلــك الشــركات اســم »األبطــال غيــر 
ــي  ــا ف ــر دائم ــا تبتك ــن«- لكنه المرئيي
مجــال تطبيــق التقنيــات المتقدمــة كمــا 

أن مكانتهــا تســتمر فــي النمــو.
هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الشــركات 
الصينيــة كذلــك تخــدم الزبائــن خــارج 
الصيــن وعديد منها يحافــظ على وجود 
أكبــر بكثيــر فــي أوروبــا والواليــات 
المتحدة األمريكية مقارنة بالصين علما 
ــن  ــك الشــركات تســتخدم التخزي أن تل
والتوزيــع واألنظمــة اللوجســتية الفعالة 
فــي الصيــن، إضافــة إلى قــدرات الصين 
المتفوقــة فــي تصميم المنتــج والتصنيع 
وذلــك مــن أجــل تعزيــز تنافســيتها 
الخارجية...يتبع.عــن  األســواق  فــي 

»االقتصاديــة الســعودية«

د. منار الشوربجي

باولو مورو ورافاييل روميو 
وآرييل بايندر وأسد زمان

دانيال موس

تشانج جون

كاتبة عربية

كاتب اقتصادي

كاتب في بلومبرغ

كاتب اقتصادي 

المصادر المهملة للمرونة االقتصادية 

االبتكار التكنولوجي ليس أحد 
مدخالت التنمية االقتصادية بقدر 
ما هو ناتج لتلك التنمية التي 
يقودها رواد األعمال

المستقبل لنا والقادم أجمل

يومية سياسية مستقلة
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43،299 مبايعة بقيمة 104.3 مليار درهم إجمالي المعامالت حتى نهاية سبتمبر 
أراضي دبي: 5.762 مبايعة عقارية بقيمة 16.2 مليار درهم خالل سبتمبر 2021

»ديوا« تبحث تعزيز التعاون بمجال االستدامة مع ماليزيا

لتعزيز التعاون االستثماري المشترك
»غرفة دبي« توقع مذكرة تفاهم مع »اتحاد أعمال 

مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية«
شــهدت األشــهر الماضيــة التــي ســبقت انطــاق 
الحدث العالمي إكســبو 2020 دبي، نموًا اســتثنائيًا 
بشــكل عــام فــي معامــات المبيعــات العقارية من 
ــبتمبر  ــهر س ــر أن ش ــة، غي ــم والقيم ــث الحج حي
2021 ســّجل أهميــة أكبــر تمثلــت في كونه الشــهر 
األعلــى قيمــة لمبيعات العقارات خال شــهر واحد 
منــذ ديســمبر 2013، بعد أن شــهد مبيعــات بقيمة 
تجــاوزت 16,2 مليــار درهم، توزعــت على 5,762 
مبايعــة، لتتجــاوز بذلــك قيمــة المبيعــات العقارية 
منــذ بدايــة العام حاجــز ال100 مليار درهم، وذلك 
حســب بيانــات النســخة الثامنــة عشــر من المؤشــر 
الرســمي ألســعار البيــع فــي دبــي، الــذي أطلقتــه 
»أراضــي دبــي« بالتعاون مــع »بروبرتــي فايندر”.
وبحســب بيانــات المؤشــر الذي يّتخــذ من العام 
2012 سنة األساس، ومن يناير 2012 شهر األساس، 
ومــن الربــع األول 2012 ربــع األســاس، فقد ســجل 
المؤشــر الشــهري اإلجمالــي فــي ســبتمبر الماضــي 
1,115 نقطــة بســعر 1,065,816 درهــم، بعــد أن 
ســجل المؤشــر الشــهري للشــقق 1,14 نقطة بسعر 
954,524 درهــم، و1,098 نقطة للمؤشــر الشــهري 

للفلــل بســعر 1,940,843 درهم.
ــن ســجل المؤشــر الربعــي العــام فــي  فــي حي
ــة  ــاري 1,128 نقط ــام الج ــن الع ــث م ــع الثال الرب
بســعر 1,053,263 درهــم، بعد أن ســجل المؤشــر 
ربع السنوي للشقق 1,134 نقطة، بسعر 946,644 
ــا، و1,124 نقطــة للمؤشــر الربعــي للفلــل،  درهًم

بســعر 1,954,802 درهــم.
شــهد ســبتمبر 2021 تســجيل 5،762 مبايعــة 
ــار درهــم، األمــر الــذي  ــة بقيمــة 16,2 ملي عقاري
يجعــل منــه أفضــل شــهر ســبتمبر علــى اإلطــاق 
خــال الســنوات الثمانــي الماضيــة، ليرتفــع بذلــك 
إجمالــي المعامــات منــذ بدايــة العــام حتــى نهاية 
ســبتمبر إلــى 43،299 مبايعــة بقيمــة 104,3 مليــار 

درهــم إماراتــي. 
وخــال الـــ 9 أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري، 
زادت قيمــة معامــات مبيعــات العقــارات بنســبة 

45,15% مقارنــة بعــام 2020 بشــكل كامــل، لتكون 
بذلــك أعلــى قيمــة مبيعــات عقاريــة ســنوية منــذ 

عــام 2017.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة 
علــى 56% مــن إجمالــي المبايعــات خــال ســبتمبر 
2021، فــي حيــن شــكلت المبايعات علــى الخارطة 
44%. وفيما يتعلق بحجم المعامات، فقد تعاملت 
المبايعــات علــى الخارطــة مع 2,530 عقــارًا بقيمة 
إجماليــة وصلــت إلــى 5,1 مليــار درهــم، وهــذه 
هــي أعلــى قيمــة لمعامــات البيــع علــى الخارطــة 
يشــهدها ســوق العقــارات فــي دبــي منــذ أكثر من 
8 ســنوات. بدورهــا فقــد تــم تــداول 3,232 عقــارًا 
فــي الســوق الثانــوي بقيمــة إجماليــة بلغــت 11,1 

مليــار درهــم خال ســبتمبر 2021. 
يعتبــر الربــع الثالث من العــام 2021 أفضل ربع 
ثالــث فــي تاريــخ قطــاع العقــارات في إمــارة دبي 
مــن حيــث قيمــة المبيعات، وأفضل ربــع ثالث من 
حيــث حجــم المعامــات منــذ عــام 2009، حيــث 
شــهد الربــع الثالــث 2021 تســجيل 15,927 مبايعة 

عقاريــة بقيمــة وصلت إلــى 42,35 مليــار درهم.
وبمقارنــة الربــع الثالــث  2021 مــع الربــع 
الثالــث 2020، فقــد أظهــر زيــادة بنســبة %85,36 

ــادة بنســبة  فــي حجــم معامــات المبيعــات، وزي
ــة  ــد المقارن ــي قيمــة المبيعــات. وعن 135,42% ف
مــع الفتــرة قبــل انتشــار كوفيــد-19، فــإن الربــع 
ــي  ــبة 64,51% ف ــادة بنس ــر زي ــث 2021 أظه الثال
حجــم المعامــات، و138,81% في قيمة المبيعات، 

مقارنــة مــع الربــع الثالــث 2019.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة 
علــى 56,6% مــن إجمالــي المبايعــات خــال الربــع 
الثالــث 2021، فــي حيــن شــكلت المبايعــات علــى 
الخارطــة 43,38%. وفيما يتعلق بحجم المعامات، 
فقــد تعاملــت المبايعات على الخارطــة مع 6,909 
عقــارات بقيمــة إجماليــة وصلــت إلــى 13,5 مليــار 
ــارًا  ــداول 9,017 عق ــم ت ــد ت ــا فق ــم. بدوره دره
فــي الســوق الثانوي بقيمــة إجمالية بلغــت 28,85 
مليــار درهــم خــال الربــع الثالــث 2021. أمــا عند 
ــع  ــد ارتف ــي 2021، فق ــع الثان ــع الرب ــة م المقارن
حجــم معامــات المبيعــات علــى الخارطــة بنســبة 
14,67%%، فــي حيــن انخفضــت معامــات مبيعات 
العقــارات الثانويــة / الجاهــزة بنســبة 6,02%. فيما 
ــة  ــى الخارط ــع عل ــات البي ــة معام ــت قيم ارتفع
بنســبة 47,11%، وزادت قيمــة معامــات مبيعــات 

الســوق الثانــوي بنســبة %4,24.

بحــث معالــي ســعيد محمد الطايــر العضو 
ــاء  ــة كهرب ــذي لهيئ ــس التنفي ــدب الرئي المنت
ــوان  ــي ت ــي خــال اســتقباله معال ــاه دب ومي
ــاه  ــة والمي ــر البيئ ــان وزي ــوان م ــم ت إبراهي
الماليــزي ســبل تعزيــز التعــاون بيــن هيئــة 
كهربــاء وميــاه دبــي والــوزارة الماليزيــة 
فــي المشــاريع والمبــادرات والبرامــج التــي 
تهــدف إلى ترســيخ مســيرة االقتصاد األخضر 

واالســتدامة.
حضــر اللقــاء مــن جانــب الهيئــة المهندس 
وليــد بــن ســلمان النائــب التنفيــذي للرئيــس 
ــز والدكتــور  ــر األعمــال والتمي لقطــاع تطوي
يوســف األكــرف النائــب التنفيــذي للرئيــس 

لقطــاع دعــم األعمــال والمــوارد البشــرية.
ــر  ــد الزائ ــام الوف ــه أم ــتعرض معالي واس
أهــم المشــاريع والمبــادرات والبرامــج التــي 
تقــوم بهــا الهيئــة فــي إطــار تحقيــق رؤيــة 

ــادة الرشــيدة. ــات القي وتوجيه
وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر خــال 
االجتمــاع لدينا اســتراتيجية واضحة وأهداف 
ــى  ــاد عل ــادة االعتم ــن خــال زي ــددة م مح
ــج  ــن مزي ــة ضم ــة المتجــددة والنظيف الطاق
ــروعاتنا  ــرز مش ــن أب ــي وم ــي دب ــة ف الطاق
ــن  ــد ب ــع محم ــدف مجّم ــذا اله ــق ه لتحقي
راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية فــي 
ــي  ــية ف ــة الشمس ــع للطاق ــر مجم ــي أكب دب
ــق  ــم وف ــتوى العال ــى مس ــد عل ــع واح موق
ــه  ــتبلغ قدرت ــتقل ، وس ــج المس ــام المنت نظ
اإلنتاجيــة 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. 
وتشــكل مشــاريع المجمــع التــي تنفذهــا 
ــج  ــام المنت ــي بنظ ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب هيئ
المســتقل أحــد أهــم مســارات اســتراتيجية 
دبــي للطاقــة النظيفــة 2050 بهــدف توفيــر 
75% مــن إجمالــي القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة 

فــي دبي من مصــادر الطاقــة النظيفة بحلول 
عــام 2050.

واســتعرض معاليه مشــروع »الهيدروجين 
األخضــر« الــذي دشــنته الهيئــة فــي مجمــع 
محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة الشمســية 
في دبي ويعد المشــروع التجريبي األول من 
نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا إلنتــاج الهيدروجين األخضر ومصدرًا 
واعــدًا للطاقــة ومــن بيــن المصــادر الصديقة 
ــن  ــي ع ــكل أساس ــه بش ــم إنتاج ــة ويت للبيئ
طريــق التحليــل الكهربائــي للمياه من الطاقة 
المتجــددة حيــث يمثــل أحــد ركائز مســتقبل 
مســتدام يعتمــد علــى تســريع االنتقــال إلــى 
الحيــاد الكربونــي والوصــول إلــى االقتصــاد 
ــل  ــاع التنق ــر قط ــال تطوي ــن خ األخضــر م
ــة  ــات الكربوني األخضــر والحــد مــن االنبعاث

فــي مختلــف الصناعات.وام

وّقعــت غرفــة دبــي مؤخــرًا مذكــرة تفاهــم 
مــع »اتحــاد أعمــال مجتمــع البلــدان الناطقــة 
باللغــة البرتغاليــة«؛ تقضــي بتبــادل المعــارف 
ــة  ــاالت رئيس ــي مج ــاون ف ــرات، والتع والخب
ــح  ذات اهتمــام مشــترك؛ بهــدف دعــم مصال

األعضــاء فــي الطرفيــن.
وّقــع مذكــرة التفاهــم كٌل من ســعادة حمد 
مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وسليمو 
عبــداهلل، رئيــس مجلــس إدارة »اتحــاد أعمــال 
مجتمــع البلــدان الناطقــة باللغــة البرتغاليــة«؛ 
وذلــك على هامش المنتــدى العالمي األفريقي 
لألعمــال 2021، الــذي أقيــم األســبوع الماضي 

ضمــن فعاليات إكســبو 2020 دبي.
وبموجــب مذكــرة التفاهم، ســتتعاون غرفة 
ــدان  ــع البل ــال مجتم ــاد أعم ــع » اتح ــي م دب
الناطقــة باللغــة البرتغاليــة » لدفــع عجلــة 
التعافــي االقتصــادي بعــد الجائحــة، وفتــح 
وتنظيــم  الطرفيــن،  لــكا  جديــدة  أســواق 
ــز  ــة، وتعزي ــات االقتصادي ــات والفعالي المنتدي

ــتركة. ــتثمارية المش ــرص االس الف
وســتعمل غرفة دبي بموجب هذه االتفاقية 
علــى التعريــف بمكانــة اإلمــارة وموقعهــا 
االستراتيجي كمركز عالمي لاستثمار والتجارة 
بالنســبة للــدول الناطقــة بالبرتغاليــة الراغبــة 
ــي  ــة ف ــي أو الراغب ــي دب ــا ف بتأســيس أعماله
استكشــاف فرص التوسع والوصول إلى منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا متخــذًة مــن 

اإلمــارة بوابــًة لهــا لدخــول المنطقــة.
البلــدان  مجتمــع  أعمــال  اتحــاد  وُيمثــل 
الناطقــة باللغــة البرتغاليــة، دواًل  تتحــدث 
اللغــة البرتغالية على امتداد 4 قارات، وتعمل 
ــل 9 دول  ــاون المشــترك، وتمث ــدى للتع كمنت

ــون مســتهلك. وســوقًا ســعته 260 ملي
وفي هذا الســياق، قال ســعادة حمد مبارك 
بوعميــم: »ستســاهم هــذه االتفاقيــة في خلق 
ــة فــي  ــد مــن الفــرص للشــركات العامل العدي
ــة  ــة باللغ ــدول الناطق ــي ضمــن أســواق ال دب

ــذه  ــال ه ــن خ ــدف م ــث نه ــة، حي البرتغالي
ــن  ــاري بي ــادل التج ــز التب ــى تعزي ــود إل الجه
الــدول األعضــاء، وتســهيل وتعزيــز العاقــات 
ــات مجتمعــات  ــة بيــن جميــع مكون االقتصادي
ــع  ــدة لتوس ــاق جدي ــح آف ــا يفت ــال مم األعم

الشــركات مــن دبــي إلــى هــذه األســواق.”
وأضــاف بوعميــم قائــًا: »حــددت مذكــرة 
التفاهــم العديد مــن مجاالت التعاون والفرص 
التــي من شــأنها دعــم نمو أعضائنا فــي مناطق 
أفريقيــا وأمريــكا الاتينية ورابطة دول جنوب 
ــر  ــا عب ــي ُنّخدُمه ــيان(، الت ــيا )اآلس ــرق آس ش

مكاتبنــا الخارجيــة التابعــة لغرفــة دبي”.
ــه  ــداهلل: »إن ــال ســليمو عب ــه، ق ومــن جانب
لشــرف عظيــم تواجدنــا فــي المنتــدى العالمي 
لألعمــال الذي نظمته غرفــة دبي. وبكل تأكيد 
ــع بهــا غرفــة دبــي  ــرات التــي تتمت فــإن الخب
ســتكون مفيــدة جــًدا بالنســبة لجميــع البلــدان 

الناطقــة بالبرتغاليــة وخاصــة فــي أفريقيــا”.
وأضــاف قائــًا: »«نحــن 6 دول فــي أفريقيا 
ونســعى إلــى تعزيــز التعــاون مــع غرفــة دبــي 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــول؛ ومنه ــر الحل لتوفي
حلــول لتطويــر المــوارد التي لدينا فــي أفريقيا 
ــًا  ــوارد، وأيض ــذه الم ــى ه ــة إل ــة قيم وإضاف
لتقديــم حلــول للبنيــة التحتيــة، وتمكيــن هذه 
البلــدان مــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا الكاملة 
وممارســة التجــارة العالميــة. هذا هــو هدفنا، 
ــل  ــرة يمث ــذه المذك ــع ه ــأن توقي ــك ب وال ش

فرصــة عظيمــة بالنســبة لنــا”.
ــال  ــاد أعم ــى أن » اتح ــارة إل ــدر اإلش تج
ــة  ــة البرتغالي ــة باللغ ــدان الناطق ــع البل مجتم
ــي 4  ــال ف ــي البرتغ ــبونة ف ــي لش » ُأســس ف
ــر األعمــال  ــى تطوي ــو 2004، ويهــدف إل يوني
والتعــاون علــى مســتوى هذه الــدول. وتتمثل 
مهمــة االتحــاد فــي إنشــاء مســاق اســتثماري 
ــاون  ــجيع التع ــاء وتش ــدان األعض ــل البل داخ
والشــراكات. ويضــم االتحــاد كًا مــن البرتغال 
والبرازيل وموزمبيق وأنغوال وجمهورية الرأس 
ــور  ــيبي وتيم ــي وبرينس ــاو توم ــر وس األخض

ــا االســتوائي ــا بيســاو وغيني ليســتي وغيني

حكومة دولة اإلمارات تطلق مبادرة رواد االقتصاد الرقمي
أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات مبــادرة »رواد 
االقتصاد الرقمي« الهادفة إلى تعزيز قدرات المواهب 
الشابة وتزويدها بالمعارف والخبرات الازمة لتطوير 
تكنولوجيــا مســتقبلية متقدمــة تنعكــس إيجابــًا علــى 
االقتصاد والقطاعات الحيوية في الدولة، بما يمكنهم 
مــن المنافســة علــى أفضــل فــرص العمــل مــع كبــرى 
الشــركات العالميــة المتخصصــة في البرمجــة والذكاء 
االصطناعــي لتطويــر حلــول مبتكــرة للتحديــات، بمــا 
يمكنهــم من المســاهمة فــي تعزيز االقتصــاد الرقمي 
المستقبلي وترسيخ ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وتشــكل مبــادرة »رواد االقتصــاد الرقمــي« التــي 
تأتــي ضمــن مبــادرات البرنامــج الوطنــي للــذكاء 
االصطناعــي منصــة لتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص واألفــراد مــن أصحــاب المهارات 
والمواهب المتخصصة في مجال البرمجيات والتقنيات 
الحديثــة وقــادة التكنولوجيــا مــن الشــركات العالمية 
العاملــة فــي الدولــة، لتمكيــن أصحــاب المواهب من 
المشــاركة الفاعلــة فــي دعم مســيرة التحــول الرقمي 
فــي الدولة، وبناء اقتصاد وطني رقمي متطور يســهم 

فــي تحســين حيــاة النــاس وبنــاء مســتقبل أفضــل.
الــذكاء  وفــي إطــار المبــادرة، أعلــن مكتــب 
االصطناعــي فــي حكومة دولة اإلمــارات، عن التعاون 
مــع شــركة »أمــازون ويــب سيرفيســز« المختصة في 
خدمات الحوســبة الســحابية، لتمكين الموهوبين من 
المنافســة في سوق العمل وفي الوظائف التي تشمل 
مجــاالت التقنيــة والبرمجيــات بمــا يعــزز مشــاركتهم 
فــي دعــم االقتصــاد الرقمــي، وذلــك ضمــن فعاليــات 
الــدورة الـ41 مــن معرض »جيتكس غلوبــال 2021«.
وأكــد معالــي عمــر بن ســلطان العلمــاء وزير دولة 
ــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات  لل
العمــل عــن بعــد.. أن حكومــة دولــة اإلمــارات تتبنى 
التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء االصطناعي ركيزة 
لبناء اقتصاد رقمي وطني مستدام، ترجمة لتوجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل« ، باالســتفادة مــن البنيــة الرقميــة 
المتطورة في الدولة لارتقاء بمســتوى األداء وتقديم 
أفضــل الحلــول لتعزيــز ريــادة اإلمــارات وتنافســيتها 

العالمية.
ــاء الشــراكات  ــال عمــر ســلطان العلمــاء إن بن وق
وتعزيــز التعــاون مــع الجهــات والشــركات العالميــة 
صاحبــة الــدور البارز فــي دعم االقتصــادات العالمية، 
ــات التحــول الرقمــي فــي  يســهم فــي تســريع عملي

الدولــة واالنتقــال نحــو االقتصــاد الرقمي المســتقبلي 
ــادرة »رواد  ــى أن إطــاق مب والمســتدام، مشــيرًا إل
االقتصــاد الرقمــي«، والتعــاون مــع »أمــازون ويــب 
سيرفيســيز«، يأتــي ضمــن جهــود مكتــب الــذكاء 
االصطناعــي لتمكيــن المواهب والكــوادر المتخصصة 
فــي قطاعــات الرقمنة وتكنولوجيا الــذكاء االصطناعي 
للمشاركة بفاعلية في تعزيز االقتصاد الوطني الرقمي.

مــن جانبهــا قالت إيزابيا غرويغو- تشــيكوفيتش، 
نائب الرئيس لشــؤون القطــاع العام العالمي لمنطقة 
أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيا في أمــازون ويب 
ــذكاء  ــب ال سيرفيســز.. » يســرنا التعــاون مــع مكت
االصطناعــي فــي حكومة دولة اإلمــارات لدعم تنمية 
مهــارات ومواهــب أبنــاء اإلمــارات، وذلــك فــي إطار 
ــاء قــوى  ــا فــي أمــازون ويــب سيرفيســز ببن التزامن
ــة متنوعــة وشــاملة. ومــع اإلطــاق المرتقــب  عامل
لمراكــز بيانــات أمــازون ويــب سيرفيســز فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي النصــف األول مــن 
عــام 2022، نواصــل العمل على اســتقطاب المواهب 
والكفــاءات عبــر أقســام متعــددة لدعــم التوجهــات 
نحــو اعتمــاد التقنيــات الســحابية والمســاهمة فــي 
ــة اإلمــارات  ــة التحــول الرقمــي فــي دول دفــع عجل
العربيــة المتحــدة. ونتطلــع إلــى مواصلــة العمــل مع 
ــة  ــارات الرقمي ــر المه ــي مشــاريع تطوي ــب ف المكت

وتمكيــن المواهــب المحليــة«.
وتوفــر شــركة »أمــازون ويــب سيرفيســز« ضمــن 
تعاونهــا مــع مكتب الــذكاء االصطناعــي قائمة دورية 
ــدى الشــركة  ــرص العمــل المتاحــة ل ــف وف بالوظائ
ــى  ــان عل ــل الجانب ــا يعم ــارات، فيم ــة اإلم ــي دول ف
تشــجيع المواهــب المحليــة للتقــدم لتلــك الوظائــف 
الشــاغرة، بمــا يســهم فــي تعزيــز قدراتهــا وإمكاناتها 

فــي مختلــف مجــاالت االقتصــاد الرقمــي.
كمــا يتعــاون الجانبــان فــي بنــاء قــدرات أصحــاب 
المواهــب وتأهيلهــم فــي مجــال اســتخدام التقنيــات 
والتكنولوجيــا الحديثة في مختلف قطاعات االقتصاد 
الرقمي، واطاعهم على تجارب الشركات التكنولوجية 
العالميــة وتوفيــر أفضــل الفــرص لهــم للمشــاركة في 
تقديــم حلــول وخدمــات مبتكرة تســهم فــي االرتقاء 
بمســتوى األداء الرقمــي لتعزيــز مســيرة التنميــة في 
ــة  ــادئ العشــرة لدول ــة، مــا ينســجم مــع المب الدول
اإلمــارات في الخمســين الجديدة، من خــال التركيز 
علــى تعزيــز رأس المــال البشــري وتحقيــق التفــوق 
الرقمــي والتقنــي والعلمــي وبنــاء االقتصــاد األفضــل 

واألنشــط فــي العالم.وام

طلبات االكتتاب على السندات السيادية األولى من نوعها في اإلمارات فاقت المستهدف بمعدل 5.6 مرة

محمد بن هادي الحسيني يقرع جرس التداول على 
سندات اإلمارات السيادية في ناسداك دبي

قــام معالــي محمــد بــن هــادي الحســيني، وزيــر 
الدولــة للشــؤون الماليــة صبــاح أمس بقــرع الجرس 
ــدء  ــًا بب ــااًل وإيذان ــك احتف ــي، وذل ــي ناســداك دب ف
التداول على سندات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الســيادية، والتي ســجلت قيمة إجماليــة وصلت إلى 
4 مليــار دوالر أمريكــي، وُتعــد األولى من نوعها من 
ِقبــل الحكومــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات، والتــي 

مثلتهــا وزارة الماليــة فــي هــذا اإلطاق.
وقــرع معالــي محمــد بن هــادي الحســيني جرس 
التــداول، بحضــور ســعادة عيســى كاظــم، محافــظ 
مركــز دبــي المالــي العالمــي ورئيــس مجلــس إدارة 
ســوق دبــي المالي، وســعادة يونس حاجــي الخوري 
وكيــل وزارة الماليــة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي 
لـــناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لســوق دبي 
المالــي، وســعادة ســعيد راشــد اليتيم وكيــل الوزارة 
المساعد لشــؤون الموارد والميزانية، وسعادة مريم 
ــوزارة المســاعد لشــؤون اإلدارة  ــل ال ــري وكي األمي
الماليــة، إلــى جانــب حضــور ومشــاركة عــدد مــن 

كبــار المســؤولين مــن الجانبين.
وعــن هــذا الحــدث الهــام، أفاد معالــي محمد بن 
هــادي الحســيني أن دولــة اإلمــارات ســجلت إنجازًا 
غيــر مســبوق في تفوقها في إصدار هذه الســندات، 
والتــي جــاءت وفــق اســتراتيجية حكوميــة محكمــة 
األهداف والتوجهــات، تضع إزدهار اإلمارات ورخاء 
المواطــن نصب أعينها. وتكمــن أهمية هذا اإلصدار 
فــي تزامنــه مــع اعتمــاد الميزانيــة األكبــر فــي تاريخ 
دولــة االمــارات، ليكــون تأكيــدًا جديــدًا علــى قــوة 
االقتصــاد الوطنــي وتوازنــه، وثقة المســتثمرين على 
الصعيــد المحلــي واإلقليمي والعالمي بقــدرة دولتنا 
علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي المســتدام، وخاصــة 
وأن عوائــد هــذه الســندات ستســتخدم فــي توفيــر 
تمويات لمشاريع البنية التحتية للحكومة االتحادية 
فــي المجــاالت االســتراتيجية إلنشــاء قيمــة طويلــة 
المــدى لثروتهــا الســيادية ولإلســهام في رخــاء دولة 
اإلمــارات فــي المســتقبل، وبما يرفد مســيرة الدولة 
نحــو التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة، 
والتــي تعد ركيزة رئيســية للخمســين عامــًا المقبلة.

وشــملت الســندات المقومــة بالــدوالر األمريكــي 
ــار دوالر ألجــل  ــة ملي ــى بقيم ــاث شــرائح؛ األول ث
عشــرة أعــوام، والثانيــة بقيمة مليــار دوالر ألجل 20 
عامــًا، والثالثــة ســندات »فورمــوزا« بقيمــة مليــاري 
دوالر ألجــل 40 عامــًا، والتــي حــازت بمجملهــا على 
اهتمــام هائــل من جانب المســتثمرين فــي المنطقة 
ــات  ــت طلب ــث فاق ــواء، حي ــد س ــى ح ــم عل والعال
االكتتــاب المســتوى المســتهدف بمعــدل 5,6 مــرة، 
وبمــا مجموعــه 22,5 مليــار دوالر، األمــر الذي أتاح 
لــوزارة الماليــة إصــدار الســندات بأقل عائــد إلصدار 
ســيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
ــد %2  ــة عن ــد اإلصــدارات الثاث ــم تســعير عائ إذ ت

و2,875% و3,250% علــى الترتيــب.
مــن جانبــه، قــال ســعادة عيســى كاظــم، محافــظ 
مركــز دبــي المالــي العالمــي ورئيــس مجلــس إدارة 

ســوق دبــي المالــي.. » نتقــدم بالتهنئــة إلــى وزارة 
الماليــة لنجاح إصدار وإدراج أول ســندات للحكومة 
ــزام  ــر عــن الت ــة تعب ــة فــي خطــوة تاريخي االتحادي
اســتراتيجي بتعزيــز أنشــطة أســواق رأس المــال في 
الدولــة وترســيخ مكانتهــا كمركــز مالــي عالمــي مــن 
خــال تطويــر ســوق الســندات الحكوميــة جنبــًا إلى 
ــة  ــوك التجاري ــندات والصك ــوق الس ــع س ــب م جن
الحافــل بالنشــاط. وتنطــوي تلــك اإلصــدارات علــى 
أهميــة كبيــرة ال تقتصــر فقــط علــى توفيــر فــرص 
اســتثمارية عاليــة التصنيــف وإبــراز مــدى قــوة 
ــر  ــل تعتب ــة لحكومــة اإلمــارات ب الجــدارة اإلئتماني
أيضــًا قــوة دافعــة لمزيــد مــن النشــاط فــي ســوق 
أدوات الدخــل الثابــت التــي تلعــب دورًا حيويــًا في 
تمويــل مشــروعات التنمية اإلقتصاديــة في اإلمارات 
ــًا  ــح هــذه الســندات زخم ــة. وســوف تمن والمنطق
ــًا لجهــود التنميــة االقتصاديــة فــي اإلمــارات  إضافي
ال ســيما وأن الدولــة ُتقــدم نموذجــًا يحتــذى بــه في 
مواجهة التحديات االقتصادية العالمية، حيث تشــير 
ــج  ــى أن النات ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــرات صن تقدي
ــي مــن المتوقــع أن ينمــو بنســبة  ــي اإلجمال المحل

3,1% خــال العــام الحالــي”.
مــن جانبــه أفــاد ســعادة يونــس حاجــي الخــوري 
» يؤكــد تحقيــق الشــرائح الثــاث للســندات علــى 
أدنــى عائــد على اإلطاق لســندات ســيادية افتتاحية 
ضمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، على الملف 

االئتمانــي القوي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
وخاصــة وأن اإلمــارات هــي أول دولــة فــي منطقــة 
الخليج العربي تقوم بإصدار ســيادي قياسي بالدوالر 
األمريكــي لمــدة 20 عامــًا، كمــا أن شــريحة ســندات 
فورمــوزا ثنائيــة اإلدراج لمــدة 40 عامــًا قــد حققت 
أعلــى توزيع على اإلطاق في آســيا إلصدار مرجعي 
طويــل األجــل بالــدوالر األمريكــي مــن قبــل جهــة 
ســيادية. وســيعمل إصــدار هذه الســندات الســيادية 
علــى المســاهمة في تطوير ســوق الســندات وإيجاد 

بدائل اســتثمارية للمســتثمرين”.
وقــال حامــد علــي، الرئيــس التنفيــذي لـــناسداك 
دبــي ونائــب الرئيــس التنفيــذي لســوق دبــي المالي 
» ُترحــب ناســداك دبي، البورصــة الدولية للمنطقة، 
بإدراج ســندات الحكومة االتحاديــة اإلماراتية، األمر 
ــواق  ــة األس ــي بني ــرة ف ــة الكبي ــس الثق ــذي يعك ال
الماليــة المتكاملــة وعالميــة المســتوى التــي توفرها 
البورصــة، بمــا يدعــم إصــدار وإدراج أدوات الدخــل 
الثابــت الصــادرة عــن الجهــات الســيادية والتجاريــة 
فــي اإلمــارات وخارجهــا. كمــا توفــر ناســداك دبــي 
للجهــات الُمصــدرة أيضــًا حلقــة وصــل فعالــة مــع 
المســتثمرين المحليين واإلقليمييــن والعالميين مما 
أســهم فــي تســارع وتيــرة اإلصــدار واإلدراج وفــي 
تعزيــز مكانتهــا كمركــز رائــد إلدراج أدوات الدخــل 
ــه 107  ــا مجموع ــي الشــرق األوســط بم ــت ف الثاب
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السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم وجمع إيرادات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم
»فرتيجلوب« تعلن اكتمال عملية االكتتاب العام األولي بنجاح

أعلنــت شــركة »فرتيجلــوب«، الّتابعــة لـــ 
»أدنــوك« و«أو ســي آي«، عــن اكتمــال عملية 
االكتتــاب العــام األولــي ألســهمها بنجــاح وعن 

الســعر النهائــي للســهم فــي الطــرح.
وأوضــح بيــان للشــركة صــادر أمــس ، أنــه 
تــم تحديــد الســعر النهائي للســهم عنــد 2,55 
ــعري  ــاق الس ــي منتصــف النط ــم، أي ف دره
بهــدف تشــجيع ودعــم تــداول أســهم الشــركة 

فــي الســوق عنــد اإلدراج.
الطــرح بواقــع  كمــا تــم تأكيــد حجــم 
/1,145,582,011/ ســهم عــادي تمثــل %13,8 
مــن إجمالي أســهم ملكيــة شــركة فرتيجلوب. 
وبهــذا يجمــع الطــرح عائــدات إجماليــة تفوق 
2,9 مليار درهم عند التسوية النهائية لألسهم، 
مع قيمة ســوقية للشــركة تقــدر بحوالي 21,2 

ــار درهم. ملي
وشــهدت عمليــة االكتتــاب إقبــااًل كبيــرًا 
خاصة من شــريحة المســتثمرين فــي اإلمارات 
والمؤسســات االســتثمارية العالميــة المؤهلــة 
لاكتتــاب، حيــث بلــغ الطلــب اإلجمالــي على 
أســهم الطــرح العام أكثر مــن 64 مليار درهم، 
أي 22 ضعفــا الجمالــي القيمــة المســتهدفة، 
وتغطيــة االكتتــاب أكثــر من 32 مرة لشــريحة 
بــدون  المؤهلــة  االســتثمارية  المؤسســات 
احتســاب المستثمرين الرئيسيين الثاثة الذين 
تم اإلعان عنهم سابقًا وهم: صندوق أبوظبي 
للتقاعد وصندوق الثروة الســيادية لسنغافورة 

جــي آي ســي وانكلوســف كابيتــال بارتنرز.
وبعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب، تــم تحديــد 
حجم الشريحة األولى /المخصصة للمستثمرين 
األفــراد فــي اإلمــارات/ بنســبة 10% مــن حجم 
/المخصصــة  الثانيــة  والشــريحة  الطــرح، 
للمؤسســات االســتثمارية المحليــة والعالميــة 

ــرح.  ــم الط ــن حج ــبة 90% م ــة/ بنس المؤهل
وســيتم إخطــار مســتثمري الشــريحة األولــى 
بتأكيــد التخصيــص عبــر رســائل نصيــة يوم 26 

أكتوبــر 2021.
ويمثــل الطــرح خطــوة جديــدة فــي ســجل 
نجاحــات وإنجــازات أدنــوك و«فرتيجلــوب«، 
وهــو يســهم فــي تعزيــز نمــو وتوســع أســواق 
المــال المحلية ونمو وتطــور االقتصاد المحلي 
ــة  ــادئ الخمســين لدول ــع مب ــا يتماشــى م بم
اإلمــارات التــي ترســم مســارًا واضحــًا للنمــو 

االقتصــادي المســتدام.
ومن المتوقع بدء إدراج األسهم للتداول في 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية الســاعة 10:00 
صباحــًا يــوم أمــس وفقــًا للقواعــد التنظيميــة 
المتّبعــة تحــت الرمــز /FERTIGLOBE/ و/

./AEF000901015
وعند اكتمال اإلدارج، تحافظ »أو سي آي« 
علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة فرتيجلــوب 
بشــكل غيــر مباشــر، بينمــا تبلــغ حصــة أدنوك 
غير المباشرة /36,2%/ على األقل من األسهم.
وتــم تعييــن »ســيتي جــروب جلوبــال 
ماركيتــس ليمتــد«، و«بنــك أبوظبــي األول 
الشــرق  ســي  بــي  إس  و«إتــش  ش.م.ع«، 
األوســط المحــدود« و«مورغــان ســتانلي آنــد 
كو إنترناشيونال« كمنسقين دوليين مشتركين 
فــي عمليــة االكتتــاب. كمــا تــم تعييــن شــركة 
»إي إف جــي هيرمس اإلمــارات المحدودة«، 
ــان ســاكس انترناشــيونال«،  وشــركة »جولدم
وشــركة »إنترناشونال ســيكوريتيز إل إل سي« 
كمــدراء االكتتــاب المشــتركين، فــي حيــن تــم 
تعييــن »بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع، كبنــك 
اســتام االكتتابــات الرئيســي و«بنــك الماريــة 
المحلــي ذ.م.م« كبنــك مســتلم لاكتتابات.وام

في »منتدى أسبوع سيرا للطاقة - الهند«
اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين إمدادات الطاقـة للهنـد

ــد  ــن أحم ــور ســلطان ب ــي الدكت ــد معال أك
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ــة  ــزام دول ــركاتها، الت ــة ش ــوك ومجموع ألدن
ــد، مشــيرًا  ــي الهن ــة ف ــن الطاق ــارات بأم اإلم
ــًا الشــريك المســؤول  ــا ســتظل دائم ــى أنه إل
الطاقــة  إمــدادات  تأميــن  فــي  والموثــوق 
ــا  ــا معه ــي تربطن ــة الت ــة العريق ــذه الدول له
 عاقــات شــراكة وتعــاون في كافــة المجاالت.

جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي ألقاهــا معاليــه 
خــال مشــاركته عن ُبعد فــي فعاليات الدورة 
الخامســة مــن »منتدى أســبوع ســيرا للطاقة« 
فــي الهنــد.. الفتًا معاليه إلــى أن اقتصاد الهند 
قــد اســترد عافيتــه وعــاد إلــى نمــوه القــوي 
مجــددًا مــع تعافــي العالم مــن جائحــة كوفيد 
19. وأشــار معاليه إلــى التحديات التي تواجه 
قطــاع الطاقــة خــال هــذه الفتــرة، موضحــًا 
ــت هــي  ــادة الرشــيدة كان ــات القي أن توجيه
العنصــر األهــم فــي اســتجابة دولــة اإلمــارات 
لهــذه التحديــات بمــا يضمــن اســتمرار دورها 
كمزود مســؤول وموثوق فــي تأمين إمدادات 
 الطاقــة للهنــد، وللعالــم علــى المــدى البعيــد.

ــد  ــن أحم ــلطان ب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
التعافــي  هــذا  بــأن  شــك  ال   « الجابــر.. 
ــوع خــاص، ال  ــات مــن ن ــى تحدي يشــتمل عل
ســيما بالنســبة لقطــاع الطاقــة. ففــي الوقــت 
الراهــن، يفــوق الطلــب علــى الطاقــة حجــم 
ــي  ــي ف ــول العالم ــدء التح ــع ب ــرض. وم الع
ــنظل  ــا س ــع أنن ــد الواق ــة، يؤك ــاع الطاق قط
ــدة  ــود عدي ــاز لعق ــط والغ ــى النف ــة إل بحاج
قادمــة. ويشــكل نشــاط وتعافي الطلــب حاليًا 
دعــوة للعالــم لكــي يتنبــه ويواصــل االســتثمار 
ــادي  ــة لتف ــاع الطاق ــب قط ــة جوان ــي كاف ف
 حــدوث أزمــة أعمــق فــي حجــم المعــروض”.

وأضــاف معاليــه »هــذا هــو النهــج الــذي 
نتبنــاه فــي دولــة اإلمــارات، فنحــن نســتثمر 
الطاقــة،  سلســلة  مجــاالت  مختلــف  فــي 
اإلنتاجيــة  قدراتنــا  زيــادة  علــى  ونعمــل 
مــن النفــط والغــاز، وهــذا يضمــن اســتمرار 

فــي  وموثــوق  مســؤول  كشــريك  دورنــا 
ــم”. ــد، وللعال ــة للهن ــدادات الطاق ــن إم  تأمي

وأضــاف معاليــه إن الهند من الــدول الصديقة 
لدولة اإلمارات ومن أهم شــركائها التجاريين، 
ــن  ــتراتيجية بي ــات االس ــهدت العاق ــد ش وق
الســنوات  فــي  الفتــة  تطــورات  الدولتيــن 
ــيما  ــات، ال س ــف القطاع ــي مختل ــرة ف األخي
ــد  ــى أن الهن ــيرًا إل ــة، مش ــال الطاق ــي مج ف
ــي  ــارات ف ــركاء اإلم ــم ش ــن أه ــد اآلن م تع
ــًا عــن  مجــال الغــاز الطبيعــي المســال، معرب
حــرص اإلمــارات علــى تعزيــز هــذه العاقات 
 القويــة لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة.

ــر.. »  ــلطان الجاب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
إننــا نعتــز بكوننــا مــوردًا رئيســيًا لاحتياطيات 
البتروليــة االســتراتيجية فــي الهنــد. كما وقعنا 
ــي  ــة ف ــركات هندي ــع ش ــاز م ــات امتي اتفاقي
واإلنتــاج،  والتطويــر  االستكشــاف  مجــال 
مجــاالت  مختلــف  فــي  مســتثمرين  ومــع 
والبتروكيميائيــات.  التكريــر  فــي  أعمالنــا 
ــد تعــد اآلن مــن أهــم  ــأن الهن كمــا نفخــر ب
 شــركائنا فــي مجــال الغــاز الطبيعي المســال”.

ــة  ــال الطاق ــي مج ــراكتنا ف ــاف » إن ش وأض
ــه.  ــاء علي ــزم البن ــخ نعت ــاس راس ــع بأس تتمت
فهنــاك العديــد مــن الفــرص الواعــدة للتعاون 
والشــراكة بيننا، بداية مــن المنتجات المكررة 
والبتروكيميائيــة، وانتهــاًء بالطاقــة المتجددة، 
مثــل الهيدروجين الخالي مــن الكربون. وفيما 

ــتثمارية  ــا االس ــز محفظته ــد بتعزي ــوم الهن تق
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تحــرص دولــة 
ــي  ــتثمارات الت ــعة االس ــى توس ــارات عل اإلم
ــي  ــهم ف ــال، لتس ــذا المج ــي ه ــا ف ــا به قمن
تحقيــق هــدف الهنــد بإنتــاج 450 جيجــاواط 
 مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030”.
وارتفعــت مشــاركة الشــركات الهندية بشــكل 
مطــرد فــي قطــاع الطاقة في دولــة اإلمارات. 
وفي مارس 2019، حصل ائتاف يضم شركتي 
نفــط هنديتيــن علــى حقوق استكشــاف النفط 
والغــاز في منطقة برية بأبوظبي، وذلك عقب 
حصــول ائتــاف مــن ثاث شــركات هندية في 
فبرايــر 2018 علــى حصة 10% في امتياز حقل 
 زاكــوم الســفلي البحــري فــي إمــارة أبوظبــي.
ُيذكــر أن »أســبوع ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد، 
ــب  ــي هاردي ــة معال ــام تحــت رعاي ــذي يق ال
ســينغ بــوري وزيــر النفــط والغــاز الطبيعــي 
الهنــدي، يجمــع نخبة من قــادة صناعة الطاقة 
وواضعــي السياســات والخبــراء مــن شــركات 
الطاقــة الهنديــة والدوليــة وكذلــك الحكومات 
لمناقشــة الموضوعــات الرئيســية التــي تؤثــر 

علــى مشــهد الطاقــة فــي العالــم.وام
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اقتصاد

 تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
»اتصاالت« و»G42« يؤسسان أكبر مزود لمراكز البيانات في اإلمارات

تطبيق »بسمات« يعلن انضمام »شكرًا« لبرنامج تبادل 
block chain المكافآت المدعم بتقنية البلوك تشين

بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية ُيعلن الفائزين 
بالسحوبات الشهرية لحسابات توفير المليونير

 أعلنت مجموعة »اتصاالت« ومجموعة 
“G42” أمس  عن توقيعهما اتفاق ملزم، 
يتــم علــى أساســه دمج إجمالــي 12 مركز 
بيانــات تابــع للمجموعتيــن فــي مشــروع 
مشــترك جديــد تحــت مظلــة شــركة 
 Khazna Data( “ ــا ســنترز ــة دات »خزن
Centers(، وبالشــكل الــذي يخلــق أكبــر 
مزود لمراكــز البيانات في دولة اإلمارات 

ــة المتحدة.  العربي
وبنــاء علــى هــذا االتفــاق ســتملك 
ــبته %40  ــا نس ــاالت« م ــة اتص »مجموع
 .G42 مــن »خزنــة داتا ســنتر«، و60% لــ
تتيــح االتفاقيــة للطرفيــن فرصــة زيــادة 
قيمــة أصــول البنية التحتيــة الخاصة بهما 
ــتفادة  ــات واالس ــأداء العملي ــاء ب واالرتق
القصــوى مــن المــوارد المتاحــة دون 
التأثيــر علــى العاقــة الحالية مــع العماء 
والمكانة التجارية الريادية لكا الشركتين. 
ــر  ــا ســنتر« تطوي ــة دات وســتواصل »خزن
األعمال الحالية واستكشــاف فرص أعمال 
ــارات  ــة اإلم ــل دول ــواء داخ ــدة، س جدي

العربيــة المتحــدة أو فــي الخــارج.
مــن جانبــه قــال المهنــدس حاتــم 
دويــدار، الرئيــس التنفيذي لـــ »مجموعة 
 G42  اتصــاالت«، » ســتبدأ ’اتصــاالت‘ و
مــن خال هذه االتفاقيــة،  مرحلة تعاون 
جديــدة ومهمــة ســتتيح فرصــة توظيــف 
االســتثمارات والخبــرات المشــتركة فــي 
إطــاق الجيــل القــادم من خدمــات البنية 
التحتيــة الرقميــة. وســتواصل ’اتصــاالت‘ 
حرصهــا علــى االرتقــاء بتجــارب العمــاء 
بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيتها ورؤيتهــا 
المتمثلــة فــي ’قيــادة المســتقبل الرقمــي 
لتمكين المجتمعات‘. ومن هذا المنطلق، 
وضعــت ’مجموعــة اتصــاالت ‘األســس 
ــي  ــدة ف ــا الرائ ــز مكانته ــة بتعزي الكفيل
مجــال خدمــات البنيــة التحتيــة الرقميــة، 

ومــن خــال شــراكتنا مــع G42، ســننتقل 
بطموحاتنا الرقمية إلى مستويات جديدة 

أكثــر تطــورًا وتقدمــًا”.
ــيوا،  ــغ ش ــال بين ــبة ق ــذه المناس وبه
الرئيــس التنفيذي لمجموعة G42، “نحن 
ســعداء بهــذه الشــراكة مــع ’اتصــاالت‘، 
مشــغل االتصــاالت الرائــد فــي المنطقــة 
والعالــم، وبمــا يعــزز مــن مكانــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال 
ــات ويســاعد علــى تحقيــق  مراكــز البيان
طموحاتهــا وتطلعاتهــا االقتصادية الحالية 
والمستقبلية. ومع استمرار ارتفاع الطلب 
علــى خدمــات تخزين البيانــات وخدمات 
البنيــة التحتيــة الســحابية المبتكــرة فــي 
دولــة اإلمــارات والعالــم، فــإن هــذه 
الشــراكة الجديــدة بيــن اتصــاالت ومركز 
البيانــات التابــع لنــا »خزنــة«، ستســاعد 
دولــة اإلمــارات علــى تســريع رحلتها في 
التحــول الرقمي، وبما يمكن المؤسســات 
العامــة والخاصة من الدخــول في مرحلة 
جديــدة تتميــز بالــذكاء والمرونــة. ومــن 
خــال هــذه االتفاقية الفريــدة فإنا نتطلع 
إلى التعاون مع ’مجموعة اتصاالت‘ لخلق 
قيمــة مضافــة لجميــع أصحــاب المصلحة 

والمجتمــع بشــكل عــام”.
كمــا أكــد حســن النقبــي، الرئيــس 
التنفيــذي لـــ »خزنــة داتــا ســنتر«، علــى 
» تتزايــد مســتويات البيانــات التــي يتــم 
إنتاجهــا وتخزينهــا وتحليلهــا بشــكل كبيــر 
في منطقة الشــرق األوسط، مما أدى إلى 
زيــادة الطلب علــى خدمات مراكز بيانات 

المبيعــات بالجملــة. يتطلــب هــذا النمــو 
المزيــد مــن التركيــز على تعزيــز مجاالت 
ــات المشــتركة  التعــاون واســتخدام البيان
لارتقاء بمســتويات أداء األعمال. من هنا 
ســتكون ’خزنــة داتــا ســنتر‘ التــي ســتصل 
طاقتها االستيعابية إلى 300 ميجاوات من 
الحمل المعلوماتي، ممكن وداعم رئيسي 
لنمــو وتطــور األعمــال، مــع قــدرة عاليــة 
ــوب  ــى إدارة مســتوى االتصــال المطل عل
لتقديــم الخدمــات بفعاليــة إلــى الشــركاء 
والعمــاء والمســتخدمين، ودعــم إنشــاء 

منظومــة رقميــة رائــدة ومبتكرة”.
ــادا،  ــلفادور أنج ــال س ــه ق ــن جانب م
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األعمــال فــي 
»مجموعــة اتصــاالت«، »يســعدنا فــي 
’مجموعــة اتصــاالت‘ اإلعــان عــن هــذه 
الشــراكة مع مــزود خدمــات مبتكر ورائد 
مثل G42. حيث سنتمكن من خال هذه 
االتفاقية من تقديم مجموعة متطورة من 
خدمــات البنيــة التحتية للعمــاء الحاليين 
والمســتقبليين. كما ستعزز هذه االتفاقية 
من مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
كوجهــة مفضلــة لكبرى الشــركات التقنية 
فــي العالــم، إضافــة إلــى مســاهمة هــذه 
االتفاقيــة فــي تطويــر المنظومــة الرقميــة 
فــي دولــة اإلمــارات، وبمــا يســاعد فــي 

تحقيــق طموحاتهــا فــي هــذا المجال”.
تخضــع االتفاقية لإلجــراءات المعتادة، 
بمــا في ذلك االنتهاء من عمليات التوثيق 
والموافقــات التنظيمية وبعض اإلجراءات 

اإلدارية.

هامــش  علــى  »اتصــاالت«  أعلنــت 
مشــاركتها فــي معــرض أســبوع جيتكــس 
للتقنية 2021 عن انضمام برنامج »شكرًا« 
ــادل المكافــآت،  لبرنامــج »بســمات« لتب
وبالشــكل الــذي يمكن أعضــاء البرنامجين 
ــوالء بشــكل ســريع  ــادل نقــاط ال مــن تب
وســلس وآمــن مــن منصــة واحــدة، وبمــا 

يحقــق الفوائــد للطرفيــن.
 وعلــى الرغــم مــن إطاقــه فــي شــهر 
ديســمبر مــن العــام 2020، إال أن برنامــج 
ــزال  ــا ي ــآت م ــادل المكاف »بســمات« لتب
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــد ف ــج الوحي البرنام
العربيــة المتحــدة المدعــم بتقنيــة البلوك 
تشين blockchain، وبما يمكنه من دمج 
برامــج متعــددة والســماح بتبــادل النقاط 
أو المكافــآت من أي برنامج آلخر لحظيا.
النقــاط   ويمكــن لألعضــاء تحويــل 
ــات  ــات والخصوم ــن الصفق لاســتفادة م
ومجموعــة من عــروض الشــركاء عبر كلتا 
المنصتيــن، مــع عروض وخصومات اشــتر 
واحــد واحصــل علــى اآلخر مجانــًا، وعلى 
عــروض الخصومــات األخــرى مثــل برامج 
الترفيه، والتســوق، والمأكوالت، والسفر. 

فــي العديــد مــن منافــذ البيــع.
 كمــا يمكن ألعضاء »بســمات« تحويل 
نقــاط »بســمات« الخاصــة بهــم إلــى 
»شــكرًا« بواقــع 6200 نقطــة »بســمات« 
ــن  ــكرًا«. وم ــة »ش ــادل 1000 نقط ، لتع
خــال تطبيــق »شــكرًا«، يمكــن لألعضــاء 
تحويل نقاط »شــكرًا« إلى نقاط بســمات 
بواقع 1200 نقطة »شكرًا«، لتعادل 4000 

نقطــة »بســمات”.
 وبهــذه المناســبة قــال خالــد الخولــي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
ــعداء  ــن س ــاالت«، »نح ــة اتص »مجموع
بشــراكتنا مــع ’شــكرًا« فــي برنامــج تبادل 
المكافــآت ’بســمات‘، وبمــا يتيــح  لعماء 
كلتــا المنصتيــن فرصــة التمتــع بمجموعة 
واســعة من الصفقــات والمزايا والعروض. 
تأتــي هــذه الشــراكة لتؤكــد علــى حــرص 

’اتصاالت‘ الدائم على عقد شــراكات ذات 
قيمــة مضافــة  لعمائهــا، وبالشــكل الذي 
يمكنها من تقديم خدمات رائدة ومبتكرة 
تلبــي متطلباتهــم الحالية والمســتقبلية”. 
 مــن جانبــه قــال راهــول جاجتيانــي، 
ــة  ــي مجموع ــة ف ــر الشــؤون الرقمي مدي
الندمــارك، »نحــن فخورين بالتشــارك مع 
ــع  ــي نتطل ’بســمات‘، هــذه الشــراكة الت
ــدة  ــة رائ ــر منص ــى توفي ــا إل ــن خاله م
لعمائنــا تتيــح لهــم فرصة االســتفادة من 
قائمــة جديــدة مــن الحوافــز والمكافــآت 
ــاء  ــكراً‘ ج ــا لــ’ش ــروض. إن إطاقن والع
تجسيدًا الســتراتيجية المجموعة المتمثلة 
بضــرورة االلتــزام  المســتمر بتحقيــق 
ــة  ــات ذات قيم ــر خدم ــكار، وبتوفي االبت
ــا نــرى  ــا، فإنن ــا. مــن هن مضافــة لعمائن
أن هذه الشــراكة الجديدة مع ’بســمات‘، 
ــم  ــة احتياجاته هــي وســيلة أخــرى لتلبي

ــدة”. ــم المتزاي وتطلعاته
 ومــن خــال برنامج »بســمات« تبادل 
المكافآت، يمكن لعماء »بسمات« إضافة 
عضويــة برامــج الوالء علــى تطبيق واحد، 
وتبــادل النقاط لحظيــا مع أي برنامج أخر 
ضمن شــبكة تبادل المكافــآت ، والوصول 
إلى ســوق موســع الســترداد النقــاط. كما 
يمكــن لألعضــاء تجنــب فقــدان نقاطهــم 

ــث  ــة، حي ــرة الصاحي ــاء فت ــبب انته بس
ــوالء  ــج ال ــى برنام ــا إل ــون بتحويله يقوم

المفضــل أكثــر لديهــم مثل »شــكرًا”.
 وُيعــد »بســمات« أحــد أبــرز منصــات 
العــروض والتخفيضات في دولة اإلمارات 
ويضــم أكثــر مــن 2,6 مليــون مســتخدم، 
ــزوار  ــن وال ــة المقيمي ــاح لكاف ــو مت وه
ــة المتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي فــي دول
ويتيــح التطبيــق للعمــاء اكتســاب النقاط 
واســتبدالها فــي »اتصــاالت«، ومجموعــة 
كبيــرة مــن الخدمــات والمنتجــات لــدى 
شــركاء »اتصــاالت«، باإلضافة إلى عروض 
»اشتِر واحدة واحصل على الثانية مجانًا« 
غيــر المحــدودة، وغيرها مــن الخصومات 
فــي أكثــر مــن 3000 منفــذ فــي قطاعــات 
الترفيه والتسوق، واألغذية والمشروبات، 

والســفريات، والخدمــات، والرفاهية.
 برنامــج مكافــآت »شــكرًا«، قــد صمم 
مــن قبل مجموعــة »الند مــارك«، ليصبح 
برنامــج الــوالء األكبر من نوعــه في قطاع 
ــة الشــرق األوســط.  ــي منطق ــة ف التجزئ
يتضمن برنامج الندمارك مجموعة واسعة 
مــن مفاهيــم البيــع بالتجزئــة والضيافــة، 
ويضــم برنامــج الــوالء قاعدة أعضــاء تزيد 
ــون عضــو فــي 8 دول، و43  عــن 12 ملي
عامــة تجاريــة، وأكثــر مــن 2100 متجر.

أعلــن بنــك أبوظبــي التجــاري للصيرفة 
اإلســامية عــن فــوز اثنيــن مــن عمائــه 
ــهر  ــن ش ــهرية ع ــحوبات الش ــن الس ضم
سبتمبر لحساب توفير المليونير اإلسامي 
وحساب توفير المليونير اإلماراتي، ليصل 
ــى  ــز إل ــذه الجوائ ــن به ــي الفائزي إجمال
ــًا، وقــد فــازت  ــرًا حالي ــًا مليوني 151عمي
ــرى  ــزة الكب ــن ل.ب بالجائ الســيدة/ جني
ــز  ــن جوائ ــون درهــم ضم ــة 2 ملي البالغ
حســاب توفيــر المليونير اإلســامي، بينما 
فاز السيد/ محمد غريب القمزي بالجائزة 
الكبــرى البالغــة قيمتهــا 500,000 درهــم 
عــن حســاب توفيــر المليونيــر اإلماراتــي.
باإلضافــة إلى ذلك، فاز عشــرون عميًا 
مــن عماء البنك بجوائز نقدية تبلغ قيمة 
كل منهــا 10,000 درهــم، وقد تم اإلعان 
عــن أســمائهم عبــر الموقــع اإللكترونــي 
لبنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلســامية

www.adcbislamic.com/winners-ar
يســعى بنك أبوظبي التجــاري للصيرفة 
اإلســامية عبــر حســاب توفيــر المليونيــر 
المليونيــر  توفيــر  وحســاب  اإلســامي 
اإلماراتــي إلــى تحقيق طموحــات العماء 
وتطلعاتهم من خال الســعي لتشــجيعهم 
علــى تبنــي مبــدأ االدخــار بشــكل منتظم. 
حيــث يتيــح احتفــاظ العميــل بمتوســط 
رصيد شــهري حّده األدنى 5 آالف درهما 

لتأهل للفوز بإحدى الجوائز النقدية البالغ 
عددها 264 جائزة تفوق بمجموعها قيمة 
25 مليــون درهــم ســنويًا لكا الحســابين، 
ــف  ــل بادخــار ُكّل أل ــام العمي كمــا أن قي
درهم إضافية في حســاب التوفير الخاص 
به يمنحه فرصة إضافية للدخول بالسحب 

علــى الجوائز.
تجــدر اإلشــارة إلى أن حســابات توفير 
المليونير يمكن استخدامها كحساب توفير 
اعتيــادي يحصــل العميــل مــن خاله على 
بطاقــة خصــم مباشــر يمكنــه اســتخدامها 
في عمليات السحب النقدي والمشتريات 
سواء عبر االنترنت أو في المتاجر. وهذه 
الحســابات المميــزة متاحــة لكافة العماء 

ســواء مــن المواطنيــن أو المقيميــن فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيث 
ــة  ــاري للصيرف ــي التج ــك أبوظب ــح بن ُيتي
اإلسامية حساب توفير المليونير اإلماراتي 
لمواطنــي الدولــة حصريًا، فــي حين ُيتيح 
حســاب توفيــر المليونير اإلســامي لكافة 
الجنســيات. ويمكــن ألي شــخص يبلغ 21 
عامــًا مــن العمر أن يفتح هذه الحســابات 
بتقديــم مســتندات بســيطة لــدى أي مــن 
ــر  ــاري أو عب ــي التج ــك أبوظب ــروع بن ف
القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة الخاصــة 
بالبنــك، كمــا يمكــن للعمــاء القّصــر فتح 
ــاء  ــة أولي ــت وصاي ــابات تح ــذه الحس ه

أمورهم.

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

برنامج تبادل المكافآت يمكن العمالء من تبادل النقاط 
لحظيا مع برامج الوالء من خالل منصة تسوق واحدة

الطلب على االكتتاب فوق 64 
مليار درهم ويمثل 22 ضعف 

الجمالي القيمة المستهدفة

االتفاق على ضم 12 مركز بيانات تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
إعداد خطط ضخمة لتوفير 300 ميجاوات لدعم االقتصاد الرقمي في اإلمارات
االتفاقية تعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات التقنية في العالم
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43،299 مبايعة بقيمة 104.3 مليار درهم إجمالي المعامالت حتى نهاية سبتمبر 
أراضي دبي: 5.762 مبايعة عقارية بقيمة 16.2 مليار درهم خالل سبتمبر 2021

»ديوا« تبحث تعزيز التعاون بمجال االستدامة مع ماليزيا

لتعزيز التعاون االستثماري المشترك
»غرفة دبي« توقع مذكرة تفاهم مع »اتحاد أعمال 

مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية«
شــهدت األشــهر الماضيــة التــي ســبقت انطــاق 
الحدث العالمي إكســبو 2020 دبي، نموًا اســتثنائيًا 
بشــكل عــام فــي معامــات المبيعــات العقارية من 
ــبتمبر  ــهر س ــر أن ش ــة، غي ــم والقيم ــث الحج حي
2021 ســّجل أهميــة أكبــر تمثلــت في كونه الشــهر 
األعلــى قيمــة لمبيعات العقارات خال شــهر واحد 
منــذ ديســمبر 2013، بعد أن شــهد مبيعــات بقيمة 
تجــاوزت 16,2 مليــار درهم، توزعــت على 5,762 
مبايعــة، لتتجــاوز بذلــك قيمــة المبيعــات العقارية 
منــذ بدايــة العام حاجــز ال100 مليار درهم، وذلك 
حســب بيانــات النســخة الثامنــة عشــر من المؤشــر 
الرســمي ألســعار البيــع فــي دبــي، الــذي أطلقتــه 
»أراضــي دبــي« بالتعاون مــع »بروبرتــي فايندر”.
وبحســب بيانــات المؤشــر الذي يّتخــذ من العام 
2012 سنة األساس، ومن يناير 2012 شهر األساس، 
ومــن الربــع األول 2012 ربــع األســاس، فقد ســجل 
المؤشــر الشــهري اإلجمالــي فــي ســبتمبر الماضــي 
1,115 نقطــة بســعر 1,065,816 درهــم، بعــد أن 
ســجل المؤشــر الشــهري للشــقق 1,14 نقطة بسعر 
954,524 درهــم، و1,098 نقطة للمؤشــر الشــهري 

للفلــل بســعر 1,940,843 درهم.
ــن ســجل المؤشــر الربعــي العــام فــي  فــي حي
ــة  ــاري 1,128 نقط ــام الج ــن الع ــث م ــع الثال الرب
بســعر 1,053,263 درهــم، بعد أن ســجل المؤشــر 
ربع السنوي للشقق 1,134 نقطة، بسعر 946,644 
ــا، و1,124 نقطــة للمؤشــر الربعــي للفلــل،  درهًم

بســعر 1,954,802 درهــم.
شــهد ســبتمبر 2021 تســجيل 5،762 مبايعــة 
ــار درهــم، األمــر الــذي  ــة بقيمــة 16,2 ملي عقاري
يجعــل منــه أفضــل شــهر ســبتمبر علــى اإلطــاق 
خــال الســنوات الثمانــي الماضيــة، ليرتفــع بذلــك 
إجمالــي المعامــات منــذ بدايــة العــام حتــى نهاية 
ســبتمبر إلــى 43،299 مبايعــة بقيمــة 104,3 مليــار 

درهــم إماراتــي. 
وخــال الـــ 9 أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري، 
زادت قيمــة معامــات مبيعــات العقــارات بنســبة 

45,15% مقارنــة بعــام 2020 بشــكل كامــل، لتكون 
بذلــك أعلــى قيمــة مبيعــات عقاريــة ســنوية منــذ 

عــام 2017.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة 
علــى 56% مــن إجمالــي المبايعــات خــال ســبتمبر 
2021، فــي حيــن شــكلت المبايعات علــى الخارطة 
44%. وفيما يتعلق بحجم المعامات، فقد تعاملت 
المبايعــات علــى الخارطــة مع 2,530 عقــارًا بقيمة 
إجماليــة وصلــت إلــى 5,1 مليــار درهــم، وهــذه 
هــي أعلــى قيمــة لمعامــات البيــع علــى الخارطــة 
يشــهدها ســوق العقــارات فــي دبــي منــذ أكثر من 
8 ســنوات. بدورهــا فقــد تــم تــداول 3,232 عقــارًا 
فــي الســوق الثانــوي بقيمــة إجماليــة بلغــت 11,1 

مليــار درهــم خال ســبتمبر 2021. 
يعتبــر الربــع الثالث من العــام 2021 أفضل ربع 
ثالــث فــي تاريــخ قطــاع العقــارات في إمــارة دبي 
مــن حيــث قيمــة المبيعات، وأفضل ربــع ثالث من 
حيــث حجــم المعامــات منــذ عــام 2009، حيــث 
شــهد الربــع الثالــث 2021 تســجيل 15,927 مبايعة 

عقاريــة بقيمــة وصلت إلــى 42,35 مليــار درهم.
وبمقارنــة الربــع الثالــث  2021 مــع الربــع 
الثالــث 2020، فقــد أظهــر زيــادة بنســبة %85,36 

ــادة بنســبة  فــي حجــم معامــات المبيعــات، وزي
ــة  ــد المقارن ــي قيمــة المبيعــات. وعن 135,42% ف
مــع الفتــرة قبــل انتشــار كوفيــد-19، فــإن الربــع 
ــي  ــبة 64,51% ف ــادة بنس ــر زي ــث 2021 أظه الثال
حجــم المعامــات، و138,81% في قيمة المبيعات، 

مقارنــة مــع الربــع الثالــث 2019.
وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة 
علــى 56,6% مــن إجمالــي المبايعــات خــال الربــع 
الثالــث 2021، فــي حيــن شــكلت المبايعــات علــى 
الخارطــة 43,38%. وفيما يتعلق بحجم المعامات، 
فقــد تعاملــت المبايعات على الخارطــة مع 6,909 
عقــارات بقيمــة إجماليــة وصلــت إلــى 13,5 مليــار 
ــارًا  ــداول 9,017 عق ــم ت ــد ت ــا فق ــم. بدوره دره
فــي الســوق الثانوي بقيمــة إجمالية بلغــت 28,85 
مليــار درهــم خــال الربــع الثالــث 2021. أمــا عند 
ــع  ــد ارتف ــي 2021، فق ــع الثان ــع الرب ــة م المقارن
حجــم معامــات المبيعــات علــى الخارطــة بنســبة 
14,67%%، فــي حيــن انخفضــت معامــات مبيعات 
العقــارات الثانويــة / الجاهــزة بنســبة 6,02%. فيما 
ــة  ــى الخارط ــع عل ــات البي ــة معام ــت قيم ارتفع
بنســبة 47,11%، وزادت قيمــة معامــات مبيعــات 

الســوق الثانــوي بنســبة %4,24.

بحــث معالــي ســعيد محمد الطايــر العضو 
ــاء  ــة كهرب ــذي لهيئ ــس التنفي ــدب الرئي المنت
ــوان  ــي ت ــي خــال اســتقباله معال ــاه دب ومي
ــاه  ــة والمي ــر البيئ ــان وزي ــوان م ــم ت إبراهي
الماليــزي ســبل تعزيــز التعــاون بيــن هيئــة 
كهربــاء وميــاه دبــي والــوزارة الماليزيــة 
فــي المشــاريع والمبــادرات والبرامــج التــي 
تهــدف إلى ترســيخ مســيرة االقتصاد األخضر 

واالســتدامة.
حضــر اللقــاء مــن جانــب الهيئــة المهندس 
وليــد بــن ســلمان النائــب التنفيــذي للرئيــس 
ــز والدكتــور  ــر األعمــال والتمي لقطــاع تطوي
يوســف األكــرف النائــب التنفيــذي للرئيــس 

لقطــاع دعــم األعمــال والمــوارد البشــرية.
ــر  ــد الزائ ــام الوف ــه أم ــتعرض معالي واس
أهــم المشــاريع والمبــادرات والبرامــج التــي 
تقــوم بهــا الهيئــة فــي إطــار تحقيــق رؤيــة 

ــادة الرشــيدة. ــات القي وتوجيه
وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر خــال 
االجتمــاع لدينا اســتراتيجية واضحة وأهداف 
ــى  ــاد عل ــادة االعتم ــن خــال زي ــددة م مح
ــج  ــن مزي ــة ضم ــة المتجــددة والنظيف الطاق
ــروعاتنا  ــرز مش ــن أب ــي وم ــي دب ــة ف الطاق
ــن  ــد ب ــع محم ــدف مجّم ــذا اله ــق ه لتحقي
راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية فــي 
ــي  ــية ف ــة الشمس ــع للطاق ــر مجم ــي أكب دب
ــق  ــم وف ــتوى العال ــى مس ــد عل ــع واح موق
ــه  ــتبلغ قدرت ــتقل ، وس ــج المس ــام المنت نظ
اإلنتاجيــة 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. 
وتشــكل مشــاريع المجمــع التــي تنفذهــا 
ــج  ــام المنت ــي بنظ ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب هيئ
المســتقل أحــد أهــم مســارات اســتراتيجية 
دبــي للطاقــة النظيفــة 2050 بهــدف توفيــر 
75% مــن إجمالــي القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة 

فــي دبي من مصــادر الطاقــة النظيفة بحلول 
عــام 2050.

واســتعرض معاليه مشــروع »الهيدروجين 
األخضــر« الــذي دشــنته الهيئــة فــي مجمــع 
محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة الشمســية 
في دبي ويعد المشــروع التجريبي األول من 
نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا إلنتــاج الهيدروجين األخضر ومصدرًا 
واعــدًا للطاقــة ومــن بيــن المصــادر الصديقة 
ــن  ــي ع ــكل أساس ــه بش ــم إنتاج ــة ويت للبيئ
طريــق التحليــل الكهربائــي للمياه من الطاقة 
المتجــددة حيــث يمثــل أحــد ركائز مســتقبل 
مســتدام يعتمــد علــى تســريع االنتقــال إلــى 
الحيــاد الكربونــي والوصــول إلــى االقتصــاد 
ــل  ــاع التنق ــر قط ــال تطوي ــن خ األخضــر م
ــة  ــات الكربوني األخضــر والحــد مــن االنبعاث

فــي مختلــف الصناعات.وام

وّقعــت غرفــة دبــي مؤخــرًا مذكــرة تفاهــم 
مــع »اتحــاد أعمــال مجتمــع البلــدان الناطقــة 
باللغــة البرتغاليــة«؛ تقضــي بتبــادل المعــارف 
ــة  ــاالت رئيس ــي مج ــاون ف ــرات، والتع والخب
ــح  ذات اهتمــام مشــترك؛ بهــدف دعــم مصال

األعضــاء فــي الطرفيــن.
وّقــع مذكــرة التفاهــم كٌل من ســعادة حمد 
مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وسليمو 
عبــداهلل، رئيــس مجلــس إدارة »اتحــاد أعمــال 
مجتمــع البلــدان الناطقــة باللغــة البرتغاليــة«؛ 
وذلــك على هامش المنتــدى العالمي األفريقي 
لألعمــال 2021، الــذي أقيــم األســبوع الماضي 

ضمــن فعاليات إكســبو 2020 دبي.
وبموجــب مذكــرة التفاهم، ســتتعاون غرفة 
ــدان  ــع البل ــال مجتم ــاد أعم ــع » اتح ــي م دب
الناطقــة باللغــة البرتغاليــة » لدفــع عجلــة 
التعافــي االقتصــادي بعــد الجائحــة، وفتــح 
وتنظيــم  الطرفيــن،  لــكا  جديــدة  أســواق 
ــز  ــة، وتعزي ــات االقتصادي ــات والفعالي المنتدي

ــتركة. ــتثمارية المش ــرص االس الف
وســتعمل غرفة دبي بموجب هذه االتفاقية 
علــى التعريــف بمكانــة اإلمــارة وموقعهــا 
االستراتيجي كمركز عالمي لاستثمار والتجارة 
بالنســبة للــدول الناطقــة بالبرتغاليــة الراغبــة 
ــي  ــة ف ــي أو الراغب ــي دب ــا ف بتأســيس أعماله
استكشــاف فرص التوسع والوصول إلى منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا متخــذًة مــن 

اإلمــارة بوابــًة لهــا لدخــول المنطقــة.
البلــدان  مجتمــع  أعمــال  اتحــاد  وُيمثــل 
الناطقــة باللغــة البرتغاليــة، دواًل  تتحــدث 
اللغــة البرتغالية على امتداد 4 قارات، وتعمل 
ــل 9 دول  ــاون المشــترك، وتمث ــدى للتع كمنت

ــون مســتهلك. وســوقًا ســعته 260 ملي
وفي هذا الســياق، قال ســعادة حمد مبارك 
بوعميــم: »ستســاهم هــذه االتفاقيــة في خلق 
ــة فــي  ــد مــن الفــرص للشــركات العامل العدي
ــة  ــة باللغ ــدول الناطق ــي ضمــن أســواق ال دب

ــذه  ــال ه ــن خ ــدف م ــث نه ــة، حي البرتغالي
ــن  ــاري بي ــادل التج ــز التب ــى تعزي ــود إل الجه
الــدول األعضــاء، وتســهيل وتعزيــز العاقــات 
ــات مجتمعــات  ــة بيــن جميــع مكون االقتصادي
ــع  ــدة لتوس ــاق جدي ــح آف ــا يفت ــال مم األعم

الشــركات مــن دبــي إلــى هــذه األســواق.”
وأضــاف بوعميــم قائــًا: »حــددت مذكــرة 
التفاهــم العديد مــن مجاالت التعاون والفرص 
التــي من شــأنها دعــم نمو أعضائنا فــي مناطق 
أفريقيــا وأمريــكا الاتينية ورابطة دول جنوب 
ــر  ــا عب ــي ُنّخدُمه ــيان(، الت ــيا )اآلس ــرق آس ش

مكاتبنــا الخارجيــة التابعــة لغرفــة دبي”.
ــه  ــداهلل: »إن ــال ســليمو عب ــه، ق ومــن جانب
لشــرف عظيــم تواجدنــا فــي المنتــدى العالمي 
لألعمــال الذي نظمته غرفــة دبي. وبكل تأكيد 
ــع بهــا غرفــة دبــي  ــرات التــي تتمت فــإن الخب
ســتكون مفيــدة جــًدا بالنســبة لجميــع البلــدان 

الناطقــة بالبرتغاليــة وخاصــة فــي أفريقيــا”.
وأضــاف قائــًا: »«نحــن 6 دول فــي أفريقيا 
ونســعى إلــى تعزيــز التعــاون مــع غرفــة دبــي 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــول؛ ومنه ــر الحل لتوفي
حلــول لتطويــر المــوارد التي لدينا فــي أفريقيا 
ــًا  ــوارد، وأيض ــذه الم ــى ه ــة إل ــة قيم وإضاف
لتقديــم حلــول للبنيــة التحتيــة، وتمكيــن هذه 
البلــدان مــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا الكاملة 
وممارســة التجــارة العالميــة. هذا هــو هدفنا، 
ــل  ــرة يمث ــذه المذك ــع ه ــأن توقي ــك ب وال ش

فرصــة عظيمــة بالنســبة لنــا”.
ــال  ــاد أعم ــى أن » اتح ــارة إل ــدر اإلش تج
ــة  ــة البرتغالي ــة باللغ ــدان الناطق ــع البل مجتم
ــي 4  ــال ف ــي البرتغ ــبونة ف ــي لش » ُأســس ف
ــر األعمــال  ــى تطوي ــو 2004، ويهــدف إل يوني
والتعــاون علــى مســتوى هذه الــدول. وتتمثل 
مهمــة االتحــاد فــي إنشــاء مســاق اســتثماري 
ــاون  ــجيع التع ــاء وتش ــدان األعض ــل البل داخ
والشــراكات. ويضــم االتحــاد كًا مــن البرتغال 
والبرازيل وموزمبيق وأنغوال وجمهورية الرأس 
ــور  ــيبي وتيم ــي وبرينس ــاو توم ــر وس األخض

ــا االســتوائي ــا بيســاو وغيني ليســتي وغيني

حكومة دولة اإلمارات تطلق مبادرة رواد االقتصاد الرقمي
أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات مبــادرة »رواد 
االقتصاد الرقمي« الهادفة إلى تعزيز قدرات المواهب 
الشابة وتزويدها بالمعارف والخبرات الازمة لتطوير 
تكنولوجيــا مســتقبلية متقدمــة تنعكــس إيجابــًا علــى 
االقتصاد والقطاعات الحيوية في الدولة، بما يمكنهم 
مــن المنافســة علــى أفضــل فــرص العمــل مــع كبــرى 
الشــركات العالميــة المتخصصــة في البرمجــة والذكاء 
االصطناعــي لتطويــر حلــول مبتكــرة للتحديــات، بمــا 
يمكنهــم من المســاهمة فــي تعزيز االقتصــاد الرقمي 
المستقبلي وترسيخ ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وتشــكل مبــادرة »رواد االقتصــاد الرقمــي« التــي 
تأتــي ضمــن مبــادرات البرنامــج الوطنــي للــذكاء 
االصطناعــي منصــة لتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص واألفــراد مــن أصحــاب المهارات 
والمواهب المتخصصة في مجال البرمجيات والتقنيات 
الحديثــة وقــادة التكنولوجيــا مــن الشــركات العالمية 
العاملــة فــي الدولــة، لتمكيــن أصحــاب المواهب من 
المشــاركة الفاعلــة فــي دعم مســيرة التحــول الرقمي 
فــي الدولة، وبناء اقتصاد وطني رقمي متطور يســهم 

فــي تحســين حيــاة النــاس وبنــاء مســتقبل أفضــل.
الــذكاء  وفــي إطــار المبــادرة، أعلــن مكتــب 
االصطناعــي فــي حكومة دولة اإلمــارات، عن التعاون 
مــع شــركة »أمــازون ويــب سيرفيســز« المختصة في 
خدمات الحوســبة الســحابية، لتمكين الموهوبين من 
المنافســة في سوق العمل وفي الوظائف التي تشمل 
مجــاالت التقنيــة والبرمجيــات بمــا يعــزز مشــاركتهم 
فــي دعــم االقتصــاد الرقمــي، وذلــك ضمــن فعاليــات 
الــدورة الـ41 مــن معرض »جيتكس غلوبــال 2021«.
وأكــد معالــي عمــر بن ســلطان العلمــاء وزير دولة 
ــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات  لل
العمــل عــن بعــد.. أن حكومــة دولــة اإلمــارات تتبنى 
التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء االصطناعي ركيزة 
لبناء اقتصاد رقمي وطني مستدام، ترجمة لتوجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل« ، باالســتفادة مــن البنيــة الرقميــة 
المتطورة في الدولة لارتقاء بمســتوى األداء وتقديم 
أفضــل الحلــول لتعزيــز ريــادة اإلمــارات وتنافســيتها 

العالمية.
ــاء الشــراكات  ــال عمــر ســلطان العلمــاء إن بن وق
وتعزيــز التعــاون مــع الجهــات والشــركات العالميــة 
صاحبــة الــدور البارز فــي دعم االقتصــادات العالمية، 
ــات التحــول الرقمــي فــي  يســهم فــي تســريع عملي

الدولــة واالنتقــال نحــو االقتصــاد الرقمي المســتقبلي 
ــادرة »رواد  ــى أن إطــاق مب والمســتدام، مشــيرًا إل
االقتصــاد الرقمــي«، والتعــاون مــع »أمــازون ويــب 
سيرفيســيز«، يأتــي ضمــن جهــود مكتــب الــذكاء 
االصطناعــي لتمكيــن المواهب والكــوادر المتخصصة 
فــي قطاعــات الرقمنة وتكنولوجيا الــذكاء االصطناعي 
للمشاركة بفاعلية في تعزيز االقتصاد الوطني الرقمي.

مــن جانبهــا قالت إيزابيا غرويغو- تشــيكوفيتش، 
نائب الرئيس لشــؤون القطــاع العام العالمي لمنطقة 
أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيا في أمــازون ويب 
ــذكاء  ــب ال سيرفيســز.. » يســرنا التعــاون مــع مكت
االصطناعــي فــي حكومة دولة اإلمــارات لدعم تنمية 
مهــارات ومواهــب أبنــاء اإلمــارات، وذلــك فــي إطار 
ــاء قــوى  ــا فــي أمــازون ويــب سيرفيســز ببن التزامن
ــة متنوعــة وشــاملة. ومــع اإلطــاق المرتقــب  عامل
لمراكــز بيانــات أمــازون ويــب سيرفيســز فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي النصــف األول مــن 
عــام 2022، نواصــل العمل على اســتقطاب المواهب 
والكفــاءات عبــر أقســام متعــددة لدعــم التوجهــات 
نحــو اعتمــاد التقنيــات الســحابية والمســاهمة فــي 
ــة اإلمــارات  ــة التحــول الرقمــي فــي دول دفــع عجل
العربيــة المتحــدة. ونتطلــع إلــى مواصلــة العمــل مع 
ــة  ــارات الرقمي ــر المه ــي مشــاريع تطوي ــب ف المكت

وتمكيــن المواهــب المحليــة«.
وتوفــر شــركة »أمــازون ويــب سيرفيســز« ضمــن 
تعاونهــا مــع مكتب الــذكاء االصطناعــي قائمة دورية 
ــدى الشــركة  ــرص العمــل المتاحــة ل ــف وف بالوظائ
ــى  ــان عل ــل الجانب ــا يعم ــارات، فيم ــة اإلم ــي دول ف
تشــجيع المواهــب المحليــة للتقــدم لتلــك الوظائــف 
الشــاغرة، بمــا يســهم فــي تعزيــز قدراتهــا وإمكاناتها 

فــي مختلــف مجــاالت االقتصــاد الرقمــي.
كمــا يتعــاون الجانبــان فــي بنــاء قــدرات أصحــاب 
المواهــب وتأهيلهــم فــي مجــال اســتخدام التقنيــات 
والتكنولوجيــا الحديثة في مختلف قطاعات االقتصاد 
الرقمي، واطاعهم على تجارب الشركات التكنولوجية 
العالميــة وتوفيــر أفضــل الفــرص لهــم للمشــاركة في 
تقديــم حلــول وخدمــات مبتكرة تســهم فــي االرتقاء 
بمســتوى األداء الرقمــي لتعزيــز مســيرة التنميــة في 
ــة  ــادئ العشــرة لدول ــة، مــا ينســجم مــع المب الدول
اإلمــارات في الخمســين الجديدة، من خــال التركيز 
علــى تعزيــز رأس المــال البشــري وتحقيــق التفــوق 
الرقمــي والتقنــي والعلمــي وبنــاء االقتصــاد األفضــل 

واألنشــط فــي العالم.وام

طلبات االكتتاب على السندات السيادية األولى من نوعها في اإلمارات فاقت المستهدف بمعدل 5.6 مرة

محمد بن هادي الحسيني يقرع جرس التداول على 
سندات اإلمارات السيادية في ناسداك دبي

قــام معالــي محمــد بــن هــادي الحســيني، وزيــر 
الدولــة للشــؤون الماليــة صبــاح أمس بقــرع الجرس 
ــدء  ــًا بب ــااًل وإيذان ــك احتف ــي، وذل ــي ناســداك دب ف
التداول على سندات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الســيادية، والتي ســجلت قيمة إجماليــة وصلت إلى 
4 مليــار دوالر أمريكــي، وُتعــد األولى من نوعها من 
ِقبــل الحكومــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات، والتــي 

مثلتهــا وزارة الماليــة فــي هــذا اإلطاق.
وقــرع معالــي محمــد بن هــادي الحســيني جرس 
التــداول، بحضــور ســعادة عيســى كاظــم، محافــظ 
مركــز دبــي المالــي العالمــي ورئيــس مجلــس إدارة 
ســوق دبــي المالي، وســعادة يونس حاجــي الخوري 
وكيــل وزارة الماليــة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي 
لـــناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لســوق دبي 
المالــي، وســعادة ســعيد راشــد اليتيم وكيــل الوزارة 
المساعد لشــؤون الموارد والميزانية، وسعادة مريم 
ــوزارة المســاعد لشــؤون اإلدارة  ــل ال ــري وكي األمي
الماليــة، إلــى جانــب حضــور ومشــاركة عــدد مــن 

كبــار المســؤولين مــن الجانبين.
وعــن هــذا الحــدث الهــام، أفاد معالــي محمد بن 
هــادي الحســيني أن دولــة اإلمــارات ســجلت إنجازًا 
غيــر مســبوق في تفوقها في إصدار هذه الســندات، 
والتــي جــاءت وفــق اســتراتيجية حكوميــة محكمــة 
األهداف والتوجهــات، تضع إزدهار اإلمارات ورخاء 
المواطــن نصب أعينها. وتكمــن أهمية هذا اإلصدار 
فــي تزامنــه مــع اعتمــاد الميزانيــة األكبــر فــي تاريخ 
دولــة االمــارات، ليكــون تأكيــدًا جديــدًا علــى قــوة 
االقتصــاد الوطنــي وتوازنــه، وثقة المســتثمرين على 
الصعيــد المحلــي واإلقليمي والعالمي بقــدرة دولتنا 
علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي المســتدام، وخاصــة 
وأن عوائــد هــذه الســندات ستســتخدم فــي توفيــر 
تمويات لمشاريع البنية التحتية للحكومة االتحادية 
فــي المجــاالت االســتراتيجية إلنشــاء قيمــة طويلــة 
المــدى لثروتهــا الســيادية ولإلســهام في رخــاء دولة 
اإلمــارات فــي المســتقبل، وبما يرفد مســيرة الدولة 
نحــو التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة، 
والتــي تعد ركيزة رئيســية للخمســين عامــًا المقبلة.
وشــملت الســندات المقومــة بالــدوالر األمريكــي 
ــار دوالر ألجــل  ــة ملي ــى بقيم ــاث شــرائح؛ األول ث
عشــرة أعــوام، والثانيــة بقيمة مليــار دوالر ألجل 20 
عامــًا، والثالثــة ســندات »فورمــوزا« بقيمــة مليــاري 
دوالر ألجــل 40 عامــًا، والتــي حــازت بمجملهــا على 
اهتمــام هائــل من جانب المســتثمرين فــي المنطقة 
ــات  ــت طلب ــث فاق ــواء، حي ــد س ــى ح ــم عل والعال
االكتتــاب المســتوى المســتهدف بمعــدل 5,6 مــرة، 
وبمــا مجموعــه 22,5 مليــار دوالر، األمــر الذي أتاح 
لــوزارة الماليــة إصــدار الســندات بأقل عائــد إلصدار 
ســيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
ــد %2  ــة عن ــد اإلصــدارات الثاث ــم تســعير عائ إذ ت

و2,875% و3,250% علــى الترتيــب.
مــن جانبــه، قــال ســعادة عيســى كاظــم، محافــظ 
مركــز دبــي المالــي العالمــي ورئيــس مجلــس إدارة 

ســوق دبــي المالــي.. » نتقــدم بالتهنئــة إلــى وزارة 
الماليــة لنجاح إصدار وإدراج أول ســندات للحكومة 
ــزام  ــر عــن الت ــة تعب ــة فــي خطــوة تاريخي االتحادي
اســتراتيجي بتعزيــز أنشــطة أســواق رأس المــال في 
الدولــة وترســيخ مكانتهــا كمركــز مالــي عالمــي مــن 
خــال تطويــر ســوق الســندات الحكوميــة جنبــًا إلى 
ــة  ــوك التجاري ــندات والصك ــوق الس ــع س ــب م جن
الحافــل بالنشــاط. وتنطــوي تلــك اإلصــدارات علــى 
أهميــة كبيــرة ال تقتصــر فقــط علــى توفيــر فــرص 
اســتثمارية عاليــة التصنيــف وإبــراز مــدى قــوة 
ــر  ــل تعتب ــة لحكومــة اإلمــارات ب الجــدارة اإلئتماني
أيضــًا قــوة دافعــة لمزيــد مــن النشــاط فــي ســوق 
أدوات الدخــل الثابــت التــي تلعــب دورًا حيويــًا في 
تمويــل مشــروعات التنمية اإلقتصاديــة في اإلمارات 
ــًا  ــح هــذه الســندات زخم ــة. وســوف تمن والمنطق
ــًا لجهــود التنميــة االقتصاديــة فــي اإلمــارات  إضافي
ال ســيما وأن الدولــة ُتقــدم نموذجــًا يحتــذى بــه في 
مواجهة التحديات االقتصادية العالمية، حيث تشــير 
ــج  ــى أن النات ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــرات صن تقدي
ــي مــن المتوقــع أن ينمــو بنســبة  ــي اإلجمال المحل

3,1% خــال العــام الحالــي”.
مــن جانبــه أفــاد ســعادة يونــس حاجــي الخــوري 
» يؤكــد تحقيــق الشــرائح الثــاث للســندات علــى 
أدنــى عائــد على اإلطاق لســندات ســيادية افتتاحية 
ضمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، على الملف 

االئتمانــي القوي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
وخاصــة وأن اإلمــارات هــي أول دولــة فــي منطقــة 
الخليج العربي تقوم بإصدار ســيادي قياسي بالدوالر 
األمريكــي لمــدة 20 عامــًا، كمــا أن شــريحة ســندات 
فورمــوزا ثنائيــة اإلدراج لمــدة 40 عامــًا قــد حققت 
أعلــى توزيع على اإلطاق في آســيا إلصدار مرجعي 
طويــل األجــل بالــدوالر األمريكــي مــن قبــل جهــة 
ســيادية. وســيعمل إصــدار هذه الســندات الســيادية 
علــى المســاهمة في تطوير ســوق الســندات وإيجاد 

بدائل اســتثمارية للمســتثمرين”.
وقــال حامــد علــي، الرئيــس التنفيــذي لـــناسداك 
دبــي ونائــب الرئيــس التنفيــذي لســوق دبــي المالي 
» ُترحــب ناســداك دبي، البورصــة الدولية للمنطقة، 
بإدراج ســندات الحكومة االتحاديــة اإلماراتية، األمر 
ــواق  ــة األس ــي بني ــرة ف ــة الكبي ــس الثق ــذي يعك ال
الماليــة المتكاملــة وعالميــة المســتوى التــي توفرها 
البورصــة، بمــا يدعــم إصــدار وإدراج أدوات الدخــل 
الثابــت الصــادرة عــن الجهــات الســيادية والتجاريــة 
فــي اإلمــارات وخارجهــا. كمــا توفــر ناســداك دبــي 
للجهــات الُمصــدرة أيضــًا حلقــة وصــل فعالــة مــع 
المســتثمرين المحليين واإلقليمييــن والعالميين مما 
أســهم فــي تســارع وتيــرة اإلصــدار واإلدراج وفــي 
تعزيــز مكانتهــا كمركــز رائــد إلدراج أدوات الدخــل 
ــه 107  ــا مجموع ــي الشــرق األوســط بم ــت ف الثاب

مليــار دوالر”.وام

19

اقتصاد

اإلقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة اإلئتمانية وقوة وتوازن االقتصاد الوطني
وزارة المالية تفوقت في إصدار السندات بأقل عائد إلصدار سيادي افتتاحي بين دول الخليج
اإلمارات أول دولة في الخليج تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدوالر األمريكي لمدة 20 عامًا

دبي - الوطن

دبي - الوطن
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السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم وجمع إيرادات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم
»فرتيجلوب« تعلن اكتمال عملية االكتتاب العام األولي بنجاح

أعلنــت شــركة »فرتيجلــوب«، الّتابعــة لـــ 
»أدنــوك« و«أو ســي آي«، عــن اكتمــال عملية 
االكتتــاب العــام األولــي ألســهمها بنجــاح وعن 

الســعر النهائــي للســهم فــي الطــرح.
وأوضــح بيــان للشــركة صــادر أمــس ، أنــه 
تــم تحديــد الســعر النهائي للســهم عنــد 2,55 
ــعري  ــاق الس ــي منتصــف النط ــم، أي ف دره
بهــدف تشــجيع ودعــم تــداول أســهم الشــركة 

فــي الســوق عنــد اإلدراج.
الطــرح بواقــع  كمــا تــم تأكيــد حجــم 
/1,145,582,011/ ســهم عــادي تمثــل %13,8 
مــن إجمالي أســهم ملكيــة شــركة فرتيجلوب. 
وبهــذا يجمــع الطــرح عائــدات إجماليــة تفوق 
2,9 مليار درهم عند التسوية النهائية لألسهم، 
مع قيمة ســوقية للشــركة تقــدر بحوالي 21,2 

ــار درهم. ملي
وشــهدت عمليــة االكتتــاب إقبــااًل كبيــرًا 
خاصة من شــريحة المســتثمرين فــي اإلمارات 
والمؤسســات االســتثمارية العالميــة المؤهلــة 
لاكتتــاب، حيــث بلــغ الطلــب اإلجمالــي على 
أســهم الطــرح العام أكثر مــن 64 مليار درهم، 
أي 22 ضعفــا الجمالــي القيمــة المســتهدفة، 
وتغطيــة االكتتــاب أكثــر من 32 مرة لشــريحة 
بــدون  المؤهلــة  االســتثمارية  المؤسســات 
احتســاب المستثمرين الرئيسيين الثاثة الذين 
تم اإلعان عنهم سابقًا وهم: صندوق أبوظبي 
للتقاعد وصندوق الثروة الســيادية لسنغافورة 

جــي آي ســي وانكلوســف كابيتــال بارتنرز.
وبعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب، تــم تحديــد 
حجم الشريحة األولى /المخصصة للمستثمرين 
األفــراد فــي اإلمــارات/ بنســبة 10% مــن حجم 
/المخصصــة  الثانيــة  والشــريحة  الطــرح، 
للمؤسســات االســتثمارية المحليــة والعالميــة 

ــرح.  ــم الط ــن حج ــبة 90% م ــة/ بنس المؤهل
وســيتم إخطــار مســتثمري الشــريحة األولــى 
بتأكيــد التخصيــص عبــر رســائل نصيــة يوم 26 

أكتوبــر 2021.
ويمثــل الطــرح خطــوة جديــدة فــي ســجل 
نجاحــات وإنجــازات أدنــوك و«فرتيجلــوب«، 
وهــو يســهم فــي تعزيــز نمــو وتوســع أســواق 
المــال المحلية ونمو وتطــور االقتصاد المحلي 
ــة  ــادئ الخمســين لدول ــع مب ــا يتماشــى م بم
اإلمــارات التــي ترســم مســارًا واضحــًا للنمــو 

االقتصــادي المســتدام.
ومن المتوقع بدء إدراج األسهم للتداول في 
ســوق أبوظبي لألوراق المالية الســاعة 10:00 
صباحــًا يــوم أمــس وفقــًا للقواعــد التنظيميــة 
المتّبعــة تحــت الرمــز /FERTIGLOBE/ و/

./AEF000901015
وعند اكتمال اإلدارج، تحافظ »أو سي آي« 
علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة فرتيجلــوب 
بشــكل غيــر مباشــر، بينمــا تبلــغ حصــة أدنوك 
غير المباشرة /36,2%/ على األقل من األسهم.

وتــم تعييــن »ســيتي جــروب جلوبــال 
ماركيتــس ليمتــد«، و«بنــك أبوظبــي األول 
الشــرق  ســي  بــي  إس  و«إتــش  ش.م.ع«، 
األوســط المحــدود« و«مورغــان ســتانلي آنــد 
كو إنترناشيونال« كمنسقين دوليين مشتركين 
فــي عمليــة االكتتــاب. كمــا تــم تعييــن شــركة 
»إي إف جــي هيرمس اإلمــارات المحدودة«، 
ــان ســاكس انترناشــيونال«،  وشــركة »جولدم
وشــركة »إنترناشونال ســيكوريتيز إل إل سي« 
كمــدراء االكتتــاب المشــتركين، فــي حيــن تــم 
تعييــن »بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع، كبنــك 
اســتام االكتتابــات الرئيســي و«بنــك الماريــة 
المحلــي ذ.م.م« كبنــك مســتلم لاكتتابات.وام

في »منتدى أسبوع سيرا للطاقة - الهند«
اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين إمدادات الطاقـة للهنـد

ــد  ــن أحم ــور ســلطان ب ــي الدكت ــد معال أك
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ــة  ــزام دول ــركاتها، الت ــة ش ــوك ومجموع ألدن
ــد، مشــيرًا  ــي الهن ــة ف ــن الطاق ــارات بأم اإلم
ــًا الشــريك المســؤول  ــا ســتظل دائم ــى أنه إل
الطاقــة  إمــدادات  تأميــن  فــي  والموثــوق 
ــا  ــا معه ــي تربطن ــة الت ــة العريق ــذه الدول له
 عاقــات شــراكة وتعــاون في كافــة المجاالت.
جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي ألقاهــا معاليــه 
خــال مشــاركته عن ُبعد فــي فعاليات الدورة 
الخامســة مــن »منتدى أســبوع ســيرا للطاقة« 
فــي الهنــد.. الفتًا معاليه إلــى أن اقتصاد الهند 
قــد اســترد عافيتــه وعــاد إلــى نمــوه القــوي 
مجــددًا مــع تعافــي العالم مــن جائحــة كوفيد 
19. وأشــار معاليه إلــى التحديات التي تواجه 
قطــاع الطاقــة خــال هــذه الفتــرة، موضحــًا 
ــت هــي  ــادة الرشــيدة كان ــات القي أن توجيه
العنصــر األهــم فــي اســتجابة دولــة اإلمــارات 
لهــذه التحديــات بمــا يضمــن اســتمرار دورها 
كمزود مســؤول وموثوق فــي تأمين إمدادات 
 الطاقــة للهنــد، وللعالــم علــى المــدى البعيــد.

ــد  ــن أحم ــلطان ب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
التعافــي  هــذا  بــأن  شــك  ال   « الجابــر.. 
ــوع خــاص، ال  ــات مــن ن ــى تحدي يشــتمل عل
ســيما بالنســبة لقطــاع الطاقــة. ففــي الوقــت 
الراهــن، يفــوق الطلــب علــى الطاقــة حجــم 
ــي  ــي ف ــول العالم ــدء التح ــع ب ــرض. وم الع
ــنظل  ــا س ــع أنن ــد الواق ــة، يؤك ــاع الطاق قط
ــدة  ــود عدي ــاز لعق ــط والغ ــى النف ــة إل بحاج
قادمــة. ويشــكل نشــاط وتعافي الطلــب حاليًا 
دعــوة للعالــم لكــي يتنبــه ويواصــل االســتثمار 
ــادي  ــة لتف ــاع الطاق ــب قط ــة جوان ــي كاف ف
 حــدوث أزمــة أعمــق فــي حجــم المعــروض”.

وأضــاف معاليــه »هــذا هــو النهــج الــذي 
نتبنــاه فــي دولــة اإلمــارات، فنحــن نســتثمر 
الطاقــة،  سلســلة  مجــاالت  مختلــف  فــي 
اإلنتاجيــة  قدراتنــا  زيــادة  علــى  ونعمــل 
مــن النفــط والغــاز، وهــذا يضمــن اســتمرار 

فــي  وموثــوق  مســؤول  كشــريك  دورنــا 
ــم”. ــد، وللعال ــة للهن ــدادات الطاق ــن إم  تأمي

وأضــاف معاليــه إن الهند من الــدول الصديقة 
لدولة اإلمارات ومن أهم شــركائها التجاريين، 
ــن  ــتراتيجية بي ــات االس ــهدت العاق ــد ش وق
الســنوات  فــي  الفتــة  تطــورات  الدولتيــن 
ــيما  ــات، ال س ــف القطاع ــي مختل ــرة ف األخي
ــد  ــى أن الهن ــيرًا إل ــة، مش ــال الطاق ــي مج ف
ــي  ــارات ف ــركاء اإلم ــم ش ــن أه ــد اآلن م تع
ــًا عــن  مجــال الغــاز الطبيعــي المســال، معرب
حــرص اإلمــارات علــى تعزيــز هــذه العاقات 
 القويــة لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة.

ــر.. »  ــلطان الجاب ــور س ــي الدكت ــال معال وق
إننــا نعتــز بكوننــا مــوردًا رئيســيًا لاحتياطيات 
البتروليــة االســتراتيجية فــي الهنــد. كما وقعنا 
ــي  ــة ف ــركات هندي ــع ش ــاز م ــات امتي اتفاقي
واإلنتــاج،  والتطويــر  االستكشــاف  مجــال 
مجــاالت  مختلــف  فــي  مســتثمرين  ومــع 
والبتروكيميائيــات.  التكريــر  فــي  أعمالنــا 
ــد تعــد اآلن مــن أهــم  ــأن الهن كمــا نفخــر ب
 شــركائنا فــي مجــال الغــاز الطبيعي المســال”.

ــة  ــال الطاق ــي مج ــراكتنا ف ــاف » إن ش وأض
ــه.  ــاء علي ــزم البن ــخ نعت ــاس راس ــع بأس تتمت
فهنــاك العديــد مــن الفــرص الواعــدة للتعاون 
والشــراكة بيننا، بداية مــن المنتجات المكررة 
والبتروكيميائيــة، وانتهــاًء بالطاقــة المتجددة، 
مثــل الهيدروجين الخالي مــن الكربون. وفيما 

ــتثمارية  ــا االس ــز محفظته ــد بتعزي ــوم الهن تق
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تحــرص دولــة 
ــي  ــتثمارات الت ــعة االس ــى توس ــارات عل اإلم
ــي  ــهم ف ــال، لتس ــذا المج ــي ه ــا ف ــا به قمن
تحقيــق هــدف الهنــد بإنتــاج 450 جيجــاواط 
 مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030”.

وارتفعــت مشــاركة الشــركات الهندية بشــكل 
مطــرد فــي قطــاع الطاقة في دولــة اإلمارات. 
وفي مارس 2019، حصل ائتاف يضم شركتي 
نفــط هنديتيــن علــى حقوق استكشــاف النفط 
والغــاز في منطقة برية بأبوظبي، وذلك عقب 
حصــول ائتــاف مــن ثاث شــركات هندية في 
فبرايــر 2018 علــى حصة 10% في امتياز حقل 
 زاكــوم الســفلي البحــري فــي إمــارة أبوظبــي.

ُيذكــر أن »أســبوع ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد، 
ــب  ــي هاردي ــة معال ــام تحــت رعاي ــذي يق ال
ســينغ بــوري وزيــر النفــط والغــاز الطبيعــي 
الهنــدي، يجمــع نخبة من قــادة صناعة الطاقة 
وواضعــي السياســات والخبــراء مــن شــركات 
الطاقــة الهنديــة والدوليــة وكذلــك الحكومات 
لمناقشــة الموضوعــات الرئيســية التــي تؤثــر 

علــى مشــهد الطاقــة فــي العالــم.وام
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اقتصاد

 تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
»اتصاالت« و»G42« يؤسسان أكبر مزود لمراكز البيانات في اإلمارات

تطبيق »بسمات« يعلن انضمام »شكرًا« لبرنامج تبادل 
block chain المكافآت المدعم بتقنية البلوك تشين

بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية ُيعلن الفائزين 
بالسحوبات الشهرية لحسابات توفير المليونير

 أعلنت مجموعة »اتصاالت« ومجموعة 
“G42” أمس  عن توقيعهما اتفاق ملزم، 
يتــم علــى أساســه دمج إجمالــي 12 مركز 
بيانــات تابــع للمجموعتيــن فــي مشــروع 
مشــترك جديــد تحــت مظلــة شــركة 
 Khazna Data( “ ــا ســنترز ــة دات »خزن
Centers(، وبالشــكل الــذي يخلــق أكبــر 
مزود لمراكــز البيانات في دولة اإلمارات 

ــة المتحدة.  العربي
وبنــاء علــى هــذا االتفــاق ســتملك 
ــبته %40  ــا نس ــاالت« م ــة اتص »مجموع
 .G42 مــن »خزنــة داتا ســنتر«، و60% لــ
تتيــح االتفاقيــة للطرفيــن فرصــة زيــادة 
قيمــة أصــول البنية التحتيــة الخاصة بهما 
ــتفادة  ــات واالس ــأداء العملي ــاء ب واالرتق
القصــوى مــن المــوارد المتاحــة دون 
التأثيــر علــى العاقــة الحالية مــع العماء 
والمكانة التجارية الريادية لكا الشركتين. 
ــر  ــا ســنتر« تطوي ــة دات وســتواصل »خزن
األعمال الحالية واستكشــاف فرص أعمال 
ــارات  ــة اإلم ــل دول ــواء داخ ــدة، س جدي

العربيــة المتحــدة أو فــي الخــارج.
مــن جانبــه قــال المهنــدس حاتــم 
دويــدار، الرئيــس التنفيذي لـــ »مجموعة 
 G42  اتصــاالت«، » ســتبدأ ’اتصــاالت‘ و
مــن خال هذه االتفاقيــة،  مرحلة تعاون 
جديــدة ومهمــة ســتتيح فرصــة توظيــف 
االســتثمارات والخبــرات المشــتركة فــي 
إطــاق الجيــل القــادم من خدمــات البنية 
التحتيــة الرقميــة. وســتواصل ’اتصــاالت‘ 
حرصهــا علــى االرتقــاء بتجــارب العمــاء 
بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيتها ورؤيتهــا 
المتمثلــة فــي ’قيــادة المســتقبل الرقمــي 
لتمكين المجتمعات‘. ومن هذا المنطلق، 
وضعــت ’مجموعــة اتصــاالت ‘األســس 
ــي  ــدة ف ــا الرائ ــز مكانته ــة بتعزي الكفيل
مجــال خدمــات البنيــة التحتيــة الرقميــة، 

ومــن خــال شــراكتنا مــع G42، ســننتقل 
بطموحاتنا الرقمية إلى مستويات جديدة 

أكثــر تطــورًا وتقدمــًا”.
ــيوا،  ــغ ش ــال بين ــبة ق ــذه المناس وبه
الرئيــس التنفيذي لمجموعة G42، “نحن 
ســعداء بهــذه الشــراكة مــع ’اتصــاالت‘، 
مشــغل االتصــاالت الرائــد فــي المنطقــة 
والعالــم، وبمــا يعــزز مــن مكانــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال 
ــات ويســاعد علــى تحقيــق  مراكــز البيان
طموحاتهــا وتطلعاتهــا االقتصادية الحالية 
والمستقبلية. ومع استمرار ارتفاع الطلب 
علــى خدمــات تخزين البيانــات وخدمات 
البنيــة التحتيــة الســحابية المبتكــرة فــي 
دولــة اإلمــارات والعالــم، فــإن هــذه 
الشــراكة الجديــدة بيــن اتصــاالت ومركز 
البيانــات التابــع لنــا »خزنــة«، ستســاعد 
دولــة اإلمــارات علــى تســريع رحلتها في 
التحــول الرقمي، وبما يمكن المؤسســات 
العامــة والخاصة من الدخــول في مرحلة 
جديــدة تتميــز بالــذكاء والمرونــة. ومــن 
خــال هــذه االتفاقية الفريــدة فإنا نتطلع 
إلى التعاون مع ’مجموعة اتصاالت‘ لخلق 
قيمــة مضافــة لجميــع أصحــاب المصلحة 

والمجتمــع بشــكل عــام”.
كمــا أكــد حســن النقبــي، الرئيــس 
التنفيــذي لـــ »خزنــة داتــا ســنتر«، علــى 
» تتزايــد مســتويات البيانــات التــي يتــم 
إنتاجهــا وتخزينهــا وتحليلهــا بشــكل كبيــر 
في منطقة الشــرق األوسط، مما أدى إلى 
زيــادة الطلب علــى خدمات مراكز بيانات 

المبيعــات بالجملــة. يتطلــب هــذا النمــو 
المزيــد مــن التركيــز على تعزيــز مجاالت 
ــات المشــتركة  التعــاون واســتخدام البيان
لارتقاء بمســتويات أداء األعمال. من هنا 
ســتكون ’خزنــة داتــا ســنتر‘ التــي ســتصل 
طاقتها االستيعابية إلى 300 ميجاوات من 
الحمل المعلوماتي، ممكن وداعم رئيسي 
لنمــو وتطــور األعمــال، مــع قــدرة عاليــة 
ــوب  ــى إدارة مســتوى االتصــال المطل عل
لتقديــم الخدمــات بفعاليــة إلــى الشــركاء 
والعمــاء والمســتخدمين، ودعــم إنشــاء 

منظومــة رقميــة رائــدة ومبتكرة”.
ــادا،  ــلفادور أنج ــال س ــه ق ــن جانب م
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األعمــال فــي 
»مجموعــة اتصــاالت«، »يســعدنا فــي 
’مجموعــة اتصــاالت‘ اإلعــان عــن هــذه 
الشــراكة مع مــزود خدمــات مبتكر ورائد 
مثل G42. حيث سنتمكن من خال هذه 
االتفاقية من تقديم مجموعة متطورة من 
خدمــات البنيــة التحتية للعمــاء الحاليين 
والمســتقبليين. كما ستعزز هذه االتفاقية 
من مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
كوجهــة مفضلــة لكبرى الشــركات التقنية 
فــي العالــم، إضافــة إلــى مســاهمة هــذه 
االتفاقيــة فــي تطويــر المنظومــة الرقميــة 
فــي دولــة اإلمــارات، وبمــا يســاعد فــي 

تحقيــق طموحاتهــا فــي هــذا المجال”.
تخضــع االتفاقية لإلجــراءات المعتادة، 
بمــا في ذلك االنتهاء من عمليات التوثيق 
والموافقــات التنظيمية وبعض اإلجراءات 

اإلدارية.

هامــش  علــى  »اتصــاالت«  أعلنــت 
مشــاركتها فــي معــرض أســبوع جيتكــس 
للتقنية 2021 عن انضمام برنامج »شكرًا« 
ــادل المكافــآت،  لبرنامــج »بســمات« لتب
وبالشــكل الــذي يمكن أعضــاء البرنامجين 
ــوالء بشــكل ســريع  ــادل نقــاط ال مــن تب
وســلس وآمــن مــن منصــة واحــدة، وبمــا 

يحقــق الفوائــد للطرفيــن.
 وعلــى الرغــم مــن إطاقــه فــي شــهر 
ديســمبر مــن العــام 2020، إال أن برنامــج 
ــزال  ــا ي ــآت م ــادل المكاف »بســمات« لتب
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــد ف ــج الوحي البرنام
العربيــة المتحــدة المدعــم بتقنيــة البلوك 
تشين blockchain، وبما يمكنه من دمج 
برامــج متعــددة والســماح بتبــادل النقاط 
أو المكافــآت من أي برنامج آلخر لحظيا.

النقــاط   ويمكــن لألعضــاء تحويــل 
ــات  ــات والخصوم ــن الصفق لاســتفادة م
ومجموعــة من عــروض الشــركاء عبر كلتا 
المنصتيــن، مــع عروض وخصومات اشــتر 
واحــد واحصــل علــى اآلخر مجانــًا، وعلى 
عــروض الخصومــات األخــرى مثــل برامج 
الترفيه، والتســوق، والمأكوالت، والسفر. 

فــي العديــد مــن منافــذ البيــع.
 كمــا يمكن ألعضاء »بســمات« تحويل 
نقــاط »بســمات« الخاصــة بهــم إلــى 
»شــكرًا« بواقــع 6200 نقطــة »بســمات« 
ــن  ــكرًا«. وم ــة »ش ــادل 1000 نقط ، لتع
خــال تطبيــق »شــكرًا«، يمكــن لألعضــاء 
تحويل نقاط »شــكرًا« إلى نقاط بســمات 
بواقع 1200 نقطة »شكرًا«، لتعادل 4000 

نقطــة »بســمات”.
 وبهــذه المناســبة قــال خالــد الخولــي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
ــعداء  ــن س ــاالت«، »نح ــة اتص »مجموع
بشــراكتنا مــع ’شــكرًا« فــي برنامــج تبادل 
المكافــآت ’بســمات‘، وبمــا يتيــح  لعماء 
كلتــا المنصتيــن فرصــة التمتــع بمجموعة 
واســعة من الصفقــات والمزايا والعروض. 
تأتــي هــذه الشــراكة لتؤكــد علــى حــرص 

’اتصاالت‘ الدائم على عقد شــراكات ذات 
قيمــة مضافــة  لعمائهــا، وبالشــكل الذي 
يمكنها من تقديم خدمات رائدة ومبتكرة 
تلبــي متطلباتهــم الحالية والمســتقبلية”. 
 مــن جانبــه قــال راهــول جاجتيانــي، 
ــة  ــي مجموع ــة ف ــر الشــؤون الرقمي مدي
الندمــارك، »نحــن فخورين بالتشــارك مع 
ــع  ــي نتطل ’بســمات‘، هــذه الشــراكة الت
ــدة  ــة رائ ــر منص ــى توفي ــا إل ــن خاله م
لعمائنــا تتيــح لهــم فرصة االســتفادة من 
قائمــة جديــدة مــن الحوافــز والمكافــآت 
ــاء  ــكراً‘ ج ــا لــ’ش ــروض. إن إطاقن والع
تجسيدًا الســتراتيجية المجموعة المتمثلة 
بضــرورة االلتــزام  المســتمر بتحقيــق 
ــة  ــات ذات قيم ــر خدم ــكار، وبتوفي االبت
ــا نــرى  ــا، فإنن ــا. مــن هن مضافــة لعمائن
أن هذه الشــراكة الجديدة مع ’بســمات‘، 
ــم  ــة احتياجاته هــي وســيلة أخــرى لتلبي

ــدة”. ــم المتزاي وتطلعاته
 ومــن خــال برنامج »بســمات« تبادل 
المكافآت، يمكن لعماء »بسمات« إضافة 
عضويــة برامــج الوالء علــى تطبيق واحد، 
وتبــادل النقاط لحظيــا مع أي برنامج أخر 
ضمن شــبكة تبادل المكافــآت ، والوصول 
إلى ســوق موســع الســترداد النقــاط. كما 
يمكــن لألعضــاء تجنــب فقــدان نقاطهــم 

ــث  ــة، حي ــرة الصاحي ــاء فت ــبب انته بس
ــوالء  ــج ال ــى برنام ــا إل ــون بتحويله يقوم

المفضــل أكثــر لديهــم مثل »شــكرًا”.
 وُيعــد »بســمات« أحــد أبــرز منصــات 
العــروض والتخفيضات في دولة اإلمارات 
ويضــم أكثــر مــن 2,6 مليــون مســتخدم، 
ــزوار  ــن وال ــة المقيمي ــاح لكاف ــو مت وه
ــة المتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي فــي دول
ويتيــح التطبيــق للعمــاء اكتســاب النقاط 
واســتبدالها فــي »اتصــاالت«، ومجموعــة 
كبيــرة مــن الخدمــات والمنتجــات لــدى 
شــركاء »اتصــاالت«، باإلضافة إلى عروض 
»اشتِر واحدة واحصل على الثانية مجانًا« 
غيــر المحــدودة، وغيرها مــن الخصومات 
فــي أكثــر مــن 3000 منفــذ فــي قطاعــات 
الترفيه والتسوق، واألغذية والمشروبات، 

والســفريات، والخدمــات، والرفاهية.
 برنامــج مكافــآت »شــكرًا«، قــد صمم 
مــن قبل مجموعــة »الند مــارك«، ليصبح 
برنامــج الــوالء األكبر من نوعــه في قطاع 
ــة الشــرق األوســط.  ــي منطق ــة ف التجزئ
يتضمن برنامج الندمارك مجموعة واسعة 
مــن مفاهيــم البيــع بالتجزئــة والضيافــة، 
ويضــم برنامــج الــوالء قاعدة أعضــاء تزيد 
ــون عضــو فــي 8 دول، و43  عــن 12 ملي
عامــة تجاريــة، وأكثــر مــن 2100 متجر.

أعلــن بنــك أبوظبــي التجــاري للصيرفة 
اإلســامية عــن فــوز اثنيــن مــن عمائــه 
ــهر  ــن ش ــهرية ع ــحوبات الش ــن الس ضم
سبتمبر لحساب توفير المليونير اإلسامي 
وحساب توفير المليونير اإلماراتي، ليصل 
ــى  ــز إل ــذه الجوائ ــن به ــي الفائزي إجمال
ــًا، وقــد فــازت  ــرًا حالي ــًا مليوني 151عمي
ــرى  ــزة الكب ــن ل.ب بالجائ الســيدة/ جني
ــز  ــن جوائ ــون درهــم ضم ــة 2 ملي البالغ
حســاب توفيــر المليونير اإلســامي، بينما 
فاز السيد/ محمد غريب القمزي بالجائزة 
الكبــرى البالغــة قيمتهــا 500,000 درهــم 
عــن حســاب توفيــر المليونيــر اإلماراتــي.

باإلضافــة إلى ذلك، فاز عشــرون عميًا 
مــن عماء البنك بجوائز نقدية تبلغ قيمة 
كل منهــا 10,000 درهــم، وقد تم اإلعان 
عــن أســمائهم عبــر الموقــع اإللكترونــي 
لبنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلســامية
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يســعى بنك أبوظبي التجــاري للصيرفة 
اإلســامية عبــر حســاب توفيــر المليونيــر 
المليونيــر  توفيــر  وحســاب  اإلســامي 
اإلماراتــي إلــى تحقيق طموحــات العماء 
وتطلعاتهم من خال الســعي لتشــجيعهم 
علــى تبنــي مبــدأ االدخــار بشــكل منتظم. 
حيــث يتيــح احتفــاظ العميــل بمتوســط 
رصيد شــهري حّده األدنى 5 آالف درهما 

لتأهل للفوز بإحدى الجوائز النقدية البالغ 
عددها 264 جائزة تفوق بمجموعها قيمة 
25 مليــون درهــم ســنويًا لكا الحســابين، 
ــف  ــل بادخــار ُكّل أل ــام العمي كمــا أن قي
درهم إضافية في حســاب التوفير الخاص 
به يمنحه فرصة إضافية للدخول بالسحب 

علــى الجوائز.
تجــدر اإلشــارة إلى أن حســابات توفير 
المليونير يمكن استخدامها كحساب توفير 
اعتيــادي يحصــل العميــل مــن خاله على 
بطاقــة خصــم مباشــر يمكنــه اســتخدامها 
في عمليات السحب النقدي والمشتريات 
سواء عبر االنترنت أو في المتاجر. وهذه 
الحســابات المميــزة متاحــة لكافة العماء 

ســواء مــن المواطنيــن أو المقيميــن فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيث 
ــة  ــاري للصيرف ــي التج ــك أبوظب ــح بن ُيتي
اإلسامية حساب توفير المليونير اإلماراتي 
لمواطنــي الدولــة حصريًا، فــي حين ُيتيح 
حســاب توفيــر المليونير اإلســامي لكافة 
الجنســيات. ويمكــن ألي شــخص يبلغ 21 
عامــًا مــن العمر أن يفتح هذه الحســابات 
بتقديــم مســتندات بســيطة لــدى أي مــن 
ــر  ــاري أو عب ــي التج ــك أبوظب ــروع بن ف
القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة الخاصــة 
بالبنــك، كمــا يمكــن للعمــاء القّصــر فتح 
ــاء  ــة أولي ــت وصاي ــابات تح ــذه الحس ه

أمورهم.

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

برنامج تبادل المكافآت يمكن العمالء من تبادل النقاط 
لحظيا مع برامج الوالء من خالل منصة تسوق واحدة

الطلب على االكتتاب فوق 64 
مليار درهم ويمثل 22 ضعف 

الجمالي القيمة المستهدفة

االتفاق على ضم 12 مركز بيانات تحت مظلة شركة »خزنة داتا سنترز«
إعداد خطط ضخمة لتوفير 300 ميجاوات لدعم االقتصاد الرقمي في اإلمارات
االتفاقية تعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات التقنية في العالم
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مجاالت سلسلة الطاقة 
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كمزود مسؤول وموثوق



C M YC M Y

21 العدد )٣57٣( من الخميس إلى السبت ١٤ - ١٦ ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية 
واليخــوت عــن فتح باب التســجيل لســباق 
األريــام للمحامــل الشــراعية فئــة ٤٣ قدمًا، 
الذي يقام في الثالثين من الشــهر الجاري، 
ــن ســمو الشــيخ  ــة م ــة كريم تحــت رعاي
حمــدان بــن زايــد آل نهيان ممثــل الحاكم 
في منطقة الظفرة، لمسافة ٢٢ مياًل بحريًا.

ــجيل  ــاب التس ــالق ب ــم إغ ــوف يت وس
األربعــاء المقبــل، علــى أن ال يتــم قبــول 
أي مشارك لم يلتزم باإلجراءات االحترازية 
المعتمــدة للحــد مــن انتشــار فيــروس 
المشــاركة  تتطلــب  حيــث  »كورونــا«، 
الحصــول علــى ثــالث جرعــات مــن اللقاح 
المضــاد للفيــروس فضــاًل عــن نتيجة فحص 

ســلبية قبــل الســباق بمــدة ٤8 ســاعة.
ويعــد ســابق األريــام واحــدًا مــن أهــم 
ســباقات الموســم لهذه الفئة ألنه سيحسم 
لقــب بحــار الموســم لســباقات ٤٣ قدمــًا، 
وتشــتعل المنافســة بيــن أكثــر مــن محمل 
حيث يحتل »براق« ألحمد راشــد الرميثي 
صدارة الترتيب العام بمجموع ١٣٦ نقطة، 

فيما يالحقه »غازي« لسمو الشيخ حمدان 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم برصيــد 
١٣٤ نقطــة، بينمــا يحتــل المركــز الثالــث 
»حشــيم« للشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن 

زايــد آل نهيــان برصيــد ١١7 نقطة.
ومــن المتوقــع أن يشــهد الســباق إثارة 
بالغــة فــي ظــل المنافســة الشرســة علــى 

لقــب بحــار الموســم. وام

يعــود دوري أدنــوك للمحترفيــن لكــرة 
القــدم لتصــدر الواجهــة مــرة أخــرى بعــد 
فتــرة توقــف امتــدت لـــ٢٢ يومــا، لعــب 
خاللهــا منتخبنــا مباراتيــن بتصفيــات آســيا 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، إضافة 
إلــى خوض منافســات ذهاب الــدور األول 

مــن كأس الرابطــة للمحترفين.
وتقــام منافســات الجولة الســابعة على 
مــدار ٣ أيــام، اعتبــارا من اليــوم الخميس، 
وحتــى الســبت المقبــل، وقــد اســتعدت 
ــة،  ــام الماضي ــالل األي ــق خ ــع الفري جمي
ــا  ــة، بحث للدخــول بقــوة فــي تلــك الجول
عــن الفوز والحصول علــى النقاط الثالث.
وتتزيــن الجولــة الســابعة بـــ » ٣ قمــم 
» مرتقبــة، ينتظرهــا عشــاق كــرة القــدم 
اإلماراتيــة، يفتتحهــا كالســيكو الوصــل 
والعيــن، ومواجهة الشــارقة والنصر، التي 
تحمــل فــي طياتهــا عبــق الزمــن الجميــل، 
فيما تختتم قمة شــباب األهلــي والجزيرة 

منافســات اليــوم الثانــي.
ــات،  ــس ٣ مواجه ــوم الخمي ــام الي وتق
منها مواجهتان في ذات التوقيت، الســاعة 
السادســة والربــع مســاء، حيث يســتضيف 
بنــي يــاس فريــق خورفــكان، ويبحث بني 
يــاس عــن تحقيــق الفــوز الثانــي لــه هــذا 
ــدول  ــي ج ــه ف ــل موقف ــم، لتعدي الموس
الترتيــب، بينمــا ينشــد خورفــكان تحقيــق 

الفــوز الثالــث تواليــا.
ويســتضيف اتحــاد كلبــاء العروبــة فــي 
ذات التوقيــت، وتتشــابه ظروف الفريقين 
قبــل المواجهــة؛ حيــث لم يــذق أي منهما 
طعــم الفــوز، لــذا تمثــل النقــاط الثــالث 
لــكل منهمــا خطــوة مهمــة للخــروج مــن 

سلســلة النتائج الســلبية.
وعلــى ســتاد زعبيــل، تختتــم قمــة 
ــوم األول،  ــن منافســات الي الوصــل والعي
الثامنــة  الســاعة  فــي  ســتنطلق  التــي 
والنصــف، ويرفــع الوصــل شــعار: »ال 
بديــل عــن الفوز«، لمواصلــة صحوته التي 
بدأهــا مــن الجولــة الماضيــة بالفــوز علــى 
شــباب األهلــي، للتقــدم خطــوة أكبر نحو 
المنافســة، فــي المقابــل ال يرضــى العيــن 
بغيــر الفوز، للحفاظ على صدارته لجدول 
ــق االنتصــارات  الترتيــب، وللعــودة لطري

المتوقــف مــن الجولــة الرابعــة.
وتســتأنف المباريــات في اليــوم الثاني 
» غــدا الجمعــة« بـ ٣ مواجهــات، تفتتحها 
مبــاراة عجمــان مــع ضيفــه الظفــرة، على 
اســتاد راشــد بــن ســعيد، فــي السادســة 
والربــع مســاء، ويأمــل فريــق عجمــان 
ــي  ــزة ف ــة سلســلة عروضــه الممي مواصل
الفتــرة األخيــرة، التــي حظيــت بإعجــاب 
ــة  ــي المرحل ــدم ف ــرة الق ــي ك كل متابع
االخيــرة، ويمثــل الفــوز ألصحــاب األرض 
ــي،  ــع الذهب ــي المرب ــول ف ــة للدخ فرص
فيمــا ال يــزال الظفــرة يبحــث عــن الفــوز 

المتوقــف مــن الجولــة الثالثــة.
وتقــام فــي ذات التوقيــت، قمــة مــن 
الزمــن الجميل، تجمع الشــارقة مع النصر 
علــى اســتاد الشــارقة، حيــث لــن يرضــى 
أي مــن الفريقيــن عــن الفــوز بديــال، فــي 
ظل المنافســة الشرســة على الصــدارة، إذ 
يبحث الشارقة عن تعويض خسارة الجولة 
ــل،  ــي المقاب ــام عجمــان، وف ــة أم الماضي

يســعى النصــر لدخــول المربــع الذهبي.
وتختتــم قمة شــباب األهلــي والجزيرة 
مواجهات اليوم الثاني، على اســتاد راشــد، 
فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف التــي 
ســيقودها حــكام أجانــب ألول مــرة فــي 
الفريقــان  ويدخــل  المحترفيــن،  دوري 
ــر للفــوز  ــة بدافــع كبي المواجهــة المرتقب
مــن أجــل تحســين الترتيــب فــي جــدول 

المســابقة.
وتختتم الجولة الســابعة بمباراة واحدة 
يــوم الســبت المقبــل تجمــع بيــن الوحدة 
واإلمــارات، علــى اســتاد آل نهيــان، فــي 
الســاعة السادســة والربع مســاء، ويســعى 
الوحــدة لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد 
ــيوي،  ــال اآلس ــن دوري األبط ــه م خروج
ولكســر سلســلة التعــادالت الـــ5 األخيــرة 
بفــوز ثــان لــه فــي المســابقة، فيمــا يأمــل 
اإلمــارات تحقيــق نتيجة إيجابية تســاعده 
فــي التقــدم خطــوة مــن مؤخــرة جــدول 

الترتيب.
ويتصدر العين جدول ترتيب المنافســة 
ــي  ــرة ف ــه الجزي ــد ١٤ نقطــة، ويلي برصي
ــم  ــة، ث ــد ١٣ نقط ــي برصي ــز الثان المرك
ــباب  ــم ش ــد ١٢ نقطــة، ث الشــارقة برصي
األهلــي وعجمــان فــي المركزيــن الرابــع 
والخامــس برصيــد ١١ نقطــة، ثــم النصــر 
فــي المركــز الســادس برصيــد ١٠ نقــاط، 
ثــم الوصل برصيد 9 نقــاط، ويليه الوحدة 
وخورفــكان في المركزين الثامن والتاســع 
برصيــد 8 نقــاط، ثم بني يــاس قي المركز 
العاشــر ب 5 نقــاط، ثــم اتحــاد كلبــاء 

والظفــرة فــي المركزيــن ١١ و١٢ برصيــد 
ــز ١٣  ــي المرك ــة ف ــم العروب ــط، ث ٤ نقال
برصيــد ٣ نقــاط، واإلمــارات فــي المركــز 

األخيــر بــال رصيــد مــن النقــاط.
ويتصــدر الكونجولي البا كودجو ســباق 
الهدافيــن فــي البطولــة حتــى اآلن برصيد 
9 أهــداف، ويليــه فــي الترتيــب كل مــن 
سيباســتيان تيجالــي مهاجــم النصر، ووبين 
ماالنجو مهاجم الشــارقة برصيد 5 اهداف 

ــكل منهما. ل
ونجــح حــراس المرمــى فــي الحفــاظ 
على شــباكهم ٢٤ مرة خــالل ال ٤٢ مباراة 
التي لعبت، فيما تم تســجيل ١٠5 أهداف 
ــدف  ــدل ٢.5 ه ــات بمع ــي كل المباري ف

ــاراة. لكل مب
ويتصدر نادي النصر قائمة أكثر األندية 
تســجيال لالهــداف برصيــد ١5 هدفــا فــي 
الجــوالت الســت الماضيــة، ويليــه العيــن 
ــد  ــم الشــارقة برصي ــا، ث ــد ١٤ هدف برصي
١٠ أهــداف. فيمــا يتصدر العروبــة الفرق 
األكثر استقباال لالهداف برصيد ١5 هدفا، 
ثــم اإلمــارات ١٣ هدفــا، ثــم الظفــرة ١٠ 

أهداف.
أمــا عــن الفــرق األكثــر تســديديا علــى 
المرمــى فيتصــدر العيــن المشــهد برصيــد 
85 تســديدة، ويليــه الشــارقة برصيــد ٦8 
تســديدة، ثــم الوصــل فــي المركــز الثالث 
برصيد ٦٦ تســديدة، بينمــا يحتل الجزيرة 
المركــز األول في عــدد التمريرات برصيد 
٣٤55 تمريــرة فــي الجــوالت الـــ ٦، ويليه 
النصــر برصيــد ٢9٢١ تمريــرة، ثــم شــباب 
األهلــي فــي المركــز الثالــث برصيد ٢89٤ 

تمريرة.
ــب  ــل اللق ــرة حام ــا يتصــدر الجزي كم
جدول الترتيب في نســبة االســتحواذ على 
الكــرة فــي المعــدل اإلجمالــي للمباريــات 
التــي خاضهــا بنســبة ٦5 %، ويليــه شــباب 
األهلــي بنســبة ٦٣ %، ثــم النصــر بنســبة 

٦٠%.وام

تحت رعاية حمدان بن زايد

سباق »األريام« للمحامل الشراعية يبدأ نهاية أكتوبر الجاري

»دوري أدنوك« يعود اليوم بجولة »القمم الثالث« والحكام األجانب

بن  حمدان  بنت  لطيفة  الشيخة  أشادت 
راشد آل مكتوم الرئيس األعلى لنادي زعبيل 
للسيدات بجهود نادي دبي ألصحاب الهمم 
الذي يسعى لتهيئة أصحاب الهمم بدنيا ونفسيا 
من أجل القيام بدورهم التنموي في المجتمع، 
في المجاالت الرياضية والثقافية واالجتماعية.

واطالعها  للنادي  زيارتها  ذلك خالل  جاء 
وأنشطته  المختلفة  ومبادراته  مرافقه  على 
تسعى  التي  والثقافية،  الرياضية  وبرامجه 
باختالف  لألعضاء  اإلمكانات  كافة  لتسخير 
الرياضات  من  كبير  عدد  وتوفير  إعاقاتهم، 
التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة 
في االستحقاقات الرياضية محليا ودوليا، ما 
أسفر عن اعتالء العبي النادي منصات التتويج 

في محافل دولية ومحلية.
بنت حمدان بن  لطيفة  الشيخة  والتقت 
راشد خالل الزيارة نخبة من العبي والعبات 
النادي في مقدمتهم البطل البارالمبي محمد 
خميس صاحب أول ميدالية ذهبية لإلمارات 

في تاريخ مشاركاتها البارالمبية.
النادي  وقطاعات  أجنحة  تفقدت  كما 
والمعدات الرياضية المتخصصة المستخدمة 
في رياضات أصحاب الهمم، مثمنة اإلنجازات 
المحلية والقارية والعالمية التي حققها أصحاب 

الهمم بالنادي.
وزارت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد 
والمجتمعية  والفنية  الثقافية  النادي  أقسام 
واطلعت على »مشاريع الهمم« والمنتجات 
والمشغوالت التي تم صنعها بأيادي أصحاب 
الهمم، والتي يتم توفيرها في منصات البيع 

المختلفة.
كما تعرفت على الجهود التنظيمية لمسابقة 
القرآن الكريم التي ينظمها النادي خالل شهر 
رمضان المبارك من كل عام وتستقطب مئات 
المشاركين سنويا من مختلف أنواع اإلعاقات 

البصرية والسمعية والفكرية والحركية.
بالنادي  اإلعالمية  األقسام  أيضا  وزارت 
واطلعت على وحدات النقل اإلعالمي، والتي 
يتم تشغيلها بالكامل بكوادر مبدعة من أصحاب 
الهمم وعلى الخدمات الطبية المتخصصة التي 
يتم تقديمها ألصحاب الهمم وذلك خالل زيارتها 

لقسم العالج الطبيعي.
سعادتها  عن  لطيفة  الشيخة  وأعربت 
باإلنجازات المميزة التي حققها أعضاء نادي 
دبي ألصحاب الهمم في المجاالت المختلفة 
ووجهت إليهم رسالتها قائلة : » ال تسعني 
الكلمات لتصف مدى الفخر بشغفكم ورؤيتكم 
الطموحة وأهدافكم الواضحة وأنتم تسعون 
لتحقيقها والوصول إليها رغم كل التحديات.. 
نستلهم  فمنكم  المميزة  إنجازاتكم  واصلوا 

الكثير”.
وأضافت: » أتطلع لزيارة أصحاب الهمم 
مرة أخرى متمنية لهم المزيد من النجاحات 

واالزدهار في كافة المجاالت”.
من ناحيته ثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس 
مجلس إدارة نادي دبي ألصحاب الهمم زيارة 
الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم 
ومبادرتها الطيبة التي سيكون لها األثر البالغ 
في دعم وتشجيع أصحاب الهمم والرفع من 

معنوياتهم.

وقال: » تشرفنا بهذه الزيارة الكريمة التي 
مبادرات وخدمات  فرصة عرض  لنا  أتاحت 
ومنتجات النادي المختلفة وبرامجه وأنشطته 
في جميع القطاعات، والتطرق إلى أهدافه 
وإستراتيجيته من أجل دعم هذه الفئة الغالية 
على قلوبنا جميعا، مشيرا إلى أن النادي يولي 
لهم  ويوفر  منتسبيه  بجميع  كبيرا  اهتماما 
كل عناصر الدعم التي تقودهم إلى تحقيق 
اإلنجازات، ومما ال شك فيه أن االهتمام الكبير 
الذي تلقاه رياضة أصحاب الهمم من القيادة 
الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعا كبيرا لهم 

من أجل السير على طريق االنجازات”.
من جانبه أعرب ماجد العصيمي المدير 
التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم عن سعادته 
بزيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل 
مكتوم، مؤكدا أنها تمثل دافعا كبيرا ألصحاب 
الهمم لتحقيق المزيد من التفوق واإلبداع في 
كلمات  إن   « وقال:   .. المختلفة  المجاالت 
الشيخة لطيفة المشجعة لــ »فرسان اإلرادة 
بالغ األثر في نفوسهم من أجل  لها  » كان 
مضاعفة الجهد خالل المرحلة المقبلة تعزيزا 
للمكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية”.

وفي ختام الزيارة قدم نادي دبي ألصحاب 
الهمم درعا تذكاريا للشيخة لطيفة بنت حمدان 
بن راشد آل مكتوم، كما قدمت فتيات من 
نادي دبي ألصحاب الهمم الذي تم تأسيسه 
بمكرمة من المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم » طيب اهلل ثراه« 
نماذج من منتجاتهن وأشغالهن الفنية واليدوية 
للشيخة لطيفة مثمنين زيارتها الكريمة«.وام

أشادت بجهود وإنجازات نادي دبي ألصحاب الهمم

لطيفة بنت حمدان: أتطلع لزيارة أصحاب الهمم مرة أخرى متمنية لهم المزيد من النجاحات واالزدهار

حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جائزة السعادة 
في مكان العمل التي تمنحها منظمة »سستينابل مايندز« المعنية 
منطقة  في  المؤسسية  والمسؤولية  االستدامة  باستراتيجيات 

الخليج العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
المنظمة مساء أمس  أقامته  الذي  الحفل  أعلن ذلك خالل 
األول عبر برنامج التواصل المرئي بمشاركة ٤٠ شركة ومنظمة 

من ٣٢ جهة حكومية وخاصة على مستوى العالم.
أفضل  »معيار  وهما  بمعيارين  الفوز  من  النادي  وتمكن 
أفضل  »معيار  و  العمل«  مكان  في  الصحية  للرعاية  برنامج 
برنامج لرفاهية العمال« ما يعكس البيئة اإليجابية التي تتمتع 

بها أسرة النادي.
وبارك أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي 
الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ألسرة النادي الفوز بالجائزة، 
مؤكدا أنه جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 
عهد ونائب حاكم الشارقة ووفقا لرؤية مجلس الشارقة الرياضي 

ومجلس إدارة النادي واإلدارة التنفيذية.
وقال العويس »إن الفوز بهذه الجائزة تحقق بفضل التعاون 
والتفاهم والتكامل بين أطراف التميز والنجاح في النادي متمثلة 
بالجهاز اإلداري والتنفيذي للنادي من موظفين وعمال، مؤكدا 
العمل  المزيد من  الجائزة يعزز حرصنا على  الفوز بهذه  أن 
لتحقيق خطة النادي اإلستراتيجية من خالل بيئة رياضية سعيدة 
مستدامة تخدم جميع منتسبي أسرة النادي وسيساهم بتحقيق 

تطلعاتنا المستقبلية”.
وأهدى الفوز بالجائزة إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة 
عيسى هالل الحزامي الذي ال يدخر جهدا في دعم أنشطة النادي 
ومبادراته الهادفة مما ساهم في تبوؤ النادي المكانة الرفيعة 
بين المؤسسات الدولية وحقق أحد أهم أهدافه اإلستراتيجية 

للترويج السم اإلمارة وتعزيز مكانتها داخليا وخارجيا.
المدير  الكابوري  خليفة  هنادي  المهندسة  قالت  بدورها 
التنفيذي للنادي » إن الفوز بهاتين الجائزتين يؤكد السعادة 
التي يعيشها موظفو النادي خالل تأدية واجباتهم وصحة النهج 
الذي نعمل عليه في النادي وهو أمر يسعدنا ويؤكد الرؤية 
بأن الرياضة في أجواء عمل مثالية تمكن العاملين من إنجاز 

المهام بالكفاءة والسرعة المطلوبة ».وام

»الشارقة للدفاع عن النفس« يفوز 
 بجائزة السعادة في مكان العمل

الماضي  القرن  منذ خمسينيات  انطلقت 
أول بعثة استكشافية للتنقيب على اآلثار في 
منطقة العين والتي أشرف عليها الوالد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثراه« رجل التراث وحاميه معبرًا 
عن أهمية التراث الثقافي في مقولته، » ترك 
التراث  الكثير من  أجدادنا  األسالف من  لنا 
الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ 
عليه ونطوره ليبقى ذخرًا لهذا الوطن ولألجيال 
القادمة«، باعتباره االمتداد للوجود اإلنساني 
من  للمستقبل  لالنطالق  األساسية  والركيزة 
إرث ثقافي وتراثي يجسد العالقة بين األجيال 

وبين االنسان واألرض.
الدولة  صادقت  فقد  اإلطار  هذا  وفي 
العالمي  التراث  لحماية   ١97٢ اتفاقية  على 
اليونسكو  أقرتها  التي  والطبيعي  الثقافي 
بالتراث  اإلمارات  دولة  اهتمام  يعكس  مما 
الثقافي وحمايته وصونه والترويج له لضمان 
نقله لألجيال القادمة، لتحتفل الدولة بمرور 
محققة  اتحادها  قيام  على  عامًا  خمسين 
إنجازات كبيرة وفريدة مع تمسكها بأصالتها 
اإلماراتية. الثقافة  من  المستمدة   وعاداتها 

وأكد عبد الرحمن راشد النعيمي رئيس قسم 
مواقع التراث العالمي بدائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي، أن الدائرة تعمل على تنظيم القطاع 
الثقافي إلمارة أبوظبي وتطويره، عبر الترويج 
إلرثها الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية 
المتنوعة، من خالل إستراتيجية سياحية شاملة 
للمحافظة على إرثها التاريخي ومواقعها الثقافية 

عبر مشاريع الترميم والتوثيق المستمرة لهذه 
المواقع، بما يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي 
٢٠٣٠، وذلك بهدف بناء مجتمع ثقافي يلعب 
دورًا محوريًا في صون التراث الثقافي وحفظ 
القيم األصيلة لمجتمع إمارة أبوظبي بالتنسيق 

مع كافة األطراف المعنية والشركاء.
وأوضح أّن منطقة العين تحتوي على الموقع 
اإلماراتي الوحيد المدرج ضمن قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي على مستوى الدولة والمسجلة 
كممتلك ثقافي متسلسل يتكون من ١7 موقعًا 
بما في ذلك واحاتها الست والمواقع األثرية في 
هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سّعود التي تعد 
شاهدة على وجود مجتمعات وحضارات تمتد 
منذ العصر الحجري الحديث قبل 8 آالف عام 
تقريبًا وتعتبر مخزونًا معرفيًا لألجيال القادمة 

والرابط الوثيق لالنتماء للوطن.

العين  مواقع  إدراج  إلى  النعيمي  ولفت 
الثقافية »حفيت، هيلي، بدع بنت سّعود، 
ومناطق الواحات« في عام ٢٠١١ خالل الدورة 
الخامسة والثالثين للجنة التراث العالمي التي 
عقدت في مقر اليونسكو بباريس، حيث أكدت 
المواقع  استيفاء  العالمي على  التراث  لجنة 
اإلماراتية لثالثة من المعايير الثقافية التي قدمت 
شواهد استثنائية على تطور الثقافات وتعاقبها 
منذ فترة العصر الحجري الحديث وما تلتها من 
فترات استمرت إلى االستيطان البشري حول 
الواحات واستدامته حتى يومنا هذا، وأيضًا 
المدافن والمستوطنات  من خالل إسهامات 
وهيلي  حفيت،  لثقافات  المكتشفة  األثرية 
وأم النار في تعميق معرفتنا بالتطور البشري 
خالل فترات العصر البرونزي والحديدي في 

شبة الجزيرة العربية.وام

ــي لســيدات  ــا الوطن خــوض منتخبن
كــرة القــدم في تمام الســاعة العاشــرة 
ــاح اليــوم الخميــس مواجهــة  مــن صب
مهمــة أمــام نظيــره البنانــي علــى 
العاصمــة  فــي  عمرزاكــوف  اســتاد 
القيرغيزيــة بيشــكيك، ضمــن مباريات 
ــة  ــة الرابع ــة للمجموع الجولــة الثاني
المؤهلــة  اآلســيوية  بالتصفيــات 
 لبطولــة كأس آســيا فــي الهنــد ٢٠٢٢.

ــي  ــوز ف ــق الف ــد حق ــا ق وكان منتخبن
مبــاراة الجولــة األولــى علــى منتخــب 
غــوام بهدفيــن لهــدف، حيــث ســجل 
الهدفيــن كل مــن نعيمــة إبراهيــم، 
ونــوف العنــزي، بينمــا حقــق منتخــب 
ــان  ــى منتخــب لبن ــوز عل ــار الف ميانم
مقابــل. دون  أهــداف   بأربعــة 

ويتصــدر منتخــب ميانمــار المجموعــة 
نقــاط وبفــارق  الرابعــة برصيــد ٣ 
يليهمــا  منتخبنــا،  عــن  األهــداف 
ً«، ولبنــان  ثالثــا  منتخــب غــوام » 
نقــاط. بــدون  وكالهمــا   »رابعــًا« 

وأشــادت أمــل بوشــالخ عضــو مجلــس 
إدارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم رئيس 
لجنــة كــرة القدم النســائية بالمســتوى 
الــذي قدمــه المنتخــب خــالل المباراة 
ــب  ــى أمــام منتخــب غــوام، وقل األول
النتيجة بعد التأخر بهدف، مشيرة إلى 
أن مواجهة منتخب لبنان غدًا ســتكون 
صعبــة وقويــة، وأن ثقتهــا بالالعبــات 
كبيــرة لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة ُتعــزز 
مــن حظــوظ المنتخــب فــي المنافســة 
علــى بطاقة التأهل إلــى النهائيات.وام

اختتمــت لجنــة تحكيــم 
المليــون  شــاعر  برنامــج 
بموسمه العاشر، الذي تنظمه 
المهرجانــات  إدارة  لجنــة 
والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة 
ــا  ــس ، جولته ــي، أم بأبوظب
العاصمــة  فــي  الخامســة 
»أبوظبي«، إذ شهدت الجولة 
شعراء من ١5 جنسية عربية 
وغيــر عربية، قدمــوا تجارب 
شــعرية متنوعــة ونصــوص 

ــة. قوي
لجنــة  تختتــم  وبذلــك 
ــالت  ــم جــوالت مقاب التحكي
الشــعراء التــي أقيمــت عبــر 
المرئــي  االتصــال  تقنيــة 
المباشــر من مســرح شــاطئ 
الراحــة بأبوظبي في كل من 
المملكة األردنية الهاشــمية، 
المملكــة  الكويــت،  دولــة 
العربيــة الســعودية، ســلطنة 
ُعمــان، فيما قابلت الشــعراء 
وجهــًا لوجه فــي جولة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
فــي خطوة تعكــس التصميم 
والعــودة  التعافــي  علــى 
الحيــاة،  إلــى  التدريجيــة 
الجــوالت  ســجلت  وقــد 
الخمــس نجاحــات مميــزة 
وإقبــال الفــت مــن الشــعراء 
تصفيــات  فــي  للمشــاركة 
المســابقة األولى في الشــعر 
النبطــي، فيما تســتعد إلنهاء 

ــار  ــرة إلختي اللمســات األخي
ــة. قائمــة المائ

وقــال ســلطان العميمــي، 
مديــر أكاديمية الشــعر عضو 
لجنــة تحكيــم برنامج شــاعر 
المليــون،  إن أبوظبــي كانــت 
ناجحة بكل المقاييس، وكان 
عدد جنسيات  الشعراء الذين 
شاركوا في مقابالت أبوظبي 
األكبــر بيــن  الجــوالت هــذا 
الموسم حيث شهدت الجولة 
شعراء من ١5 جنسية عربية 
وجميعهــم  عربيــة  وغيــر 
النبطــي،  الشــعر  يتقنــون 
ــعر  ــتوى الش ــًا أن مس مضيف
كان  أبوظبــي  جولــة  فــي 
مرتفع جدا و عدد اإلجازات 
كبيــر جــدا وكانت المســتوى 
األعلى شعًرا بين كل جوالت 

المسابقة.
أن  العميمــي    وأوضــح 
لمرحلــة  اآلن  االســتعداد 
اعتمــاد قائمــة المائــة، حيث 
أنــه بعــد كل جولــة يتم  فرز 
أســماء من الجــوالت وبقيت 
اللمسات النهائية على قائمة 
ــم  ــوف يت ــى س ــة والت المائ
اإلعــالن عنهــا قريبــًا، مشــيرًا 
إلى أن جوالت مقابالت شاعر 
المليون هذا الموسم شهدت 
خمسة جوالت كانت جميعها 
ناجحة وعدد الشعراء بإزدياد 
وفــي كل موســم أكثــر عــن 
الذي سبقه، متوقعا أن يكون 
التنافــس بيــن الشــعراء فــي 
هــذا الموســم مــن خــالل 
تقديم تجارب شــعرية مهمة 
وفيهــا من اإلبهــار الكثير.وام
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منتخب السيدات يواجه نظيره اللبناني 
في التصفيات اآلسيوية اليوم

لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون تختتم جوالت مقابلة 
الشعراء.. وتستعد إلختيار قائمة المائة 

اقتصادية دبي ومركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف 
والهبة يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز »عالمة دبي للوقف«

اآلليات الذكية والغواصة الجمركية تبهر زوار »جيتكس«
منصة »الموانئ والجمارك« تستقبل وفود خارجية ومحلية

»فالي دبي« تستأنف رحالتها الى المدينة المنورة نوفمبر المقبل

وقعت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل 
والترخيــص التجــاري مذكرة تفاهم مع مركز محمد 
ــة،  ــف والهب ــن راشــد العالمــي الستشــارت الوق ب
التابــع لمؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر بدبــي، 
لتعزيــز »عالمــة دبــي للوقف« وإحياء ســنة الوقف 
وأهميتــه فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة، وذلــك 
مــن خــالل تعريــف الشــركات المرخصــة مــن قبــل 
اقتصاديــة دبــي بأهميــة الوقــف وتشــجيعهم علــى 

المســاهمة فــي المشــاريع الوقفية.
وبموجــب االتفاقيــة ســيقوم مركــز محمــد بــن 
راشــد العالمــي الستشــارت الوقــف والهبــة بتزويد 
اقتصاديــة دبــي بالمعلومات الخاصــة بعالمة »دبي 
ــن  ــا للمســاهمين م ــيتم منحه ــي س ــف« والت للوق
ــة  ــز مؤسســة وقفي القطــاع الخــاص. ويعــد المرك
ــز  ــالل تحفي ــن خ ــانية م ــة اإلنس ــارية لخدم استش
الحاجــات  لتلبيــة  والهبــات  األوقــاف  وتمكيــن 
ــراد  ــه لألف ــدم خدمات ــعوب، ويق ــة للش االجتماعي
ــال  ــة ب ــة والعالمي ــة واإلقليمي والمؤسســات المحلي
مقابــل للعمــل علــى تحقيــق رؤيــة دبــي العالميــة 

ــات. ــاف والهب لألوق
وقــع االتفاقيــة محمــد حســن الشــحي، المديــر 
ــص التجــاري  ــذي لقطــاع التســجيل والترخي التنفي
باإلنابة؛ وزينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد 
بــن راشــد العالمي الستشــارت الوقــف والهبة، في 
مقر اقتصادية دبي بحضور مسؤولين من الطرفين.

ــن  ــد حس ــال محم ــة، ق ــى االتفاقي ــًا عل وتعليق
الشــحي: »يســعدنا التعــاون مــع مركــز محمــد بــن 
راشــد العالمــي الستشــارت الوقــف والهبــة والــذي 
يأتــي فــي إطــار الجهــود المبذولــة لترســيخ ثقافــة 
المســؤولية المجتمعيــة واإلنســانية ودعــم العمــل 
المجتمعــي فــي القطــاع الخاص لتأديــة دورهم في 
خدمــة الوطــن والمســاهمة فــي مســيرته التنمويــة 

المســاهمة وفــي المشــاريع الوقفيــة، باإلضافة إلى 
تعزيــز ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة والمســاهمة 
فــي بذل الخيــر والعطاء. وتعــد االتفاقية خير مثال 
علــى التالحــم بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
وأفــراد المجتمــع نحــو تقديــم العــون والمســاهمة 

فــي المســؤولية المجتمعية”.
وأشــار محمد الشــحي بأنه سيتم تعريف مجتمع 
األعمــال المرخصين من قبــل اقتصادية دبي بعالمة 
»دبــي للوقــف«، وهــي تقدير يمنحــه مركز محمد 
ــة  ــف والهب ــارات الوق ــي الستش ــد العالم ــن راش ب
لمــن لديهــم مســاهمات مجتمعية مســتدامة مبنية 
علــى مفهــوم الوقــف المبتكــر. وندعو المؤسســات 
والشــركات إلــى المشــاركة فــي تخصيــص أوقــاف 
مــن أنشــطتها االقتصاديــة، أو نســب مــن عوائدهــا 
لدعــم المشــروعات الوقفيــة في اإلمارة بما يســهم 

فــي تنميــة الوقــف ويخــدم المجتمع.
وأضــاف الشــحي: »نقــّدر فــي اقتصاديــة دبــي 
جهــود المركــز التــي لهــا أثــر مباشــر فــي مشــاريع 
الوقــف، وتثقيف مجتمع األعمال بأهميته، ونتطلع 
للتعــاون ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مــا فيــه خير 

المجتمــع علــى األصعــدة المختلفة”.
ومن جانبها، قالت زينب جمعة التميمي: تعتبر 
دولــة اإلمــارات مــن أوائــل الــدول المانحــة علــى 
صعيــد العمــل اإلنســاني والخيــري لــذا نســعى مــن 
خــالل التعــاون مــع اقتصادية دبي فــي تعزيز ثقافة 
الوقــف وتشــجيع القطــاع الخــاص في دعــم العمل 
اإلنســاني وخدمــة المجتمــع وتحقيــق اســتراتيجية 
المركز في تمكين التمويل الجماعي لتلبية حاجات 
ــة  ــي المشــاريع الوقفي المجتمــع. والمســاهمين ف
المبتكــر ســيتم منحهــم عالمــة دبــي للوقــف وهــي 
عبــارة عــن تقديــر يمنحــه مركــز محمــد بن راشــد 
العالمــي الستشــارات الوقــف والهبــة للمؤسســات 
الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية 

مســتدامة مبنيــة علــى مفهــوم الوقــف المبتكر”.

ــارك  ــئ والجم ــة الموان ــة مؤسس ــتقبلت منص  اس
ــي معــرض جيتكــس  ــة الحــرة المشــاركة ف والمنطق
للتقنيــة وفود دبلوماســية وتجارية إلــى جانب العديد 
مــن الشــخصيات العامــة والمســؤولين ومــدراء دوائــر 
الجهــات الحكوميــة، واســتعرضت جمــارك دبــي أمــام 
وفــد اقتصادي كندي برئاســة جــان فيليب لينتو قنصل 
عــام كنــدا في دبــي، مبادراتها الذكية لدعــم التجارة و 
تســهيل تدفــق المســافرين ، كمــا بحث ســعادة أحمد 
محبــوب مصبــح الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة الموانئ 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة المديــر العــام لجمــارك 
دبــي مــع الوفــد االرتقــاء بالعالقــات الثنائيــة وزيــادة 

التبــادل التجــاري بيــن دبــي وكنــدا.
وزار معالــي الفريــق عبد اهلل خليفــة المري، القائد 
العــام لشــرطة دبــي منصــة المؤسســة واطلــع معاليــه 
علــى المشــاريع المبتكــرة لجمــارك دبــي، وبحــث مع 
ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح العالقــات المشــتركة 
ــز التعــاون  ــي وتعزي بيــن جمــارك دبــي وشــرطة دب

األمنــي وحمايــة المجتمــع. 
وأشــاد ســعادة أحمــد عبــد اهلل بــن الحج الفالســي 
المديــر العــام للهيئــة االتحادية للجمارك خــالل زيارته 
للمنصــة بالمشــاريع المتطــورة التــي تبتكرهــا جمارك 
ــادرة  ــن مب ــل ع ــرح مفص ــتمع لش ــث اس ــي، حي دب
ــحنات  ــظ الش ــي لحف ــدوق الذك ــس« الصن »آي بوك
التجاريــة والثمينــة التــي تكــون بصحبــه المســافرين 
القادمين)ترانزيت( الراغبين في ابقائها بمركز جمارك 
المطــار عنــد الوصــول، دون دفــع الرســوم الجمركيــة 
عليهــا وإعــادة اســتالمها عبــر خدمــه التخليــص الذاتي 

وقــت مغــادرة الدولــة.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: إن جيتكس ُيعد 
منصة عالمية لالبتكار والتعاون واستشــراف المستقبل 
فــي قطــاع التكنولوجيــا الحديثــة والــذكاء االصطناعي 
ودورهــا فــي تقديــم خدمــات نوعيــة للمتعامليــن في 

الجهــات الحكوميــة والقطاعــات االقتصاديــة، مؤكــدًا 
ــرة مــن  ــة كبي أن نســخة هــذا العــام حظيــت بأهمي
حيــث عــدد العارضيــن والــزوار لتزامنهــا مــع معــرض 

إكســبو ٢٠٢٠ دبي. 
وأعلنــت جمــارك دبــي عــن عــدد مــن المبــادرات 
النوعيــة لقطــاع التفتيــش الجمركي والتــي تهدف إلى 
حمايــة المجتمــع واالقتصــاد مــن المــواد الممنوعــة و 
المقلدة، انطالقًا من خطتها االستراتيجية ٢٠٢١ – ٢٠٢٦ 
نحــو ريــادة الجمــارك اآلمنــة عالميًا عبر تعزيــز كفاءة 
االستهداف والتفتيش الجمركي، وقامت الدائرة بعرض 
مبــادرة اآلليات الكهربائية وهي ســيارة تعمل بالطاقة 
الكهربائيــة صديقــة للبيئــة تدعــم عمليــات التفتيــش 
الجمركــي علــى طــول مجــري خور دبــي ومرفــأ ديرة 
ومينــاء الحمريــة بمســافة تقدر بحوالــي ١٤ كيلو متر، 
وتــم تقســيمها إلــى نوعيــن األول ســيارات التفتيــش 
جمركيــة تســتوعب حتــى ٤ مفتشــين، والنــوع الثانــي 
تــم تعديلهــا لوحــدة الــكالب الجمركيــة K9، الداعمة 
لعمليــات التفتيش وتعمل اآلليــات الجديدة كدوريات 
أمنيــة على مدار الســاعة، حيث ُتمكن المفتشــين من 
كشــف وضبــط المــواد الممنوعــة و المقلــدة لســهولة 
تنقلهــا بيــن البضائــع علــى األرصفــة وقدرتهــا علــى 
فــرض طــوق أمنــي للمناطق الســاحلية دون أي ازعاج 
لــزوار هــذه المناطــق التــي تتميــز بالجذب الســياحي 

بمــا يدعــم دبــي عاصمــة الســياحة العالمية.
واســتعرضت جمــارك دبــي »الغواصــة الجمركيــة« 
ــي  ــرض وه ــن زوار المع ــد م ــت العدي ــي اجتذب الت
ابتــكار متطــور يستكشــف بــدن الســفينة تحــت الماء 
والوصــول إلــى مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا حيــث 
لديهــا القــدرة على الغوص لمســافة 98 قدمــًا ومزودة 
بكاميرا ٤K عالية الدقة تمكن المفتشين من الحصول 
علــى صــور وفيديوهــات ثالثيــة األبعاد عاليــة الجودة 
وإرســال بــث حي لغــرف العمليــات الكتشــاف المواد 
الممنوعــة والمحظــورة التــي يتــم تهريبهــا فــي بــدن 

الســفينة الخارجي.

أعلنــت فــالي دبي بدء اســتئناف رحالتهــا اليومية 
إلى المدينة المنورة في المملكة العربية الســعودية 
اعتبارا من األول نوفمبر المقبل بواقع رحلة يومية .
وستشــغل الناقلــة رحالتهــا مــن المبنــى ٢ بمطــار 
دبــي الدولــي الى مطــار األمير محمد بــن عبدالعزيز 

فــي المدينــة المنورة .
وقــال حمــد عبيــداهلل الرئيس التنفيــذي للعمليات 
التجاريــة فــي فــالي دبي انــه مع عــودة الطلب على 
ــى  ــود المفروضــة عل النقــل الجــوي وتخفيــف القي
حركــة الســفر الدولــي تســعى فــالي دبي الــى توفير 
خيــارات متنوعة لمســافريها ونرحب بمســافرينا من 
والــى المملكــة العربيــة الســعودية ســواء رحــالت 
العمــرة او الســياحة للســفر الــى دبــي ومــا بعدهــا.

ــر للســلطات  ــداهلل بالشــكر والتقدي و توجــه عبي
ــى جهودهــم  ــة الســعودية عل فــي المملكــة العربي

المتواصلــة فــي دعم الناقلــة داخل المملكــة وتوفير 
كل التســهيالت للناقلــة فــي مختلــف عملياتها داخل 

المملكــة.
و ســتكون رحــالت المدينــة ضمن رحــالت الرمز 
المشــترك مع طيران اإلمارات مما يوفر للمســافرين 
رحــالت ربــط أكثر سالســة من خالل مركــز الطيران 
الدولــي فــي دبي إلــى أكثر مــن ١9٠ وجهة بين كل 
مــن طيــران اإلمــارات وشــبكة فــالي دبــي بمــا فــي 
ذلــك أســتراليا والصيــن والمحيــط الهنــدي واليابــان 

وجنوب آســيا والواليــات المتحدة.
و مــع تخفيــف قيــود الســفر الدوليــة تدريجيــا 
ــن 95  ــر م ــى أكث ــبكتها إل ــي ش ــالي دب ــعت ف وس
وجهــة بمــا في ذلــك العديد من الوجهــات الجديدة 
ومنهــا وارســو وبودابســت ولوبليانــا وانقــرة وشــرم 

الشــيخ.وام

»اقتصادية أبوظبي« تبدأ بتنفيذ مشروع التصنيع الذكي لتسهيل 
تحول الشركات الصناعية نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

أعلنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة أبوظبــي 
ممثلــة بمكتــب تنميــة الصناعــة عــن البــدء بتنفيذ 
مشــروع “التصنيــع الذكــي” الــذي يدعم الشــركات 
ــة  ــة وتقني ــول تكنولوجي ــي حل ــي تبن ــة ف الصناعي
جديــدة فــي مجــاالت التصنيــع؛ بمــا يهــدف إلــى 
تطويــر وتحســين إنتاجيــة الشــركات الصناعيــة 
بإمــارة أبوظبــي وتســريع نمــو األعمــال التجاريــة 
والمســاهمة فــي بناء القــدرات التقنيــة والمهارات 
الفنيــة للعامليــن فــي القطــاع الصناعــي، بمــا يعزز 

مــن تنافســية القطــاع الصناعــي لإلمــارة.  
ــي،  ــم البلوش ــد الكري ــد عب ــعادة راش ــد س وأك
وكيــل الدائــرة،أن مشــروع “التصنيــع الذكــي” يعد 
أحــد المبــادرات االســتراتيجية الهامــة القتصاديــة 
أبوظبي،والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية 
فــي اإلمــارة علــى تبني تطبيقــات الثــورة الصناعية 
الرابعــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر حلــول تمويليــة 
جديــدة عبــر البنــوك والمصــارف التجاريــة لدعــم 
عمليــة تحــول المصانــع وانتقالهــا لمرحلــة جديدة 
تعتمــد علــى تقنيات الثــورة الصناعيــة الرابعة،كما 
توفــر المبــادرة فرصــا للشــركات التكنولوجيــة 

المتطــورة لتقديــم خدماتهــا للقطــاع الصناعــي. 
وأضــاف ســعادة وكيــل الدائــرة بــأن المشــروع 
قــد حــدد عــددًا مــن مؤشــرات األداء التــي تضمــن 
تحقيــق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية 
ــة  ــة الممول ــوك والمصــارف المحلي ــل البن مــن قب
للمنشــآت الصناعيــة مــع التركيــز علــى قطاعــات 
صناعيــة ذات قيمــة مضافــة عالية،إلى جانب تنفيذ 
عــدد مــن برامــج التوعيــة وورش العمل للمنشــآت 

الصناعيــة المســتهدفة فــي اإلمارة.
وأكــد ســعادته أن مشــروع التصنيــع الذكــي 
مــن شــأنه أن يســهم فــي تعزيــز كفــاءة المنشــآت 
ــة فــي إمــارة أبوظبي،ويعــزز مســاهمتها  الصناعي

فــي الناتــج المجلــي اإلجمالــي لإلمــارة، باإلضافــة 
إلــى زيــادة قدرتهــا التنافســية إقليميــًا وعالميًا عبر 
انتقالــه إلــى مرحلــة جديــدة تعتمــد علــى معاييــر 
الثــورة الصناعية الرابعــة بما يواكب التطور التقني 
والتكنولوجــي خاصة في الدولــة الصناعية الكبرى. 
من جانبه، أفاد ســعادة محمد منيف المنصوري 
ــأن  ــة الصناعة،ب ــب تنمي ــذي لمكت ــر التنفي المدي
المكتــب ســيبدأ في شــهر نوفمبر المقبل اســتقبال 
طلبــات تســجيل المنشــآت الصناعية فــي البرنامج، 
بحيــث تخضــع لعمليــات التقييــم الفنــي مــن قبــل 
مكتــب تنميــة الصناعــة وفــق المعاييــر المحــددة 
لمشــروع التصنيــع الذكــي ليتــم بعــد ذلــك إدراج 
الطلبــات عبــر المنصــة المالية لمنظومــة الخدمات 

ــة “تم”.    المتكامل
وأضــاف: “قــام مكتــب تنميــة الصناعــة بتحديد 
شركائه االستراتيجيين للمشروع، من خالل التعاون 
المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك 
والمصارف التجارية، باإلضافة إلى شــريك فني من 
بيــوت الخبــرة لتقديــم الدعــم الفنــي للمشــروع”. 
ــن  ــددًا م ــى أن المشــروع يســتهدف ع مشــيرًا إل
القطاعــات الصناعيــة وهــي الصناعــات الغذائيــة، 
والصناعــات الكيماوية،والصناعــات اإللكترونيــة، 
والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل. 
وأفــاد المنصــوري أن مشــروع التصنيــع الذكــي 
يركــز فــي مرحلته األولى على المشــاريع الصناعية 
الجديــدة والقائمــة، وخاصــة المشــاريع الصغيــرة 
التــي تبلــغ قيمــة عوائدهــا الســنوية أقــل مــن 5٠ 

مليــون درهــم وعــدد العامليــن فيهــا مــن ١٠ إلــى 
١٠٠ موظــف، باإلضافــة إلى المشــاريع المتوســطة 
التــي يبلــغ قيمــة عوائدهــا الســنوية أقل مــن ٢5٠ 
مليــون درهــم وعــدد العامليــن فيهــا مــن ١٠١ الى 

موظفًا.   ٢5٠
وأكــد أن مــن أهــم معاييــر مشــروع التصنيــع 
الذكــي أن تتمتــع المنشــأة الصناعيــة بتقييــم فنــي 
يركــز علــى مدى جاهزيتهــا لتبني التصنيــع الذكي، 
حيــث ُيتيــح هــذا المؤشــر تنفيــذ تحليــل عملــي 
لألســس الثالثــة التــي تقوم عليهــا الثــورة الصناعية 
الرابعــة وهــي العمليــات، والتكنولوجيــا، والهيكل 
التنظيمــي للمنشأة،مشــيرًا إلــى أن عمليــة التقييــم 
الفنــي التــي ينفذهــا المكتــب تســهم فــي تعزيــز 
فهــم وإدراك المنشــآت الصناعية لمعاييــر التصنيع 
الذكــي بمــا يوضــح حالــة كل منشــأة علــى حــدة 
ــة  ــى مرحل ــال إل ــل واالنتق ــى التأه ــا عل وقدرته

التصنيــع الذكــي.
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لتعزيز األعمال واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
مصرف اإلمارات للتنمية ومكتب أبوظبي لالستثمار يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

»إكسبو2020 دبي«.. نافذة على مستقبل النقل المستدام

 أعلــن مصــرف اإلمــارات للتنميــة 
عــن توقيــع مذكــرة تفاهم مــع مكتب 
ــاون  ــدف التع ــتثمار به ــي لالس أبوظب
لجذب المزيد من الشــركات واألعمال 
الجديــدة واســتقطاب االســتثمارات 
األجنبية المباشــرة إلى إمارة أبوظبي.  
ــن  ــة بي ــرة الموقع ــدف المذك وته
الطرفين إلى مســاعدة شركات القطاع 
الخــاص علــى تأســيس أعمالهــا والنمو 
ــام  ــي وأداء دور ه ــارة أبوظب ــي إم ف
وحيــوي فــي عمليــة النمــو االقتصادي 

اإلجماليــة فــي اإلمــارة. 
وســيعمل مصرف اإلمارات للتنمية 
ومكتــب أبوظبــي لالســتثمار بموجــب 
مذكــرة التفاهــم علــى استكشــاف 
لدعــم  الثنائيــة  التعــاون  مجــاالت 
اســتقطاب االســتثمارات إلــى أبوظبــي 
من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والناشــئة، إضافة إلى تعزيز 
ســهولة مزاولــة األعمــال فــي اإلمارة، 
التوريــد  تمويــل لسالســل  وتوفيــر 
ــات الشــركات  ولجهــود توســيع عملي
التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا. 
وبهــذه المناســبة، قال أحمد محمد 
النقبــي، الرئيــس التنفيــذي لمصــرف 
أن  »يســعدنا  للتنميــة:  اإلمــارات 
نتعــاون مع مكتب أبوظبي لالســتثمار 
بهــدف تمكيــن عمليــة النمــو والتنوع 
ــة  ــي ودول ــارة أبوظب ــادي إلم االقتص
ــع  ــيًا م ــام تماش ــكل ع ــارات بش اإلم
ــأن  اســتراتيجيتنا الجديــدة. ونؤمــن ب
هــذه الجهــود ســتوفر فرصــًا نوعيــة، 
وســتعزز التعــاون، وستوســع سالســل 

القيمة للشركات العاملة في اإلمارات، 
وستســاهم فــي النمــو االقتصــادي 
ــل  ــة. ويتمث ــادة اإلنتاجي ــة، وزي للدول
ــي  ــة ف ــارات للتنمي دور مصــرف اإلم
تحفيز عملية اســتقطاب االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة إلــى أبوظبــي مــن 
خــالل التعــاون مــع مكتــب أبوظبــي 

لالســتثمار وغيــره مــن الشــركاء”. 
وأضــاف: »ســيعمل المصــرف عــن 
كثــب مــع مكتــب أبوظبــي لالســتثمار 
ــز  ــي وتعزي ــاع الصناع ــن القط لتمكي
وجميــع  أبوظبــي  إمــارة  تنافســية 
الشــركات العاملة في اإلمارات. وتعد 
هــذه الجهــود جزءًا هامًا من مشــروع 
٣٠٠ مليار، وهو برنامج وطني شــامل 

ــدف  ــة به ــه الحكوم ــل أطلقت ومتكام
زيــادة مســاهمة القطــاع الصناعــي 
ــة المســتدامة  ــة االقتصادي ــي التنمي ف

ــة”.  للدول
ــد  ــي محم ــال معال ــه، ق ــن جهت م
علــي الشــرفاء، رئيــس دائــرة التنميــة 
االقتصاديــة - أبوظبــي: »تهــدف هذه 
الشــراكة بين اثنتين مــن أبرز الهيئات 
الداعمة لألعمال لمســاعدة الشــركات 
علــى تأســيس وتوســعة عملياتهــا فــي 
إمارة أبوظبي، وذلك في إطار االلتزام 
الكبيــر الــذي تبديه اإلمــارة تجاه دعم 
نمــو القطــاع الخــاص. ستســهم هــذه 
الشراكة بين مكتب أبوظبي لالستثمار 
ومصــرف اإلمــارات للتنمية في تحفيز 

الفــرص على المدى البعيد في اإلمارة 
واالرتقــاء بمســتويات الدعــم المقــدم 

للمستثمرين.” 
مــن جانبهــا، قالــت منيــرة هشــام 
الكتــاب، المديــرة التنفيذيــة لمكتــب 
ــذه  ــد ه ــتثمار: »تجس ــي لالس أبوظب
أبوظبــي  مكتــب  التــزام  المذكــرة 
لالســتثمار ومصــرف اإلمــارات للتنمية 
بالتعــاون الكامــل لتحقيــق التنميــة 
واالزدهــار االقتصــادي الشــامل إلمارة 
ــعة  ــم وتوس ــالل دع ــن خ ــي م أبوظب
أعمــال القطــاع الخــاص. ستســاهم 
جهودنــا المشــتركة فــي توفيــر مــوارد 
قويــة تمكن المســتثمرين من تأســيس 
ــارة “. ــي اإلم ــم وتطويرهــا ف أعماله

يأخــذ »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« زواره 
فــي رحلة الستكشــاف مســتقبل قطاع 
ــة  ــر تجــارب حي ــل المســتدام عب النق
وابتــكارات عصريــة يعــرض بعضهــا 
للمــرة األولــى علــى مســتوى العالــم.

ويمثــل التنقل بمفهومــه العام أحد 
الموضوعــات الثالثــة إلكســبو ٢٠٢٠ 
ــم تخصيصــه بمنطقــة  ــذي ت ــي وال دب
متكاملــة تتضمــن العديد مــن االجنحة 
التــي تســلط الضــوء علــى الــدور الذي 
يلعبــه التنقــل فــي بناء مجتمــع عالمي 
متجانس نتبــادل فيه المعرفة واألفكار 
والبضائــع بشــكل أســرع مــن أي وقت 

. مضى
وتضــم منطقــة التنقل جنــاح التنقل 
»أِلــف« في إكســبو ٢٠٢٠ دبــي، الذي 
يعــرف الزائــر علــى أحــدث التطورات 
فــي مجال استكشــاف الفضــاء، بما في 
ذلــك برنامج اإلمــارات الوطني للفضاء 
ومشــروع اإلمارات الكتشــاف المريخ، 
كما يمكنه من مشــاهدة وسائل التنقل 
المبتكــرة على مســار بطــول ٣٣٠ مترًا 

يمر تحــت األرض وفوقها.
وال ينتظــر زوار إكســبو ٢٠٢٠ دبــي 
الوصــول إلــى منطقــة التنقــل لالطــالع 
علــى أخــر ابتــكارات النقــل المســتدام 
فــي العالــم، فيكفــي ان يخطــو الزائــر 
أمتــار قليلة داخل موقــع الحدث حتى 
يبدأ بمشاهدة أول قطار يعمل بالهواء 
المضغــوط في العالــم والمركبات التي 
تعمــل على البطاريات الكهربائية فضال 
عــن الدراجــات الهوائيــة وغيرهــا مــن 
وســائل التنقــل الصديقــة للبيئــة التــي 
خصصتهــا اللجنة المنظمة لتنقل الزوار 

فــي كافــة أرجــاء الحدث.
واختــارت مجموعــة مــن الــدول 
كموقــع ألجنحتهــا  التنقــل  منطقــة 
ــا  ــن خالله ــفت م ــي كش ــة الت الوطني
ــال  ــي مج ــا ف ــدث ابتكاراته ــى أح عل
النقل المســتدام والتي شملت مختلف 
أشــكال وســائط النقل البــري والجوي.

ففــي الجنــاح البلجيكــي في إكســبو 
ــزوار بفرصــة  ــي ســيحظى ال ٢٠٢٠ دب

مشاهدة الدراجة الهوائية »فوكسنور«، 
التــي صممتها شــركة رايدلي العالمية، 
وتعــد الدراجــة مــن األســرع عالميــًا، 
كونهــا  وزنهــا،  بخفــة  تتميــز  كمــا 
مصنوعــة بتقنيــة أليــاف الكربــون، مــا 
ــاورة  ــارع والمن ــى التس ــاعدها عل يس

بشــكل اســتثنائي.
ويركــز الجنــاح البلجيكــي علــى 
ــادة الدراجــات الهوائيــة،  مســتقبل قي
ــر ســوق  ــث أكب ــكا ثال ــر بلجي إذ تعتب
فــي االتحــاد األوروبــي للدراجــات 
ــدول  ــة، وأيضــًا تعــد مــن ال الكهربائي
الرئيســة فــي االتحــاد فــي تصنيع قطع 

ــا. ــات وملحقاته ــار الدراج غي
بــدوره كشــف الجنــاح الصينــي عن 
 ”KUN“ الســيارة النموذجيــة األحدث
ــة  ــات القوي ــن التقني ــر ع ــي تعّب والت
ــري  ــي يج ــة الت ــرة والمتقّدم والمبتَك
تطويرهــا وتصنيعهــا حاليًا فــي الصين.
وصممت “KUN” بشــكل مشــتَرك 
عبــر ِفــَرق تصميميــة فــي كل مــن 
ــن  ــدن، وهــي تجمــع بي شــنغهاي ولن
التفاعــل الحيــوي الذكــي، والطاقــة 

الضوئية، والمقاعــد منعدمة الجاذبية، 
والتفاعل التصويري التجسيدي وتقنيات 
القيــادة الذاتيــة المتقّدمة لكي تعكس 

مســتقبل التنّقــل الذكــي.
وفــي الجنــاح االســباني ســيكون 
المالييــن مــن الــزوار علــى موعــد مــع 
كبســولة نظــام النقــل فائــق الســرعة 
»هايبرلوب« من إنتاج شركة زيليروس 
والتي تجعل قطع المســافة من باريس 
ــاعة  ــي غضــون س ــرا ف ــن ب ــى برلي إل

أمــرا ممكنــا.
“هايبرلــوب زيليــروس« عبــارة عن 
نظــام نقــل وســفر كهربائــي بالكامــل 
بســرعة تفــوق ١٠٠٠ كيلومتر/ســاعة، 
ومنعــدم االنبعاثــات الكربونيــة، حيث 
يعتمــد علــى دمــج أنظمــة الدفــع 
ــة  ــي المقدم ــط ف ــع ضاغ ــع، م والرف
ــة أو الكبســولة داخــل  يحــرك المركب
شــبكات األنابيب، إذ يقلص هذا النهج 
مــن تكاليــف البنيــة التحتيــة ويســرع 
خــوان  ويقــول  الهايبرلــوب  مســار 
ــارك  ــر المؤســس المش فيســين باالغي
ــروس«  ــي »زيلي ــويق ف ــس التس ورئي

، أن هايبرلــوب وســيلة نقــل جديــدة 
تخفف بشــكل أساســي مــن االحتكاك، 
والذي يشــكل المصدر الرئيســي لعدم 
الكفــاءة فــي النقــل، موضحــًا وجــود 
احتكاكين رئيســيين يؤثران على كفاءة 
النقــل، همــا الديناميــكا الهوائية، ذلك 
أنه عندما تتحرك الســيارة يكون هناك 
ــواء، واآلخــر هــو  ــة اله بعــض مقاوم
االحتــكاك األرضي الــذي يحدث عندما 

تلمــس العجلــة األرض.
هايبرلــوب  أن  باالغيــر  ويؤكــد 
ــه  يخفــض االحتــكاك الرئيســي ويمكن
العمــل بكفــاءة تتــراوح بيــن خمســة 
إلــى عشــرة أضعــاف كفــاءة اســتخدام 

ــرة. ــة بالطائ ــة مقارن الطاق
وفي مختبر مدينة المســتقبل ضمن 
ــرة  ــم عــرض طائ ــي يت ــاح األلمان الجن
»ليليوم جيت« النفاثة، والمســتخدمة 
للتنقــل الجماعــي، والتــي بإمكانهــا 
ــم /  ــافة ٣٠٠ ك ــع مس ــق وقط التحلي
ســاعة، وبطاقــة اســتيعابية تصــل لـــ7 
ــائل  ــواع وس ــن أن ــوع م ــخاص، كن أش
المواصــالت العامة ذاتيــة القيادة. وام

أبوظبي - الوطن

اقتصاد

راشد البلوشي: المبادرة توفر فرصًا 
للشركات التكنولوجية المتطورة 
لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي
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أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية 
واليخــوت عــن فتح باب التســجيل لســباق 
األريــام للمحامــل الشــراعية فئــة ٤٣ قدمًا، 
الذي يقام في الثالثين من الشــهر الجاري، 
ــن ســمو الشــيخ  ــة م ــة كريم تحــت رعاي
حمــدان بــن زايــد آل نهيان ممثــل الحاكم 
في منطقة الظفرة، لمسافة ٢٢ مياًل بحريًا.

ــجيل  ــاب التس ــالق ب ــم إغ ــوف يت وس
األربعــاء المقبــل، علــى أن ال يتــم قبــول 
أي مشارك لم يلتزم باإلجراءات االحترازية 
المعتمــدة للحــد مــن انتشــار فيــروس 
المشــاركة  تتطلــب  حيــث  »كورونــا«، 
الحصــول علــى ثــالث جرعــات مــن اللقاح 
المضــاد للفيــروس فضــاًل عــن نتيجة فحص 

ســلبية قبــل الســباق بمــدة ٤8 ســاعة.
ويعــد ســابق األريــام واحــدًا مــن أهــم 
ســباقات الموســم لهذه الفئة ألنه سيحسم 
لقــب بحــار الموســم لســباقات ٤٣ قدمــًا، 
وتشــتعل المنافســة بيــن أكثــر مــن محمل 
حيث يحتل »براق« ألحمد راشــد الرميثي 
صدارة الترتيب العام بمجموع ١٣٦ نقطة، 

فيما يالحقه »غازي« لسمو الشيخ حمدان 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم برصيــد 
١٣٤ نقطــة، بينمــا يحتــل المركــز الثالــث 
»حشــيم« للشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن 

زايــد آل نهيــان برصيــد ١١7 نقطة.
ومــن المتوقــع أن يشــهد الســباق إثارة 
بالغــة فــي ظــل المنافســة الشرســة علــى 

لقــب بحــار الموســم. وام

يعــود دوري أدنــوك للمحترفيــن لكــرة 
القــدم لتصــدر الواجهــة مــرة أخــرى بعــد 
فتــرة توقــف امتــدت لـــ٢٢ يومــا، لعــب 
خاللهــا منتخبنــا مباراتيــن بتصفيــات آســيا 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، إضافة 
إلــى خوض منافســات ذهاب الــدور األول 

مــن كأس الرابطــة للمحترفين.
وتقــام منافســات الجولة الســابعة على 
مــدار ٣ أيــام، اعتبــارا من اليــوم الخميس، 
وحتــى الســبت المقبــل، وقــد اســتعدت 
ــة،  ــام الماضي ــالل األي ــق خ ــع الفري جمي
ــا  ــة، بحث للدخــول بقــوة فــي تلــك الجول
عــن الفوز والحصول علــى النقاط الثالث.
وتتزيــن الجولــة الســابعة بـــ » ٣ قمــم 
» مرتقبــة، ينتظرهــا عشــاق كــرة القــدم 
اإلماراتيــة، يفتتحهــا كالســيكو الوصــل 
والعيــن، ومواجهة الشــارقة والنصر، التي 
تحمــل فــي طياتهــا عبــق الزمــن الجميــل، 
فيما تختتم قمة شــباب األهلــي والجزيرة 

منافســات اليــوم الثانــي.
ــات،  ــس ٣ مواجه ــوم الخمي ــام الي وتق
منها مواجهتان في ذات التوقيت، الســاعة 
السادســة والربــع مســاء، حيث يســتضيف 
بنــي يــاس فريــق خورفــكان، ويبحث بني 
يــاس عــن تحقيــق الفــوز الثانــي لــه هــذا 
ــدول  ــي ج ــه ف ــل موقف ــم، لتعدي الموس
الترتيــب، بينمــا ينشــد خورفــكان تحقيــق 

الفــوز الثالــث تواليــا.
ويســتضيف اتحــاد كلبــاء العروبــة فــي 
ذات التوقيــت، وتتشــابه ظروف الفريقين 
قبــل المواجهــة؛ حيــث لم يــذق أي منهما 
طعــم الفــوز، لــذا تمثــل النقــاط الثــالث 
لــكل منهمــا خطــوة مهمــة للخــروج مــن 

سلســلة النتائج الســلبية.
وعلــى ســتاد زعبيــل، تختتــم قمــة 
ــوم األول،  ــن منافســات الي الوصــل والعي
الثامنــة  الســاعة  فــي  ســتنطلق  التــي 
والنصــف، ويرفــع الوصــل شــعار: »ال 
بديــل عــن الفوز«، لمواصلــة صحوته التي 
بدأهــا مــن الجولــة الماضيــة بالفــوز علــى 
شــباب األهلــي، للتقــدم خطــوة أكبر نحو 
المنافســة، فــي المقابــل ال يرضــى العيــن 
بغيــر الفوز، للحفاظ على صدارته لجدول 
ــق االنتصــارات  الترتيــب، وللعــودة لطري

المتوقــف مــن الجولــة الرابعــة.
وتســتأنف المباريــات في اليــوم الثاني 
» غــدا الجمعــة« بـ ٣ مواجهــات، تفتتحها 
مبــاراة عجمــان مــع ضيفــه الظفــرة، على 
اســتاد راشــد بــن ســعيد، فــي السادســة 
والربــع مســاء، ويأمــل فريــق عجمــان 
ــي  ــزة ف ــة سلســلة عروضــه الممي مواصل
الفتــرة األخيــرة، التــي حظيــت بإعجــاب 
ــة  ــي المرحل ــدم ف ــرة الق ــي ك كل متابع
االخيــرة، ويمثــل الفــوز ألصحــاب األرض 
ــي،  ــع الذهب ــي المرب ــول ف ــة للدخ فرص
فيمــا ال يــزال الظفــرة يبحــث عــن الفــوز 

المتوقــف مــن الجولــة الثالثــة.
وتقــام فــي ذات التوقيــت، قمــة مــن 
الزمــن الجميل، تجمع الشــارقة مع النصر 
علــى اســتاد الشــارقة، حيــث لــن يرضــى 
أي مــن الفريقيــن عــن الفــوز بديــال، فــي 
ظل المنافســة الشرســة على الصــدارة، إذ 
يبحث الشارقة عن تعويض خسارة الجولة 
ــل،  ــي المقاب ــام عجمــان، وف ــة أم الماضي

يســعى النصــر لدخــول المربــع الذهبي.
وتختتــم قمة شــباب األهلــي والجزيرة 
مواجهات اليوم الثاني، على اســتاد راشــد، 
فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف التــي 
ســيقودها حــكام أجانــب ألول مــرة فــي 
الفريقــان  ويدخــل  المحترفيــن،  دوري 
ــر للفــوز  ــة بدافــع كبي المواجهــة المرتقب
مــن أجــل تحســين الترتيــب فــي جــدول 

المســابقة.
وتختتم الجولة الســابعة بمباراة واحدة 
يــوم الســبت المقبــل تجمــع بيــن الوحدة 
واإلمــارات، علــى اســتاد آل نهيــان، فــي 
الســاعة السادســة والربع مســاء، ويســعى 
الوحــدة لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد 
ــيوي،  ــال اآلس ــن دوري األبط ــه م خروج
ولكســر سلســلة التعــادالت الـــ5 األخيــرة 
بفــوز ثــان لــه فــي المســابقة، فيمــا يأمــل 
اإلمــارات تحقيــق نتيجة إيجابية تســاعده 
فــي التقــدم خطــوة مــن مؤخــرة جــدول 

الترتيب.
ويتصدر العين جدول ترتيب المنافســة 
ــي  ــرة ف ــه الجزي ــد ١٤ نقطــة، ويلي برصي
ــم  ــة، ث ــد ١٣ نقط ــي برصي ــز الثان المرك
ــباب  ــم ش ــد ١٢ نقطــة، ث الشــارقة برصي
األهلــي وعجمــان فــي المركزيــن الرابــع 
والخامــس برصيــد ١١ نقطــة، ثــم النصــر 
فــي المركــز الســادس برصيــد ١٠ نقــاط، 
ثــم الوصل برصيد 9 نقــاط، ويليه الوحدة 
وخورفــكان في المركزين الثامن والتاســع 
برصيــد 8 نقــاط، ثم بني يــاس قي المركز 
العاشــر ب 5 نقــاط، ثــم اتحــاد كلبــاء 

والظفــرة فــي المركزيــن ١١ و١٢ برصيــد 
ــز ١٣  ــي المرك ــة ف ــم العروب ــط، ث ٤ نقال
برصيــد ٣ نقــاط، واإلمــارات فــي المركــز 

األخيــر بــال رصيــد مــن النقــاط.
ويتصــدر الكونجولي البا كودجو ســباق 
الهدافيــن فــي البطولــة حتــى اآلن برصيد 
9 أهــداف، ويليــه فــي الترتيــب كل مــن 
سيباســتيان تيجالــي مهاجــم النصر، ووبين 
ماالنجو مهاجم الشــارقة برصيد 5 اهداف 

ــكل منهما. ل
ونجــح حــراس المرمــى فــي الحفــاظ 
على شــباكهم ٢٤ مرة خــالل ال ٤٢ مباراة 
التي لعبت، فيما تم تســجيل ١٠5 أهداف 
ــدف  ــدل ٢.5 ه ــات بمع ــي كل المباري ف

ــاراة. لكل مب
ويتصدر نادي النصر قائمة أكثر األندية 
تســجيال لالهــداف برصيــد ١5 هدفــا فــي 
الجــوالت الســت الماضيــة، ويليــه العيــن 
ــد  ــم الشــارقة برصي ــا، ث ــد ١٤ هدف برصي
١٠ أهــداف. فيمــا يتصدر العروبــة الفرق 
األكثر استقباال لالهداف برصيد ١5 هدفا، 
ثــم اإلمــارات ١٣ هدفــا، ثــم الظفــرة ١٠ 

أهداف.
أمــا عــن الفــرق األكثــر تســديديا علــى 
المرمــى فيتصــدر العيــن المشــهد برصيــد 
85 تســديدة، ويليــه الشــارقة برصيــد ٦8 
تســديدة، ثــم الوصــل فــي المركــز الثالث 
برصيد ٦٦ تســديدة، بينمــا يحتل الجزيرة 
المركــز األول في عــدد التمريرات برصيد 
٣٤55 تمريــرة فــي الجــوالت الـــ ٦، ويليه 
النصــر برصيــد ٢9٢١ تمريــرة، ثــم شــباب 
األهلــي فــي المركــز الثالــث برصيد ٢89٤ 

تمريرة.
ــب  ــل اللق ــرة حام ــا يتصــدر الجزي كم
جدول الترتيب في نســبة االســتحواذ على 
الكــرة فــي المعــدل اإلجمالــي للمباريــات 
التــي خاضهــا بنســبة ٦5 %، ويليــه شــباب 
األهلــي بنســبة ٦٣ %، ثــم النصــر بنســبة 

٦٠%.وام

تحت رعاية حمدان بن زايد

سباق »األريام« للمحامل الشراعية يبدأ نهاية أكتوبر الجاري

»دوري أدنوك« يعود اليوم بجولة »القمم الثالث« والحكام األجانب

بن  حمدان  بنت  لطيفة  الشيخة  أشادت 
راشد آل مكتوم الرئيس األعلى لنادي زعبيل 
للسيدات بجهود نادي دبي ألصحاب الهمم 
الذي يسعى لتهيئة أصحاب الهمم بدنيا ونفسيا 
من أجل القيام بدورهم التنموي في المجتمع، 
في المجاالت الرياضية والثقافية واالجتماعية.

واطالعها  للنادي  زيارتها  ذلك خالل  جاء 
وأنشطته  المختلفة  ومبادراته  مرافقه  على 
تسعى  التي  والثقافية،  الرياضية  وبرامجه 
باختالف  لألعضاء  اإلمكانات  كافة  لتسخير 
الرياضات  من  كبير  عدد  وتوفير  إعاقاتهم، 
التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة 
في االستحقاقات الرياضية محليا ودوليا، ما 
أسفر عن اعتالء العبي النادي منصات التتويج 

في محافل دولية ومحلية.
بنت حمدان بن  لطيفة  الشيخة  والتقت 
راشد خالل الزيارة نخبة من العبي والعبات 
النادي في مقدمتهم البطل البارالمبي محمد 
خميس صاحب أول ميدالية ذهبية لإلمارات 

في تاريخ مشاركاتها البارالمبية.
النادي  وقطاعات  أجنحة  تفقدت  كما 
والمعدات الرياضية المتخصصة المستخدمة 
في رياضات أصحاب الهمم، مثمنة اإلنجازات 
المحلية والقارية والعالمية التي حققها أصحاب 

الهمم بالنادي.
وزارت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد 
والمجتمعية  والفنية  الثقافية  النادي  أقسام 
واطلعت على »مشاريع الهمم« والمنتجات 
والمشغوالت التي تم صنعها بأيادي أصحاب 
الهمم، والتي يتم توفيرها في منصات البيع 

المختلفة.
كما تعرفت على الجهود التنظيمية لمسابقة 
القرآن الكريم التي ينظمها النادي خالل شهر 
رمضان المبارك من كل عام وتستقطب مئات 
المشاركين سنويا من مختلف أنواع اإلعاقات 

البصرية والسمعية والفكرية والحركية.
بالنادي  اإلعالمية  األقسام  أيضا  وزارت 
واطلعت على وحدات النقل اإلعالمي، والتي 
يتم تشغيلها بالكامل بكوادر مبدعة من أصحاب 
الهمم وعلى الخدمات الطبية المتخصصة التي 
يتم تقديمها ألصحاب الهمم وذلك خالل زيارتها 

لقسم العالج الطبيعي.
سعادتها  عن  لطيفة  الشيخة  وأعربت 
باإلنجازات المميزة التي حققها أعضاء نادي 
دبي ألصحاب الهمم في المجاالت المختلفة 
ووجهت إليهم رسالتها قائلة : » ال تسعني 
الكلمات لتصف مدى الفخر بشغفكم ورؤيتكم 
الطموحة وأهدافكم الواضحة وأنتم تسعون 
لتحقيقها والوصول إليها رغم كل التحديات.. 
نستلهم  فمنكم  المميزة  إنجازاتكم  واصلوا 

الكثير”.
وأضافت: » أتطلع لزيارة أصحاب الهمم 
مرة أخرى متمنية لهم المزيد من النجاحات 

واالزدهار في كافة المجاالت”.
من ناحيته ثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس 
مجلس إدارة نادي دبي ألصحاب الهمم زيارة 
الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم 
ومبادرتها الطيبة التي سيكون لها األثر البالغ 
في دعم وتشجيع أصحاب الهمم والرفع من 

معنوياتهم.

وقال: » تشرفنا بهذه الزيارة الكريمة التي 
مبادرات وخدمات  فرصة عرض  لنا  أتاحت 
ومنتجات النادي المختلفة وبرامجه وأنشطته 
في جميع القطاعات، والتطرق إلى أهدافه 
وإستراتيجيته من أجل دعم هذه الفئة الغالية 
على قلوبنا جميعا، مشيرا إلى أن النادي يولي 
لهم  ويوفر  منتسبيه  بجميع  كبيرا  اهتماما 
كل عناصر الدعم التي تقودهم إلى تحقيق 
اإلنجازات، ومما ال شك فيه أن االهتمام الكبير 
الذي تلقاه رياضة أصحاب الهمم من القيادة 
الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعا كبيرا لهم 

من أجل السير على طريق االنجازات”.
من جانبه أعرب ماجد العصيمي المدير 
التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم عن سعادته 
بزيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل 
مكتوم، مؤكدا أنها تمثل دافعا كبيرا ألصحاب 
الهمم لتحقيق المزيد من التفوق واإلبداع في 
كلمات  إن   « وقال:   .. المختلفة  المجاالت 
الشيخة لطيفة المشجعة لــ »فرسان اإلرادة 
بالغ األثر في نفوسهم من أجل  لها  » كان 
مضاعفة الجهد خالل المرحلة المقبلة تعزيزا 
للمكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية”.

وفي ختام الزيارة قدم نادي دبي ألصحاب 
الهمم درعا تذكاريا للشيخة لطيفة بنت حمدان 
بن راشد آل مكتوم، كما قدمت فتيات من 
نادي دبي ألصحاب الهمم الذي تم تأسيسه 
بمكرمة من المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم » طيب اهلل ثراه« 
نماذج من منتجاتهن وأشغالهن الفنية واليدوية 
للشيخة لطيفة مثمنين زيارتها الكريمة«.وام

أشادت بجهود وإنجازات نادي دبي ألصحاب الهمم

لطيفة بنت حمدان: أتطلع لزيارة أصحاب الهمم مرة أخرى متمنية لهم المزيد من النجاحات واالزدهار

حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جائزة السعادة 
في مكان العمل التي تمنحها منظمة »سستينابل مايندز« المعنية 
منطقة  في  المؤسسية  والمسؤولية  االستدامة  باستراتيجيات 

الخليج العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
المنظمة مساء أمس  أقامته  الذي  الحفل  أعلن ذلك خالل 
األول عبر برنامج التواصل المرئي بمشاركة ٤٠ شركة ومنظمة 

من ٣٢ جهة حكومية وخاصة على مستوى العالم.
أفضل  »معيار  وهما  بمعيارين  الفوز  من  النادي  وتمكن 
أفضل  »معيار  و  العمل«  مكان  في  الصحية  للرعاية  برنامج 
برنامج لرفاهية العمال« ما يعكس البيئة اإليجابية التي تتمتع 

بها أسرة النادي.
وبارك أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي 
الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ألسرة النادي الفوز بالجائزة، 
مؤكدا أنه جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 
عهد ونائب حاكم الشارقة ووفقا لرؤية مجلس الشارقة الرياضي 

ومجلس إدارة النادي واإلدارة التنفيذية.
وقال العويس »إن الفوز بهذه الجائزة تحقق بفضل التعاون 
والتفاهم والتكامل بين أطراف التميز والنجاح في النادي متمثلة 
بالجهاز اإلداري والتنفيذي للنادي من موظفين وعمال، مؤكدا 
العمل  المزيد من  الجائزة يعزز حرصنا على  الفوز بهذه  أن 
لتحقيق خطة النادي اإلستراتيجية من خالل بيئة رياضية سعيدة 
مستدامة تخدم جميع منتسبي أسرة النادي وسيساهم بتحقيق 

تطلعاتنا المستقبلية”.
وأهدى الفوز بالجائزة إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة 
عيسى هالل الحزامي الذي ال يدخر جهدا في دعم أنشطة النادي 
ومبادراته الهادفة مما ساهم في تبوؤ النادي المكانة الرفيعة 
بين المؤسسات الدولية وحقق أحد أهم أهدافه اإلستراتيجية 

للترويج السم اإلمارة وتعزيز مكانتها داخليا وخارجيا.
المدير  الكابوري  خليفة  هنادي  المهندسة  قالت  بدورها 
التنفيذي للنادي » إن الفوز بهاتين الجائزتين يؤكد السعادة 
التي يعيشها موظفو النادي خالل تأدية واجباتهم وصحة النهج 
الذي نعمل عليه في النادي وهو أمر يسعدنا ويؤكد الرؤية 
بأن الرياضة في أجواء عمل مثالية تمكن العاملين من إنجاز 

المهام بالكفاءة والسرعة المطلوبة ».وام

»الشارقة للدفاع عن النفس« يفوز 
 بجائزة السعادة في مكان العمل

الماضي  القرن  منذ خمسينيات  انطلقت 
أول بعثة استكشافية للتنقيب على اآلثار في 
منطقة العين والتي أشرف عليها الوالد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثراه« رجل التراث وحاميه معبرًا 
عن أهمية التراث الثقافي في مقولته، » ترك 
التراث  الكثير من  أجدادنا  األسالف من  لنا 
الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ 
عليه ونطوره ليبقى ذخرًا لهذا الوطن ولألجيال 
القادمة«، باعتباره االمتداد للوجود اإلنساني 
من  للمستقبل  لالنطالق  األساسية  والركيزة 
إرث ثقافي وتراثي يجسد العالقة بين األجيال 

وبين االنسان واألرض.
الدولة  صادقت  فقد  اإلطار  هذا  وفي 
العالمي  التراث  لحماية   ١97٢ اتفاقية  على 
اليونسكو  أقرتها  التي  والطبيعي  الثقافي 
بالتراث  اإلمارات  دولة  اهتمام  يعكس  مما 
الثقافي وحمايته وصونه والترويج له لضمان 
نقله لألجيال القادمة، لتحتفل الدولة بمرور 
محققة  اتحادها  قيام  على  عامًا  خمسين 
إنجازات كبيرة وفريدة مع تمسكها بأصالتها 
اإلماراتية. الثقافة  من  المستمدة   وعاداتها 

وأكد عبد الرحمن راشد النعيمي رئيس قسم 
مواقع التراث العالمي بدائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي، أن الدائرة تعمل على تنظيم القطاع 
الثقافي إلمارة أبوظبي وتطويره، عبر الترويج 
إلرثها الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية 
المتنوعة، من خالل إستراتيجية سياحية شاملة 
للمحافظة على إرثها التاريخي ومواقعها الثقافية 

عبر مشاريع الترميم والتوثيق المستمرة لهذه 
المواقع، بما يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي 
٢٠٣٠، وذلك بهدف بناء مجتمع ثقافي يلعب 
دورًا محوريًا في صون التراث الثقافي وحفظ 
القيم األصيلة لمجتمع إمارة أبوظبي بالتنسيق 

مع كافة األطراف المعنية والشركاء.
وأوضح أّن منطقة العين تحتوي على الموقع 
اإلماراتي الوحيد المدرج ضمن قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي على مستوى الدولة والمسجلة 
كممتلك ثقافي متسلسل يتكون من ١7 موقعًا 
بما في ذلك واحاتها الست والمواقع األثرية في 
هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سّعود التي تعد 
شاهدة على وجود مجتمعات وحضارات تمتد 
منذ العصر الحجري الحديث قبل 8 آالف عام 
تقريبًا وتعتبر مخزونًا معرفيًا لألجيال القادمة 

والرابط الوثيق لالنتماء للوطن.

العين  مواقع  إدراج  إلى  النعيمي  ولفت 
الثقافية »حفيت، هيلي، بدع بنت سّعود، 
ومناطق الواحات« في عام ٢٠١١ خالل الدورة 
الخامسة والثالثين للجنة التراث العالمي التي 
عقدت في مقر اليونسكو بباريس، حيث أكدت 
المواقع  استيفاء  العالمي على  التراث  لجنة 
اإلماراتية لثالثة من المعايير الثقافية التي قدمت 
شواهد استثنائية على تطور الثقافات وتعاقبها 
منذ فترة العصر الحجري الحديث وما تلتها من 
فترات استمرت إلى االستيطان البشري حول 
الواحات واستدامته حتى يومنا هذا، وأيضًا 
المدافن والمستوطنات  من خالل إسهامات 
وهيلي  حفيت،  لثقافات  المكتشفة  األثرية 
وأم النار في تعميق معرفتنا بالتطور البشري 
خالل فترات العصر البرونزي والحديدي في 

شبة الجزيرة العربية.وام

ــي لســيدات  ــا الوطن خــوض منتخبن
كــرة القــدم في تمام الســاعة العاشــرة 
ــاح اليــوم الخميــس مواجهــة  مــن صب
مهمــة أمــام نظيــره البنانــي علــى 
العاصمــة  فــي  عمرزاكــوف  اســتاد 
القيرغيزيــة بيشــكيك، ضمــن مباريات 
ــة  ــة الرابع ــة للمجموع الجولــة الثاني
المؤهلــة  اآلســيوية  بالتصفيــات 
 لبطولــة كأس آســيا فــي الهنــد ٢٠٢٢.
ــي  ــوز ف ــق الف ــد حق ــا ق وكان منتخبن
مبــاراة الجولــة األولــى علــى منتخــب 
غــوام بهدفيــن لهــدف، حيــث ســجل 
الهدفيــن كل مــن نعيمــة إبراهيــم، 
ونــوف العنــزي، بينمــا حقــق منتخــب 
ــان  ــى منتخــب لبن ــوز عل ــار الف ميانم
مقابــل. دون  أهــداف   بأربعــة 

ويتصــدر منتخــب ميانمــار المجموعــة 
نقــاط وبفــارق  الرابعــة برصيــد ٣ 
يليهمــا  منتخبنــا،  عــن  األهــداف 
ً«، ولبنــان  ثالثــا  منتخــب غــوام » 
نقــاط. بــدون  وكالهمــا   »رابعــًا« 

وأشــادت أمــل بوشــالخ عضــو مجلــس 
إدارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم رئيس 
لجنــة كــرة القدم النســائية بالمســتوى 
الــذي قدمــه المنتخــب خــالل المباراة 
ــب  ــى أمــام منتخــب غــوام، وقل األول
النتيجة بعد التأخر بهدف، مشيرة إلى 
أن مواجهة منتخب لبنان غدًا ســتكون 
صعبــة وقويــة، وأن ثقتهــا بالالعبــات 
كبيــرة لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة ُتعــزز 
مــن حظــوظ المنتخــب فــي المنافســة 
علــى بطاقة التأهل إلــى النهائيات.وام

اختتمــت لجنــة تحكيــم 
المليــون  شــاعر  برنامــج 
بموسمه العاشر، الذي تنظمه 
المهرجانــات  إدارة  لجنــة 
والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة 
ــا  ــس ، جولته ــي، أم بأبوظب
العاصمــة  فــي  الخامســة 
»أبوظبي«، إذ شهدت الجولة 
شعراء من ١5 جنسية عربية 
وغيــر عربية، قدمــوا تجارب 
شــعرية متنوعــة ونصــوص 

ــة. قوي
لجنــة  تختتــم  وبذلــك 
ــالت  ــم جــوالت مقاب التحكي
الشــعراء التــي أقيمــت عبــر 
المرئــي  االتصــال  تقنيــة 
المباشــر من مســرح شــاطئ 
الراحــة بأبوظبي في كل من 
المملكة األردنية الهاشــمية، 
المملكــة  الكويــت،  دولــة 
العربيــة الســعودية، ســلطنة 
ُعمــان، فيما قابلت الشــعراء 
وجهــًا لوجه فــي جولة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
فــي خطوة تعكــس التصميم 
والعــودة  التعافــي  علــى 
الحيــاة،  إلــى  التدريجيــة 
الجــوالت  ســجلت  وقــد 
الخمــس نجاحــات مميــزة 
وإقبــال الفــت مــن الشــعراء 
تصفيــات  فــي  للمشــاركة 
المســابقة األولى في الشــعر 
النبطــي، فيما تســتعد إلنهاء 

ــار  ــرة إلختي اللمســات األخي
ــة. قائمــة المائ

وقــال ســلطان العميمــي، 
مديــر أكاديمية الشــعر عضو 
لجنــة تحكيــم برنامج شــاعر 
المليــون،  إن أبوظبــي كانــت 
ناجحة بكل المقاييس، وكان 
عدد جنسيات  الشعراء الذين 
شاركوا في مقابالت أبوظبي 
األكبــر بيــن  الجــوالت هــذا 
الموسم حيث شهدت الجولة 
شعراء من ١5 جنسية عربية 
وجميعهــم  عربيــة  وغيــر 
النبطــي،  الشــعر  يتقنــون 
ــعر  ــتوى الش ــًا أن مس مضيف
كان  أبوظبــي  جولــة  فــي 
مرتفع جدا و عدد اإلجازات 
كبيــر جــدا وكانت المســتوى 
األعلى شعًرا بين كل جوالت 

المسابقة.
أن  العميمــي    وأوضــح 
لمرحلــة  اآلن  االســتعداد 
اعتمــاد قائمــة المائــة، حيث 
أنــه بعــد كل جولــة يتم  فرز 
أســماء من الجــوالت وبقيت 
اللمسات النهائية على قائمة 
ــم  ــوف يت ــى س ــة والت المائ
اإلعــالن عنهــا قريبــًا، مشــيرًا 
إلى أن جوالت مقابالت شاعر 
المليون هذا الموسم شهدت 
خمسة جوالت كانت جميعها 
ناجحة وعدد الشعراء بإزدياد 
وفــي كل موســم أكثــر عــن 
الذي سبقه، متوقعا أن يكون 
التنافــس بيــن الشــعراء فــي 
هــذا الموســم مــن خــالل 
تقديم تجارب شــعرية مهمة 
وفيهــا من اإلبهــار الكثير.وام

 مواقع العين الثقافية واألثرية إرث معرفي لألجيال القادمة

منتخب السيدات يواجه نظيره اللبناني 
في التصفيات اآلسيوية اليوم

لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون تختتم جوالت مقابلة 
الشعراء.. وتستعد إلختيار قائمة المائة 

اقتصادية دبي ومركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف 
والهبة يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز »عالمة دبي للوقف«

اآلليات الذكية والغواصة الجمركية تبهر زوار »جيتكس«
منصة »الموانئ والجمارك« تستقبل وفود خارجية ومحلية

»فالي دبي« تستأنف رحالتها الى المدينة المنورة نوفمبر المقبل

وقعت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل 
والترخيــص التجــاري مذكرة تفاهم مع مركز محمد 
ــة،  ــف والهب ــن راشــد العالمــي الستشــارت الوق ب
التابــع لمؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر بدبــي، 
لتعزيــز »عالمــة دبــي للوقف« وإحياء ســنة الوقف 
وأهميتــه فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة، وذلــك 
مــن خــالل تعريــف الشــركات المرخصــة مــن قبــل 
اقتصاديــة دبــي بأهميــة الوقــف وتشــجيعهم علــى 

المســاهمة فــي المشــاريع الوقفية.
وبموجــب االتفاقيــة ســيقوم مركــز محمــد بــن 
راشــد العالمــي الستشــارت الوقــف والهبــة بتزويد 
اقتصاديــة دبــي بالمعلومات الخاصــة بعالمة »دبي 
ــن  ــا للمســاهمين م ــيتم منحه ــي س ــف« والت للوق
ــة  ــز مؤسســة وقفي القطــاع الخــاص. ويعــد المرك
ــز  ــالل تحفي ــن خ ــانية م ــة اإلنس ــارية لخدم استش
الحاجــات  لتلبيــة  والهبــات  األوقــاف  وتمكيــن 
ــراد  ــه لألف ــدم خدمات ــعوب، ويق ــة للش االجتماعي
ــال  ــة ب ــة والعالمي ــة واإلقليمي والمؤسســات المحلي
مقابــل للعمــل علــى تحقيــق رؤيــة دبــي العالميــة 

ــات. ــاف والهب لألوق
وقــع االتفاقيــة محمــد حســن الشــحي، المديــر 
ــص التجــاري  ــذي لقطــاع التســجيل والترخي التنفي
باإلنابة؛ وزينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد 
بــن راشــد العالمي الستشــارت الوقــف والهبة، في 
مقر اقتصادية دبي بحضور مسؤولين من الطرفين.

ــن  ــد حس ــال محم ــة، ق ــى االتفاقي ــًا عل وتعليق
الشــحي: »يســعدنا التعــاون مــع مركــز محمــد بــن 
راشــد العالمــي الستشــارت الوقــف والهبــة والــذي 
يأتــي فــي إطــار الجهــود المبذولــة لترســيخ ثقافــة 
المســؤولية المجتمعيــة واإلنســانية ودعــم العمــل 
المجتمعــي فــي القطــاع الخاص لتأديــة دورهم في 
خدمــة الوطــن والمســاهمة فــي مســيرته التنمويــة 

المســاهمة وفــي المشــاريع الوقفيــة، باإلضافة إلى 
تعزيــز ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة والمســاهمة 
فــي بذل الخيــر والعطاء. وتعــد االتفاقية خير مثال 
علــى التالحــم بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
وأفــراد المجتمــع نحــو تقديــم العــون والمســاهمة 

فــي المســؤولية المجتمعية”.
وأشــار محمد الشــحي بأنه سيتم تعريف مجتمع 
األعمــال المرخصين من قبــل اقتصادية دبي بعالمة 
»دبــي للوقــف«، وهــي تقدير يمنحــه مركز محمد 
ــة  ــف والهب ــارات الوق ــي الستش ــد العالم ــن راش ب
لمــن لديهــم مســاهمات مجتمعية مســتدامة مبنية 
علــى مفهــوم الوقــف المبتكــر. وندعو المؤسســات 
والشــركات إلــى المشــاركة فــي تخصيــص أوقــاف 
مــن أنشــطتها االقتصاديــة، أو نســب مــن عوائدهــا 
لدعــم المشــروعات الوقفيــة في اإلمارة بما يســهم 

فــي تنميــة الوقــف ويخــدم المجتمع.
وأضــاف الشــحي: »نقــّدر فــي اقتصاديــة دبــي 
جهــود المركــز التــي لهــا أثــر مباشــر فــي مشــاريع 
الوقــف، وتثقيف مجتمع األعمال بأهميته، ونتطلع 
للتعــاون ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مــا فيــه خير 

المجتمــع علــى األصعــدة المختلفة”.
ومن جانبها، قالت زينب جمعة التميمي: تعتبر 
دولــة اإلمــارات مــن أوائــل الــدول المانحــة علــى 
صعيــد العمــل اإلنســاني والخيــري لــذا نســعى مــن 
خــالل التعــاون مــع اقتصادية دبي فــي تعزيز ثقافة 
الوقــف وتشــجيع القطــاع الخــاص في دعــم العمل 
اإلنســاني وخدمــة المجتمــع وتحقيــق اســتراتيجية 
المركز في تمكين التمويل الجماعي لتلبية حاجات 
ــة  ــي المشــاريع الوقفي المجتمــع. والمســاهمين ف
المبتكــر ســيتم منحهــم عالمــة دبــي للوقــف وهــي 
عبــارة عــن تقديــر يمنحــه مركــز محمــد بن راشــد 
العالمــي الستشــارات الوقــف والهبــة للمؤسســات 
الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية 

مســتدامة مبنيــة علــى مفهــوم الوقــف المبتكر”.

ــارك  ــئ والجم ــة الموان ــة مؤسس ــتقبلت منص  اس
ــي معــرض جيتكــس  ــة الحــرة المشــاركة ف والمنطق
للتقنيــة وفود دبلوماســية وتجارية إلــى جانب العديد 
مــن الشــخصيات العامــة والمســؤولين ومــدراء دوائــر 
الجهــات الحكوميــة، واســتعرضت جمــارك دبــي أمــام 
وفــد اقتصادي كندي برئاســة جــان فيليب لينتو قنصل 
عــام كنــدا في دبــي، مبادراتها الذكية لدعــم التجارة و 
تســهيل تدفــق المســافرين ، كمــا بحث ســعادة أحمد 
محبــوب مصبــح الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة الموانئ 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة المديــر العــام لجمــارك 
دبــي مــع الوفــد االرتقــاء بالعالقــات الثنائيــة وزيــادة 

التبــادل التجــاري بيــن دبــي وكنــدا.
وزار معالــي الفريــق عبد اهلل خليفــة المري، القائد 
العــام لشــرطة دبــي منصــة المؤسســة واطلــع معاليــه 
علــى المشــاريع المبتكــرة لجمــارك دبــي، وبحــث مع 
ســعادة أحمــد محبــوب مصبــح العالقــات المشــتركة 
ــز التعــاون  ــي وتعزي بيــن جمــارك دبــي وشــرطة دب

األمنــي وحمايــة المجتمــع. 
وأشــاد ســعادة أحمــد عبــد اهلل بــن الحج الفالســي 
المديــر العــام للهيئــة االتحادية للجمارك خــالل زيارته 
للمنصــة بالمشــاريع المتطــورة التــي تبتكرهــا جمارك 
ــادرة  ــن مب ــل ع ــرح مفص ــتمع لش ــث اس ــي، حي دب
ــحنات  ــظ الش ــي لحف ــدوق الذك ــس« الصن »آي بوك
التجاريــة والثمينــة التــي تكــون بصحبــه المســافرين 
القادمين)ترانزيت( الراغبين في ابقائها بمركز جمارك 
المطــار عنــد الوصــول، دون دفــع الرســوم الجمركيــة 
عليهــا وإعــادة اســتالمها عبــر خدمــه التخليــص الذاتي 

وقــت مغــادرة الدولــة.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: إن جيتكس ُيعد 
منصة عالمية لالبتكار والتعاون واستشــراف المستقبل 
فــي قطــاع التكنولوجيــا الحديثــة والــذكاء االصطناعي 
ودورهــا فــي تقديــم خدمــات نوعيــة للمتعامليــن في 

الجهــات الحكوميــة والقطاعــات االقتصاديــة، مؤكــدًا 
ــرة مــن  ــة كبي أن نســخة هــذا العــام حظيــت بأهمي
حيــث عــدد العارضيــن والــزوار لتزامنهــا مــع معــرض 

إكســبو ٢٠٢٠ دبي. 
وأعلنــت جمــارك دبــي عــن عــدد مــن المبــادرات 
النوعيــة لقطــاع التفتيــش الجمركي والتــي تهدف إلى 
حمايــة المجتمــع واالقتصــاد مــن المــواد الممنوعــة و 
المقلدة، انطالقًا من خطتها االستراتيجية ٢٠٢١ – ٢٠٢٦ 
نحــو ريــادة الجمــارك اآلمنــة عالميًا عبر تعزيــز كفاءة 
االستهداف والتفتيش الجمركي، وقامت الدائرة بعرض 
مبــادرة اآلليات الكهربائية وهي ســيارة تعمل بالطاقة 
الكهربائيــة صديقــة للبيئــة تدعــم عمليــات التفتيــش 
الجمركــي علــى طــول مجــري خور دبــي ومرفــأ ديرة 
ومينــاء الحمريــة بمســافة تقدر بحوالــي ١٤ كيلو متر، 
وتــم تقســيمها إلــى نوعيــن األول ســيارات التفتيــش 
جمركيــة تســتوعب حتــى ٤ مفتشــين، والنــوع الثانــي 
تــم تعديلهــا لوحــدة الــكالب الجمركيــة K9، الداعمة 
لعمليــات التفتيش وتعمل اآلليــات الجديدة كدوريات 
أمنيــة على مدار الســاعة، حيث ُتمكن المفتشــين من 
كشــف وضبــط المــواد الممنوعــة و المقلــدة لســهولة 
تنقلهــا بيــن البضائــع علــى األرصفــة وقدرتهــا علــى 
فــرض طــوق أمنــي للمناطق الســاحلية دون أي ازعاج 
لــزوار هــذه المناطــق التــي تتميــز بالجذب الســياحي 

بمــا يدعــم دبــي عاصمــة الســياحة العالمية.
واســتعرضت جمــارك دبــي »الغواصــة الجمركيــة« 
ــي  ــرض وه ــن زوار المع ــد م ــت العدي ــي اجتذب الت
ابتــكار متطــور يستكشــف بــدن الســفينة تحــت الماء 
والوصــول إلــى مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا حيــث 
لديهــا القــدرة على الغوص لمســافة 98 قدمــًا ومزودة 
بكاميرا ٤K عالية الدقة تمكن المفتشين من الحصول 
علــى صــور وفيديوهــات ثالثيــة األبعاد عاليــة الجودة 
وإرســال بــث حي لغــرف العمليــات الكتشــاف المواد 
الممنوعــة والمحظــورة التــي يتــم تهريبهــا فــي بــدن 

الســفينة الخارجي.

أعلنــت فــالي دبي بدء اســتئناف رحالتهــا اليومية 
إلى المدينة المنورة في المملكة العربية الســعودية 
اعتبارا من األول نوفمبر المقبل بواقع رحلة يومية .

وستشــغل الناقلــة رحالتهــا مــن المبنــى ٢ بمطــار 
دبــي الدولــي الى مطــار األمير محمد بــن عبدالعزيز 

فــي المدينــة المنورة .
وقــال حمــد عبيــداهلل الرئيس التنفيــذي للعمليات 
التجاريــة فــي فــالي دبي انــه مع عــودة الطلب على 
ــى  ــود المفروضــة عل النقــل الجــوي وتخفيــف القي
حركــة الســفر الدولــي تســعى فــالي دبي الــى توفير 
خيــارات متنوعة لمســافريها ونرحب بمســافرينا من 
والــى المملكــة العربيــة الســعودية ســواء رحــالت 
العمــرة او الســياحة للســفر الــى دبــي ومــا بعدهــا.

ــر للســلطات  ــداهلل بالشــكر والتقدي و توجــه عبي
ــى جهودهــم  ــة الســعودية عل فــي المملكــة العربي

المتواصلــة فــي دعم الناقلــة داخل المملكــة وتوفير 
كل التســهيالت للناقلــة فــي مختلــف عملياتها داخل 

المملكــة.
و ســتكون رحــالت المدينــة ضمن رحــالت الرمز 
المشــترك مع طيران اإلمارات مما يوفر للمســافرين 
رحــالت ربــط أكثر سالســة من خالل مركــز الطيران 
الدولــي فــي دبي إلــى أكثر مــن ١9٠ وجهة بين كل 
مــن طيــران اإلمــارات وشــبكة فــالي دبــي بمــا فــي 
ذلــك أســتراليا والصيــن والمحيــط الهنــدي واليابــان 

وجنوب آســيا والواليــات المتحدة.
و مــع تخفيــف قيــود الســفر الدوليــة تدريجيــا 
ــن 95  ــر م ــى أكث ــبكتها إل ــي ش ــالي دب ــعت ف وس
وجهــة بمــا في ذلــك العديد من الوجهــات الجديدة 
ومنهــا وارســو وبودابســت ولوبليانــا وانقــرة وشــرم 

الشــيخ.وام

»اقتصادية أبوظبي« تبدأ بتنفيذ مشروع التصنيع الذكي لتسهيل 
تحول الشركات الصناعية نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

أعلنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة أبوظبــي 
ممثلــة بمكتــب تنميــة الصناعــة عــن البــدء بتنفيذ 
مشــروع “التصنيــع الذكــي” الــذي يدعم الشــركات 
ــة  ــة وتقني ــول تكنولوجي ــي حل ــي تبن ــة ف الصناعي
جديــدة فــي مجــاالت التصنيــع؛ بمــا يهــدف إلــى 
تطويــر وتحســين إنتاجيــة الشــركات الصناعيــة 
بإمــارة أبوظبــي وتســريع نمــو األعمــال التجاريــة 
والمســاهمة فــي بناء القــدرات التقنيــة والمهارات 
الفنيــة للعامليــن فــي القطــاع الصناعــي، بمــا يعزز 

مــن تنافســية القطــاع الصناعــي لإلمــارة.  
ــي،  ــم البلوش ــد الكري ــد عب ــعادة راش ــد س وأك
وكيــل الدائــرة،أن مشــروع “التصنيــع الذكــي” يعد 
أحــد المبــادرات االســتراتيجية الهامــة القتصاديــة 
أبوظبي،والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية 
فــي اإلمــارة علــى تبني تطبيقــات الثــورة الصناعية 
الرابعــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر حلــول تمويليــة 
جديــدة عبــر البنــوك والمصــارف التجاريــة لدعــم 
عمليــة تحــول المصانــع وانتقالهــا لمرحلــة جديدة 
تعتمــد علــى تقنيات الثــورة الصناعيــة الرابعة،كما 
توفــر المبــادرة فرصــا للشــركات التكنولوجيــة 

المتطــورة لتقديــم خدماتهــا للقطــاع الصناعــي. 
وأضــاف ســعادة وكيــل الدائــرة بــأن المشــروع 
قــد حــدد عــددًا مــن مؤشــرات األداء التــي تضمــن 
تحقيــق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية 
ــة  ــة الممول ــوك والمصــارف المحلي ــل البن مــن قب
للمنشــآت الصناعيــة مــع التركيــز علــى قطاعــات 
صناعيــة ذات قيمــة مضافــة عالية،إلى جانب تنفيذ 
عــدد مــن برامــج التوعيــة وورش العمل للمنشــآت 

الصناعيــة المســتهدفة فــي اإلمارة.
وأكــد ســعادته أن مشــروع التصنيــع الذكــي 
مــن شــأنه أن يســهم فــي تعزيــز كفــاءة المنشــآت 
ــة فــي إمــارة أبوظبي،ويعــزز مســاهمتها  الصناعي

فــي الناتــج المجلــي اإلجمالــي لإلمــارة، باإلضافــة 
إلــى زيــادة قدرتهــا التنافســية إقليميــًا وعالميًا عبر 
انتقالــه إلــى مرحلــة جديــدة تعتمــد علــى معاييــر 
الثــورة الصناعية الرابعــة بما يواكب التطور التقني 
والتكنولوجــي خاصة في الدولــة الصناعية الكبرى. 
من جانبه، أفاد ســعادة محمد منيف المنصوري 
ــأن  ــة الصناعة،ب ــب تنمي ــذي لمكت ــر التنفي المدي
المكتــب ســيبدأ في شــهر نوفمبر المقبل اســتقبال 
طلبــات تســجيل المنشــآت الصناعية فــي البرنامج، 
بحيــث تخضــع لعمليــات التقييــم الفنــي مــن قبــل 
مكتــب تنميــة الصناعــة وفــق المعاييــر المحــددة 
لمشــروع التصنيــع الذكــي ليتــم بعــد ذلــك إدراج 
الطلبــات عبــر المنصــة المالية لمنظومــة الخدمات 

ــة “تم”.    المتكامل
وأضــاف: “قــام مكتــب تنميــة الصناعــة بتحديد 
شركائه االستراتيجيين للمشروع، من خالل التعاون 
المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك 
والمصارف التجارية، باإلضافة إلى شــريك فني من 
بيــوت الخبــرة لتقديــم الدعــم الفنــي للمشــروع”. 
ــن  ــددًا م ــى أن المشــروع يســتهدف ع مشــيرًا إل
القطاعــات الصناعيــة وهــي الصناعــات الغذائيــة، 
والصناعــات الكيماوية،والصناعــات اإللكترونيــة، 
والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل. 
وأفــاد المنصــوري أن مشــروع التصنيــع الذكــي 
يركــز فــي مرحلته األولى على المشــاريع الصناعية 
الجديــدة والقائمــة، وخاصــة المشــاريع الصغيــرة 
التــي تبلــغ قيمــة عوائدهــا الســنوية أقــل مــن 5٠ 

مليــون درهــم وعــدد العامليــن فيهــا مــن ١٠ إلــى 
١٠٠ موظــف، باإلضافــة إلى المشــاريع المتوســطة 
التــي يبلــغ قيمــة عوائدهــا الســنوية أقل مــن ٢5٠ 
مليــون درهــم وعــدد العامليــن فيهــا مــن ١٠١ الى 

موظفًا.   ٢5٠
وأكــد أن مــن أهــم معاييــر مشــروع التصنيــع 
الذكــي أن تتمتــع المنشــأة الصناعيــة بتقييــم فنــي 
يركــز علــى مدى جاهزيتهــا لتبني التصنيــع الذكي، 
حيــث ُيتيــح هــذا المؤشــر تنفيــذ تحليــل عملــي 
لألســس الثالثــة التــي تقوم عليهــا الثــورة الصناعية 
الرابعــة وهــي العمليــات، والتكنولوجيــا، والهيكل 
التنظيمــي للمنشأة،مشــيرًا إلــى أن عمليــة التقييــم 
الفنــي التــي ينفذهــا المكتــب تســهم فــي تعزيــز 
فهــم وإدراك المنشــآت الصناعية لمعاييــر التصنيع 
الذكــي بمــا يوضــح حالــة كل منشــأة علــى حــدة 
ــة  ــى مرحل ــال إل ــل واالنتق ــى التأه ــا عل وقدرته

التصنيــع الذكــي.
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لتعزيز األعمال واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
مصرف اإلمارات للتنمية ومكتب أبوظبي لالستثمار يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

»إكسبو2020 دبي«.. نافذة على مستقبل النقل المستدام

 أعلــن مصــرف اإلمــارات للتنميــة 
عــن توقيــع مذكــرة تفاهم مــع مكتب 
ــاون  ــدف التع ــتثمار به ــي لالس أبوظب
لجذب المزيد من الشــركات واألعمال 
الجديــدة واســتقطاب االســتثمارات 
األجنبية المباشــرة إلى إمارة أبوظبي.  
ــن  ــة بي ــرة الموقع ــدف المذك وته
الطرفين إلى مســاعدة شركات القطاع 
الخــاص علــى تأســيس أعمالهــا والنمو 
ــام  ــي وأداء دور ه ــارة أبوظب ــي إم ف
وحيــوي فــي عمليــة النمــو االقتصادي 

اإلجماليــة فــي اإلمــارة. 
وســيعمل مصرف اإلمارات للتنمية 
ومكتــب أبوظبــي لالســتثمار بموجــب 
مذكــرة التفاهــم علــى استكشــاف 
لدعــم  الثنائيــة  التعــاون  مجــاالت 
اســتقطاب االســتثمارات إلــى أبوظبــي 
من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والناشــئة، إضافة إلى تعزيز 
ســهولة مزاولــة األعمــال فــي اإلمارة، 
التوريــد  تمويــل لسالســل  وتوفيــر 
ــات الشــركات  ولجهــود توســيع عملي
التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا. 
وبهــذه المناســبة، قال أحمد محمد 
النقبــي، الرئيــس التنفيــذي لمصــرف 
أن  »يســعدنا  للتنميــة:  اإلمــارات 
نتعــاون مع مكتب أبوظبي لالســتثمار 
بهــدف تمكيــن عمليــة النمــو والتنوع 
ــة  ــي ودول ــارة أبوظب ــادي إلم االقتص
ــع  ــيًا م ــام تماش ــكل ع ــارات بش اإلم
ــأن  اســتراتيجيتنا الجديــدة. ونؤمــن ب
هــذه الجهــود ســتوفر فرصــًا نوعيــة، 
وســتعزز التعــاون، وستوســع سالســل 

القيمة للشركات العاملة في اإلمارات، 
وستســاهم فــي النمــو االقتصــادي 
ــل  ــة. ويتمث ــادة اإلنتاجي ــة، وزي للدول
ــي  ــة ف ــارات للتنمي دور مصــرف اإلم
تحفيز عملية اســتقطاب االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة إلــى أبوظبــي مــن 
خــالل التعــاون مــع مكتــب أبوظبــي 

لالســتثمار وغيــره مــن الشــركاء”. 
وأضــاف: »ســيعمل المصــرف عــن 
كثــب مــع مكتــب أبوظبــي لالســتثمار 
ــز  ــي وتعزي ــاع الصناع ــن القط لتمكي
وجميــع  أبوظبــي  إمــارة  تنافســية 
الشــركات العاملة في اإلمارات. وتعد 
هــذه الجهــود جزءًا هامًا من مشــروع 
٣٠٠ مليار، وهو برنامج وطني شــامل 

ــدف  ــة به ــه الحكوم ــل أطلقت ومتكام
زيــادة مســاهمة القطــاع الصناعــي 
ــة المســتدامة  ــة االقتصادي ــي التنمي ف

ــة”.  للدول
ــد  ــي محم ــال معال ــه، ق ــن جهت م
علــي الشــرفاء، رئيــس دائــرة التنميــة 
االقتصاديــة - أبوظبــي: »تهــدف هذه 
الشــراكة بين اثنتين مــن أبرز الهيئات 
الداعمة لألعمال لمســاعدة الشــركات 
علــى تأســيس وتوســعة عملياتهــا فــي 
إمارة أبوظبي، وذلك في إطار االلتزام 
الكبيــر الــذي تبديه اإلمــارة تجاه دعم 
نمــو القطــاع الخــاص. ستســهم هــذه 
الشراكة بين مكتب أبوظبي لالستثمار 
ومصــرف اإلمــارات للتنمية في تحفيز 

الفــرص على المدى البعيد في اإلمارة 
واالرتقــاء بمســتويات الدعــم المقــدم 

للمستثمرين.” 
مــن جانبهــا، قالــت منيــرة هشــام 
الكتــاب، المديــرة التنفيذيــة لمكتــب 
ــذه  ــد ه ــتثمار: »تجس ــي لالس أبوظب
أبوظبــي  مكتــب  التــزام  المذكــرة 
لالســتثمار ومصــرف اإلمــارات للتنمية 
بالتعــاون الكامــل لتحقيــق التنميــة 
واالزدهــار االقتصــادي الشــامل إلمارة 
ــعة  ــم وتوس ــالل دع ــن خ ــي م أبوظب
أعمــال القطــاع الخــاص. ستســاهم 
جهودنــا المشــتركة فــي توفيــر مــوارد 
قويــة تمكن المســتثمرين من تأســيس 
ــارة “. ــي اإلم ــم وتطويرهــا ف أعماله

يأخــذ »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« زواره 
فــي رحلة الستكشــاف مســتقبل قطاع 
ــة  ــر تجــارب حي ــل المســتدام عب النق
وابتــكارات عصريــة يعــرض بعضهــا 
للمــرة األولــى علــى مســتوى العالــم.

ويمثــل التنقل بمفهومــه العام أحد 
الموضوعــات الثالثــة إلكســبو ٢٠٢٠ 
ــم تخصيصــه بمنطقــة  ــذي ت ــي وال دب
متكاملــة تتضمــن العديد مــن االجنحة 
التــي تســلط الضــوء علــى الــدور الذي 
يلعبــه التنقــل فــي بناء مجتمــع عالمي 
متجانس نتبــادل فيه المعرفة واألفكار 
والبضائــع بشــكل أســرع مــن أي وقت 

. مضى
وتضــم منطقــة التنقل جنــاح التنقل 
»أِلــف« في إكســبو ٢٠٢٠ دبــي، الذي 
يعــرف الزائــر علــى أحــدث التطورات 
فــي مجال استكشــاف الفضــاء، بما في 
ذلــك برنامج اإلمــارات الوطني للفضاء 
ومشــروع اإلمارات الكتشــاف المريخ، 
كما يمكنه من مشــاهدة وسائل التنقل 
المبتكــرة على مســار بطــول ٣٣٠ مترًا 

يمر تحــت األرض وفوقها.
وال ينتظــر زوار إكســبو ٢٠٢٠ دبــي 
الوصــول إلــى منطقــة التنقــل لالطــالع 
علــى أخــر ابتــكارات النقــل المســتدام 
فــي العالــم، فيكفــي ان يخطــو الزائــر 
أمتــار قليلة داخل موقــع الحدث حتى 
يبدأ بمشاهدة أول قطار يعمل بالهواء 
المضغــوط في العالــم والمركبات التي 
تعمــل على البطاريات الكهربائية فضال 
عــن الدراجــات الهوائيــة وغيرهــا مــن 
وســائل التنقــل الصديقــة للبيئــة التــي 
خصصتهــا اللجنة المنظمة لتنقل الزوار 

فــي كافــة أرجــاء الحدث.
واختــارت مجموعــة مــن الــدول 
كموقــع ألجنحتهــا  التنقــل  منطقــة 
ــا  ــن خالله ــفت م ــي كش ــة الت الوطني
ــال  ــي مج ــا ف ــدث ابتكاراته ــى أح عل
النقل المســتدام والتي شملت مختلف 
أشــكال وســائط النقل البــري والجوي.

ففــي الجنــاح البلجيكــي في إكســبو 
ــزوار بفرصــة  ــي ســيحظى ال ٢٠٢٠ دب

مشاهدة الدراجة الهوائية »فوكسنور«، 
التــي صممتها شــركة رايدلي العالمية، 
وتعــد الدراجــة مــن األســرع عالميــًا، 
كونهــا  وزنهــا،  بخفــة  تتميــز  كمــا 
مصنوعــة بتقنيــة أليــاف الكربــون، مــا 
ــاورة  ــارع والمن ــى التس ــاعدها عل يس

بشــكل اســتثنائي.
ويركــز الجنــاح البلجيكــي علــى 
ــادة الدراجــات الهوائيــة،  مســتقبل قي
ــر ســوق  ــث أكب ــكا ثال ــر بلجي إذ تعتب
فــي االتحــاد األوروبــي للدراجــات 
ــدول  ــة، وأيضــًا تعــد مــن ال الكهربائي
الرئيســة فــي االتحــاد فــي تصنيع قطع 

ــا. ــات وملحقاته ــار الدراج غي
بــدوره كشــف الجنــاح الصينــي عن 
 ”KUN“ الســيارة النموذجيــة األحدث
ــة  ــات القوي ــن التقني ــر ع ــي تعّب والت
ــري  ــي يج ــة الت ــرة والمتقّدم والمبتَك
تطويرهــا وتصنيعهــا حاليًا فــي الصين.
وصممت “KUN” بشــكل مشــتَرك 
عبــر ِفــَرق تصميميــة فــي كل مــن 
ــن  ــدن، وهــي تجمــع بي شــنغهاي ولن
التفاعــل الحيــوي الذكــي، والطاقــة 

الضوئية، والمقاعــد منعدمة الجاذبية، 
والتفاعل التصويري التجسيدي وتقنيات 
القيــادة الذاتيــة المتقّدمة لكي تعكس 

مســتقبل التنّقــل الذكــي.
وفــي الجنــاح االســباني ســيكون 
المالييــن مــن الــزوار علــى موعــد مــع 
كبســولة نظــام النقــل فائــق الســرعة 
»هايبرلوب« من إنتاج شركة زيليروس 
والتي تجعل قطع المســافة من باريس 
ــاعة  ــي غضــون س ــرا ف ــن ب ــى برلي إل

أمــرا ممكنــا.
“هايبرلــوب زيليــروس« عبــارة عن 
نظــام نقــل وســفر كهربائــي بالكامــل 
بســرعة تفــوق ١٠٠٠ كيلومتر/ســاعة، 
ومنعــدم االنبعاثــات الكربونيــة، حيث 
يعتمــد علــى دمــج أنظمــة الدفــع 
ــة  ــي المقدم ــط ف ــع ضاغ ــع، م والرف
ــة أو الكبســولة داخــل  يحــرك المركب
شــبكات األنابيب، إذ يقلص هذا النهج 
مــن تكاليــف البنيــة التحتيــة ويســرع 
خــوان  ويقــول  الهايبرلــوب  مســار 
ــارك  ــر المؤســس المش فيســين باالغي
ــروس«  ــي »زيلي ــويق ف ــس التس ورئي

، أن هايبرلــوب وســيلة نقــل جديــدة 
تخفف بشــكل أساســي مــن االحتكاك، 
والذي يشــكل المصدر الرئيســي لعدم 
الكفــاءة فــي النقــل، موضحــًا وجــود 
احتكاكين رئيســيين يؤثران على كفاءة 
النقــل، همــا الديناميــكا الهوائية، ذلك 
أنه عندما تتحرك الســيارة يكون هناك 
ــواء، واآلخــر هــو  ــة اله بعــض مقاوم
االحتــكاك األرضي الــذي يحدث عندما 

تلمــس العجلــة األرض.
هايبرلــوب  أن  باالغيــر  ويؤكــد 
ــه  يخفــض االحتــكاك الرئيســي ويمكن
العمــل بكفــاءة تتــراوح بيــن خمســة 
إلــى عشــرة أضعــاف كفــاءة اســتخدام 

ــرة. ــة بالطائ ــة مقارن الطاق
وفي مختبر مدينة المســتقبل ضمن 
ــرة  ــم عــرض طائ ــي يت ــاح األلمان الجن
»ليليوم جيت« النفاثة، والمســتخدمة 
للتنقــل الجماعــي، والتــي بإمكانهــا 
ــم /  ــافة ٣٠٠ ك ــع مس ــق وقط التحلي
ســاعة، وبطاقــة اســتيعابية تصــل لـــ7 
ــائل  ــواع وس ــن أن ــوع م ــخاص، كن أش
المواصــالت العامة ذاتيــة القيادة. وام

أبوظبي - الوطن

اقتصاد

راشد البلوشي: المبادرة توفر فرصًا 
للشركات التكنولوجية المتطورة 
لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي
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اإلمارات تؤكد التزامها بتأمين 
إمدادات الطاقة للهند

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة
خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطط 

»أدنوك« لتطوير قطاع الطاقة الجديدة

منصور بن زايد يصدر قرارًا بتشكيل هيئة قضائية خاصة 
للفصل في نزاعات مشروعي واحة الزاوية وياس

وكالة اإلمارات للفضاء ووكالة الفضاء 
اإلسرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

أكــد معالــي الدكتور ســلطان بــن أحمد 
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزيــر  الجابــر، 
المتقدمــة، العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لـ»أدنوك« ومجموعة شــركاتها، 
التــزام دولــة اإلمــارات بأمــن الطاقــة فــي 
ــًا  ــتظل دائم ــا س ــى أنه ــيرًا إل ــد، مش الهن
فــي  والموثــوق  المســؤول  الشــريك 
ــة  ــذه الدول ــة له ــدادات الطاق ــن إم تأمي

العريقــة التــي تربطنــا معهــا عالقــات 
ــاالت. ــة المج ــي كاف ــاون ف ــراكة وتع  ش

جــاء ذلك فــي الكلمــة التي ألقاهــا معاليه 
خــالل مشــاركته عــن ُبعــد فــي فعاليــات 
ــدى أســبوع  ــن »منت ــدورة الخامســة م ال
ســيرا للطاقــة« فــي الهنــد.. الفتــًا معاليــه 
إلــى أن اقتصــاد الهنــد قــد اســترد عافيتــه 
وعــاد إلــى نموه القــوي مجــددًا. ص»١١«

ترأس ســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب إلم
التنفيذيــة  اللجنــة  اجتمــاع  التنفيــذي، 
لمجلــس إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي 

ــوك”. ــة “أدن الوطني
وخــالل االجتمــاع، الــذي عقــد فــي مقــر 
أدنــوك الرئيســي، اطلــع ســموه على خطط 
“أدنوك” لدعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية 

لتحقيق الحياد المناخي 2050. ص»٤«

أصدر ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة، رئيــس دائــرة القضاء في 
ــة  ــة قضائي ــرارًا بتشــكيل هيئ ــي، ق أبوظب
خاصــة للفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
وذلــك بمــا يضمــن ســرعة البــت فــي تلك 
النزاعــات والمحافظة على أموال المدعين 

إلــى حيــن ســداد المديونيات.

وأوضحــت دائــرة القضاء فــي أبوظبي، 
أن جميــع المنازعــات والدعــاوى المتعلقة 
بمشــروعي واحــة الزاويــة وواحــة يــاس، 
تنظــر أمــام هيئــة قضائيــة خاصــة، ســواء 
كانــت الدعــاوى محكومــة أو متداولة أمام 
المحاكــم أو يتــم قيدهــا بعــد صــدور هذا 
القرار، وســواء المتعلقة بأراض أو عقارات 
ــييد أو  ــاء والتش ــور البن ــي ط ــة أو ف مبني
كانــت بنظام البيع علــى الخارطة. ص»5«

للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  وّقعــت 
وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أمــس 
الفضــاء اإلســرائيلية  “CNES” لتعزيــز 
التعاون في البحث العلمي واستكشــاف 
لتســريع  المعــارف  وتبــادل  الفضــاء 
ــري،  ــدم البش ــادي والتق ــو االقتص النم
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويعــزز 
الشــراكات الدوليــة فــي خدمــة مســيرة 

ــاء. ــوم الفض ــي عل ــة ف ــم والمعرف  العل
ــى  ــرة التفاهــم عل ــع مذك وجــرى توقي
هامــش فعاليــات أســبوع الفضــاء الــذي 
يحتضنــه »إكســبو 2020 دبــي«، حيــث 
وقعهــا مــن الجانــب اإلماراتــي معالــي 
سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة 
للتكنولوجيــا المتقدمــة رئيــس مجلــس 

إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء. وام

»اقتصادية أبوظبي« تبدأ بتنفيذ مشروع التصنيع الذكي

35406 منها  خالل 24 ساعة 
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في اإلمارات تصل 20.8 مليون

تجارب حية وابتكارات تعرض للمرة األولى على مستوى العالم
»إكسبو2020 دبي« نافذة على مستقبل النقل المستدام أعلنت دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي 

ممثلــة بمكتــب تنميــة الصناعــة عــن البدء 
بتنفيــذ مشــروع “التصنيــع الذكــي” الــذي 
يدعــم الشــركات الصناعية فــي تبني حلول 
تكنولوجيــة وتقنيــة جديــدة فــي مجــاالت 
التصنيــع؛ بمــا يهدف إلى تطوير وتحســين 
إنتاجية الشــركات الصناعية بإمارة أبوظبي 
وتسريع نمو األعمال التجارية والمساهمة 

في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية 
للعامليــن فــي القطاع الصناعــي، بما يعزز 

من تنافســية القطــاع الصناعي لإلمارة.  
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، 
وكيل الدائرة،أن مشروع “التصنيع الذكي” 
يعــد أحــد المبــادرات االســتراتيجية الهامة 
القتصادية أبوظبي،والتي تهدف إلى تشجيع 
المنشــآت الصناعيــة في اإلمــارة على تبني 

تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، وذلك 
مــن خــالل توفيــر حلــول تمويليــة جديــدة 
عبــر البنــوك والمصــارف التجاريــة لدعــم 
عمليــة تحــول المصانــع وانتقالهــا لمرحلة 
جديــدة تعتمــد علــى تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعة،كمــا توفــر المبــادرة 
فرصــا للشــركات التكنولوجيــة المتطــورة 
لتقديــم خدماتهــا للقطــاع الصناعــي.  وام

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
ــاح  ــن لق ــات م ــم 35٤06 جرع ــن تقدي ع
»كوفيد١9« خالل الساعات الـ 2٤ الماضية، 
وبذلــك يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم 

تقديمهــا حتــى أمــس األربعــاء 2080١538 
ــاح 2١0.32  ــع اللق ــدل توزي ــة، ومع جرع

جرعــة لــكل ١00 شــخص.
يأتــي ذلــك تماشــيًا مــع خطــة الــوزارة 

لتوفيــر لقاح »كوفيد١9«، وســعيًا للوصول 
إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم 
والتــي ستســاعد في تقليل أعــداد الحاالت 
والســيطرة على فيروس »كوفيد١9«. وام

ــة  ــي رحل ــي« زواره ف يأخــذ »إكســبو 2020 دب
الستكشــاف مســتقبل قطــاع النقــل المســتدام عبــر 
ــا  ــة يعــرض بعضه ــكارات عصري ــة وابت تجــارب حي
للمــرة األولــى علــى مســتوى العالــم. ويمثــل التنقل 
بمفهومــه العام أحــد الموضوعات الثالثة لـ»إكســبو 
2020 دبــي« والــذي تــم تخصيصه بمنطقــة متكاملة 
تتضمن العديد من االجنحة التي تســلط الضوء على 
الــدور الــذي يؤديــه التنقــل فــي بناء مجتمــع عالمي 
متجانــس نتبــادل فيــه المعرفــة واألفــكار والبضائع.

»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
ــاه اهلل«، أخــاه صاحــب  ــي »رع ــم دب ــوزراء حاك ال
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، 
ــي  ــارات ف ــة اإلم ــاح دول ــي جن ــاء  ف ــس األربع أم

»إكســبو 2020 دبــي«.
وأكد ســموهما خالل اللقاء أن استضافة اإلمارات 
لحــدث عالمــي كبير مثل »إكســبو« مع اســتعدادها 
لالحتفــال بيوبيلهــا الذهبــي وتأهبهــا الســتقبال 
ــر  ــدور المؤث ــس ال ــة، يعك ــًا المقبل ــين عام الخمس
الــذي تحــرص الدولــة علــى القيــام بــه علــى صعيــد 
تشــجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل 
التــي مــن شــأنها إطــالق الطاقــات الكامنة لشــعوب 
األرض علــى تنــوع ثقافاتهــا وحضاراتهــا وتحفيزهــا 
علــى إقامــة شــراكات جديدة تدعم مســيرة التطوير 
العالميــة، بحلــول تســمح للجميع مــن دول متقدمة 
وأخرى نامية، بالمشــاركة في خلق مســتقبل أفضل 

ــة مــن الرخــاء  ــع بفــرص متكافئ ــه الجمي ينعــم في
ــدم واالزدهار. والتق

وأشــاد ســموهما بمــا يضمه المعــرض الضخم من 
أفكار وابتكارات تخدم البشــرية وتعينها على تخطي 

التحديــات القائمــة وتحويــل مــا قــد يســتجد منهــا 
إلــى فــرص للنمــو، منوهين بمــا يشــكله الحدث من 
فرصــة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة واكتشــاف 
شــراكات جديــدة يمكــن مــن خاللهــا العبــور إلــى 

المســتقبل المنشــود، ومــا يمثلــه الحدث فــي جانبه 
الثقافــي كنافذة مثالية لالطالع على حضارات العالم 
شــرقًا وغربــًا ومــا يتبعه من أثر يتجســد فــي تحقيق 
مزيــد مــن التقارب الفكــري والثقافي بين الشــعوب 

وهــو مــا يشــكل أساســًا صلبــًا للشــراكات الناجحــة 
فيمــا بينهــا وبما يخــدم تطلعاتهــا نحول المســتقبل.

كمــا تنــاول اللقاء مناقشــة عدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، وما يتم اعتماده 
وتنفيــذه مــن خطــط وبرامــج مــن شــأنها تحقيــق 
ــم  ــا يت ــي، وم ــع اإلمارات ــدم للمجتم ــاء والتق الرخ
ــاء الوطــن  ــز أبن ــه مــن خطــوات هدفهــا تحفي تبني
علــى طــرح األفــكار وتقديــم اإلنجازات التي تشــكل 
الدعامــة األساســية لتقــدم اإلمــارات ورفعتهــا فــي 
مختلــف المجــاالت، وتأكيــد دورهــا المؤثــر علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي، وترســيخ نموذجها 
ــز القائــم علــى التخطيــط الواعــي  التنمــوي المتمي
والمرونــة فــي التعاطــي مــع التطــورات المحيطــة، 
مــع التركيــز علــى أهميــة مواصلــة العمــل بأســلوب 
يكفــل الحفــاظ علــى المكتســبات ويضمــن تســريع 
الوصــول إلــى األهــداف االســتراتيجية ضمــن أطــر 
تنفيذيــة تتســم بأعلــى مســتويات الكفــاءة واتبــاع 

أرقــى المعاييــر العالميــة. ص»3+2+٤«
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محمد بن راشد يزور معرض 
»جيتكس غلوبال« ويطلع على 

أحدث الحلول الرقمية
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محمد بن زايد يبحث هاتفيًا 
عالقات البلدين الشقيقين مع 

الرئيس السوري

سموه يزور أجنحة الفاتيكان 
وروسيا وسلطنة عمان في 

»إكسبو 2020«

سموه: رؤيتنا للمستقبل واضحة 
ومتطلبات التميز فيه تم 

تحديدها بدقة

التقيا في جناح الدولة بـالمعرض وناقشا موضوعات متعلقة بصالح الوطن والمواطن
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بما يضمه »إكسبو دبي« 

من أفكار وابتكارات تخدم البشرية
سموهما: استضافة اإلمارات لـ»إكسبو« تعكس دورها في تشجيع الحوار العالمي ودعم مسيرة التطوير

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل لقائهما في جناح الدولة بـ»إكسبو 2020 دبي«

سموهما يناقشان خطط وبرامج تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع اإلماراتي
تحفيز أبناء الوطن لطرح أفكار وتقديم إنجازات تشكل دعامة لتقدم اإلمارات

خالد بن محمد بن زايد خالل ترؤسه االجتماع

حكومة اإلمارات تطلق مبادرة 
رواد االقتصاد الرقمي

أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات 
مبادرة »رواد االقتصاد الرقمي« الهادفة 
إلــى تعزيــز قــدرات المواهــب الشــابة 
وتزويدهــا بالمعــارف والخبرات الالزمة 
لتطويــر تكنولوجيــا مســتقبلية متقدمــة 
تنعكس إيجابًا على االقتصاد والقطاعات 
الحيويــة فــي الدولــة، بمــا يمكنهــم من 

المنافســة علــى أفضــل فــرص العمل مع 
كبرى الشركات العالمية المتخصصة في 
البرمجــة والــذكاء االصطناعــي لتطويــر 
حلــول مبتكــرة للتحديات، بمــا يمكنهم 
ــز االقتصــاد  ــي تعزي ــن المســاهمة ف م
الرقمــي المســتقبلي وترســيخ ريــادة 

الدولــة وتنافســيتها العالميــة. وام

استعراض برنامج اإلمارات 
الوطني للفضاء ومشروع 
اإلمارات الكتشاف المريخ
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قال المخرج السينمائي الروسي كليم شيبينكو 
أمس األول الثالثاء إنه مستعد لصنع فيلم على القمر 
أو حتى المريخ وذلك بعد عودته من تصوير استمر 
١2 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية التي غيرت 

أفكاره حول إمكانيات السينما.
وعاد شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد إلى األرض 
أكثر من 30 ساعة من  أن جمعا  بعد  األحد  يوم 
المواد لفيلم »التحدي«، الذي ُوصف بأنه أول فيلم 
يتم تصويره في الفضاء وأشادت به وسائل اإلعالم 

الروسية باعتباره إنجازا عالميا.
وردًا على سؤال حول إمكانية أن يتم تصوير جزء 
ثان من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو في 
مؤتمر صحفي »نحن مستعدون. نعتقد أنه يجب 

األمر  كان  إذا  الفضاء.  في  الفضاء  سينما  تصوير 
يتعلق بالقمر، فلنذهب إلى القمر، إذا كان المريخ 

، فلنذهب إلى المريخ«.
وأضاف »لم ال؟ لماذا يجب أن يقتصر تصوير 

العمل السينمائي على االستوديو؟«
وقالت بيريسيلد، التي تلعب دور طبيبة ُطلب 
رائد  حياة  إلنقاذ  الفضاء  محطة  إلى  السفر  منها 

فضاء، »كل ثانية كانت اكتشافا كبيرا«.
وقال شيبينكو إن الطاقم على متن محطة الفضاء 
الدولية شارك في التصوير، فضاًل عن إمساكه من 

قدميه لمنعه من االصطدام باألشياء.
وأضاف أن التجربة علمته أساليب جديدة في 

صناعة السينما. وكاالت

لفترات  البقاء  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
طويلة في الفضاء يمكن أن يتسبب في إتالف أدمغة 

رواد الفضاء.
درس الباحثون خمسة رواد فضاء روس، متوسط 
أعمارهم ٤9 عاًما، أقاموا في محطة الفضاء الدولية 

لمدة 5 أشهر في المتوسط.
تم أخذ عينات الدم من رواد الفضاء قبل 20 يوًما 
الدولية، و بعد  من مغادرتهم إلى محطة الفضاء 
عودتهم إلى األرض بيوم واحد، وبأسبوع، وبحوالي 

ثالثة أسابيع.
وتم تحليل عينات الدم لديهم بحًثا عن مؤشرات 
حيوية لتلف الدماغ مثل، ضوء الخيوط العصبية، 
والبروتين الحمضي الليفي الدبقي واثنين من بروتينات 

اميلويد بيتا.
المذكورة  الثالثة  المؤشرات  مستويات  وكانت 
سابقًا، أعلى بشكل ملحوظ بعد عودة رواد الفضاء 
من المحطة الفضائية، وفقًا للدراسة التي نشرت 

مؤخرًا في مجلة »جاما نيورولوجي«

وقال أستاذ علم األعصاب بجامعة هنريك زيتيربيرغ 
من جامعة غوتنبرغ السويدية: »هذه هي المرة األولى 
التي يتم فيها توثيق دليل ملموس على تلف خاليا 
الدماغ في اختبارات الدم بعد الرحالت الفضائية. 
يجب استكشاف هذا األمر بشكل أكبر ومنعه إذا كان 
السفر إلى الفضاء سيصبح أكثر شيوًعا في المستقبل«.

وأضاف: »يجب أن نساعد بعضنا البعض لمعرفة 
أو  الوزن،  انعدام  هو  هل  الضرر.  حدوث  سبب 
تغيرات في سوائل المخ، أو عوامل اإلجهاد المرتبطة 

باإلطالق والهبوط؟«
كما وجد الباحثون تغيرات في الدماغ عندما أجروا 
فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي ألدمغة رواد 

الفضاء بعد عودتهم إلى األرض.
وقد أظهرت األبحاث السابقة أن قضاء الوقت 
الطويل في الفضاء يمكن أن يكون له آثار جسدية 
ضارة، بما في ذلك فقدان العضالت والعظام، ومشاكل 
في الرؤية، وتغيرات في بكتيريا األمعاء، وفق ما 

أورد موقع »يو بي آي« اإللكتروني.وكاالت

بســبب الفيضانات في والية كيراال، جنوب 
الهند، جاب عروســان هنديان شــوارع غمرتها 
الميــاه، داخــل قــدر طهي ضخــم للوصول إلى 
مــكان زفافهمــا. وكان قــد اســتعار العروســان 
ــارب  ــع الق ــن لدف ــتعانا برجلي ــدر ، واس الق
المؤقــت، وحققــت صورهمــا انتشــارًا كبيــرًا 

علــى وســائل التواصــل االجتماعي.
وبعيــد الزفــاف، قالــت العــروس لقنــاة 
»إيجانــت« المحليــة، »لــم نكــن لنتخيــل 
ــاف«. وتســببت  ــا حصــل خــالل الزف ــًا م بتات
ــة  ــة الناجم ــات األرضي ــات واالنزالق الفيضان
عــن األمطــار الغزيــرة فــي مقتــل مــا ال يقــل 
عــن 27 شــخصًا فــي مختلــف أنحــاء الواليــة، 

ــية. ــة الفرنس ــة الصحاف حســب وكال
وكان الزوجــان مصممين على عقد قرانهما 
فــي حفــل صغيــر، بينما غمــرت الميــاه جزئيًا 

مــكان زفافهمــا. ويمكــن ســماع رجــل يقــول 
فــي خلفيــة أحد مقاطع الفيديــو »كان ينبغي 
علينــا حجز قارب بداًل من ســيارة«. وأشــارت 
تقاريــر إعالميــة إلــى أن العروســين يعمــالن 

فــي مجــال الرعايــة الصحية.
وكانت قد أظهرت صور ســيارات وحافالت 
ــول  ــد هط ــات بع ــاه الفيضان ــي مي ــة ف غارق
أمطــار غزيــرة علــى واليــة كيراال خــالل األيام 

األربعــة الماضية.
وبحث عناصر اإلنقاذ عن الناجيين ، وساعد 
الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات 
اإلغاثــة واإلنقــاذ. وقالت حكومــة الوالية إنها 
ــن  ــر م ــت آالف األشــخاص وأقامــت أكث أجل
١00 معســكر إغاثــة. فــي عــام 20١8، قتلــت 
الفيضانــات مــا يقــرب مــن 500 شــخص فــي 

مختلــف أنحــاء والية كيــراال.وكاالت

رائع،  موقع  في  نوعه  من  فريد  منزل  بناء  تم 
بعدما قام مالكه المصاب بالشلل بإعطاء التعليمات 

للمصممين، من غرفته في المستشفى.
عندما ُدمر منزله خالل حرائق غابات كانبرا عام 
المستشفى بعد  إلى  2003، تم نقل جون ماسون 
إصابته بمتالزمة غيالن باري، وهو اضطراب عصبي نادر 
تسبب بإصابته بالشلل، وفقدان المقدرة على الكالم.

بدأت زوجة جون، كارين بتصميم منزل يتناسب 
بواجبه  قام جون  بينما  الجديدة،  احتياجاتهما  مع 
المعماري  المهندس  مع  للتواصل  عينيه  باستخدام 

والمصمم الداخلي.
المركزة،  العناية  أسابيع في وحدة  ثمانية  بعد 
عدم  أو  للموافقة  جفنيه  تحريك  من  جون  تمكن 

الموافقة على التصميمات التي تعرضها زوجته عليه.
وكانت النتيجة منزاًل مذهاًل تبلغ مساحته 380 
حمامات  وثالثة  نوم  غرف  أربع  مع  مربعًا،  مترًا 
ومساحات معيشة واسعة ذات مخطط مفتوح ومسبح 

خارجي متأللئ.
تم تصميم المنزل وفًقا لمعايير معينة، بحيث يضم 
الكراسي  راحة تستوعب  ممرات واسعة، ووسائل 
المتحركة، ومطبًخا متخصًصا بمقعد منخفض وحوض 

وآلة صنع قهوة مدمجة.
يضفي المطبخ وغرفة العائلة إحساًسا رائًعا بالمساحة 
مع األسقف المكسوة، بارتفاع 2.7 متر وإطاللة جذابة 
على المسبح، ومنطقة بار وأبواب ثنائية الطي تؤدي 

إلى مساحة الترفيه المكسوة بالبالط. وكاالت

كليم شيبينكو: مستعد لصنع فيلم على سطح القمر أو المريخ

هنديان يستقالن قدر طهي إلى موقع زفافهماالرحالت الطويلة في الفضاء قد تضر بأدمغة الرواد

يصمم منزاًل فاخرًا من غرفته في المستشفى بعدما أصيب بالشلل
تجلب التمارين الرياضية فوائد ال حصر لها، وعلى 
رأسها الوقاية من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. 
ومع ذلك، يمكن زيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية 
عند ممارسة التمارين في وقت معين من اليوم.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم مقدمة لإلصابة بنوبة 
قلبية، ومع ذلك، إذا كنت مصاًبا بداء السكري 
من النوع 2، فقد تحدد خطورة إصابتك بنوبة 
قلبية عندما تقرر ممارسة الرياضة. وفًقا لدراسة 
جديدة، فإن الرجال المصابين بالسكري، والذين 
يمارسون الرياضة في الصباح يواجهون خطًرا أكبر 

لإلصابة بنوبة قلبية.
من  تشيان،  جينغيي  الدراسة،  مؤلف  وقال 
مستشفى بريجهام ومدّرس الطب في كلية الطب 
بجامعة هارفارد »تظل الرسالة العامة للمريض هي 
أنه يجب عليك ممارسة الرياضة كلما استطعت، 
حيث أن التمارين المنتظمة توفر فوائد كبيرة 
الذين  الباحثين  للصحة. ومع ذلك، يجب على 
يدرسون آثار النشاط البدني أن يأخذوا في االعتبار 
التوقيت باعتباره عاماًل إضافًيا حتى نتمكن من 
تقديم أفضل توصيات إلى عامة الناس حول كيفية 
تأثير الوقت من اليوم على العالقة بين التمرينات 

وصحة القلب واألوعية الدموية«.
وللوصول إلى هذا االستنتاج، قام فريق الطبيب 
تشيان بتحليل حاالت أكثر من 2000 مريض يعانون 
من السمنة أو زيادة الوزن، وحددوا صلة بين 
توقيت التمرين وخطر اإلصابة بأمراض القلب. 
واستخدم مؤلفو الدراسة بيانات من دراسة )العمل 
من أجل الصحة لدى مرضى السكري( التي بدأت 
في عام 200١، ورصدت صحة المرضى الذين 
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في الواليات 
النوع 2.  السكري من  بداء  المصابين  المتحدة 
ولمدة أسبوع، ارتدى المشاركون أجهزة قياس 
التسارع على خصورهم والتي تقيس وقت ونوع 
الرجال  أن  الدراسة  ووجدت  البدني.  نشاطهم 
هم  الصباح  في  بدنيا  نشاطا  يمارسون  الذين 
التاجية،  القلب  بأمراض  لإلصابة  عرضة  األكثر 
بغض النظر عن مقدار وشدة التمارين األسبوعية 
منتصف  في  نشاًطا  أكثر  كانوا  الذين  والرجال 
النهار لديهم مستويات لياقة أقل للقلب والجهاز 

التنفسي.وكاالت

حــذرت   ،»١9  - »كوفيــد  جائحــة  بســبب 
مؤسســة بريطانية معنية بالموســيقى أمس  األول 
)الثالثــاء(، من أن واحدًا من كل ثالثة موســيقيين 
بريطانييــن فقــد عملــه، وحثــت الحكومــة علــى 
التدخــل لمســاعدة القطــاع على التعافي، حســب 
»رويتــرز«. وكانــت قــد ذكــرت جمعيــة »يو كيه 
ميوزيــك« في تقريرها الســنوي أن عدد العاملين 
فــي مجــال الموســيقى انخفــض بنســبة 35 فــي 
المائــة إلــى ١28 ألفــًا فــي عــام 2020 مــن ١97 
ــي  ــًا فــي 20١9 بعــد أن تســببت الجائحــة ف ألف
وقــف الحفــالت والعــروض المباشــرة وأجبــرت 

االســتوديوهات علــى إغــالق أبوابهــا.
وأوضــح التقريــر الــذي صــدر بعنــوان »حالــة 
الموســيقى 202١« أن 69 ألــف موســيقي فقــدوا 
عملهــم فــي القطــاع الــذي ال يحصــل ثالثــة أرباع 
العامليــن بــه على دعم حكومــي، وحث الحكومة 
على تقديم حوافز ضريبية واتخاذ إجراءات أخرى 
لدعــم فــرص العمــل للموســيقيين وخفــض دائــم 
لضريبــة القيمة المضافة علــى التذاكر والحفالت.

وبعــد العــزل العــام األول فــي مــارس 2020، 
أعلنــت الحكومــة البريطانية أنها خصصت ملياري 
جنيه إسترليني لمساعدة المتاحف ودور السينما 
والمسارح والمنشآت الفنية على التعافي.وكاالت

سّلم متحف »ألته ناشونال غاليري« في برلين، أول 
من أمس )االثنين(، لوحة للرسام االنطباعي الفرنسي 
كاميل بيسارو نهبها النازيون من مجموعة خاصة لمحام 
يهودي خالل الحرب العالمية الثانية، ثّم أعاد شراءها، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ممثلون عن ورثة المحامي أرمان دورفيل قد 
وقعوا اتفاقًا مع المتحف يقضي بإعادته ثم شرائه مجددًا 
لوحة بعنوان »ساحة في ال روش غويون«، وهي جزء 
من المجموعة الدائمة للمتحف في العاصمة األلمانية.

وقال رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي التي 
تدير المتحف األلماني هيرمان بارزينغر، »أنا ممتن 
جدًا لورثة أرمان دورفيل ألنهم أتاحوا لنا إمكانية شراء 
العمل لصالح )ألته ناشونال غاليري(، ولمجيئنا إلى برلين 

خصيصًا لهذا الغرض«.
ولم يكشف عن المبلغ الذي دفعه المتحف مقابل 
اللوحة، لكنه قال إن األسرة أرادت أن تظل معروضة 
للجمهور. وُرسمت لوحة »ساحة في الروش غويون« 
عام ١867، واستحوذ عليها أرمان دورفيل في باريس عام 
١928، وبعد انتقاله إلى جنوب فرنسا، توفي دورفيل 
المتاحف  توزيع مجموعته على  في عام ١9٤١، وتم 

وهواة جمع التحف.
ولم تتمكن األسرة من الفرار من فرنسا خالل االحتالل 
األلماني، وُقتل معظم أفرادها على يد النازيين الذين 
الكثير من  ولقي  إلى ١9٤٤،  البالد من ١9٤0  احتلوا 
أقارب شارل شقيق أرمان دورفيل حتفهم في أوشفيتز. 
وحصل متحف »ألته ناشونال غاليري« على اللوحة من 

معرض في لندن عام ١96١.وكاالت

ــازا سيســتخدم  ــروس جه ــاء ال ــر العلم ابتك
لجمــع ومعالجــة البيانــات المتعلقــة باألشــجار 
فــي روســيا، بمــا فــي ذلــك معاينــة صحتهــا. 
وســيحل الجهــاز محــل مثيالتــه مــن األجهــزة 

القديمــة المســتوردة مــن بلــدان أخــرى.
وقــال ناطــق باســم هيئــة الغابــات الروســية 
إن جهاز » »كيباريس«)السرو( يخصص لتقييم 
الحالــة الفســيولوجية لألشــجار. وتــم تصميمــه 
علــى أســاس كتلــة واحــدة وليــس بضــع كتــل 
)صناديق( كما كان الحال في األجهزة القديمة.
وســيحل »الســرو« محــل األجهــزة أألجنبيــة 
ــر  ــى تطوي المتقادمــة. وقــد جــرى العمــل عل
الجهــاز منــذ عــام 20١8 ليحــل محــل األجهــزة  
المســتوردة القديمــة التــي تــم شــراؤها منــذ 

عشــرة أعــوام أو أكثــر مــن ذلــك ».
يذكــر أن فحــص الغابــات، يتطلــب، قيــاس 
مــا يزيــد عــن ١00 خاصيــة. وقــد تولــى جهــاز 
»الســرو« اآلن تنفيــذ 80٪ مــن هــذا العمــل. 
ويــزن الجهــاز روســي الصنــع 700 غــرام فقــط  
فــي الوقــت الــذي بلــغ وزن األجهــزة أجنبيــة 
الصنــع 5 كيلوغرامــات من المعــدات المختلفة 
التــي كان علــى األخصائييــن أن ينقلوهــا عنــد 
إجــراء الفحــوص، ومــن بينهــا: جهــاز كمبيوتــر 
لوحــي وحاملــه، جهاز GPS للمالحــة الفضائية 
وبوصلــة كهرومغناطيســية ومقيــاس المســافة 

بالليزر.وكاالت

الرياضة الصباحية تزيد خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية لمرضى السكري

ثلث الموسيقيين البريطانيين 
فقدوا عملهم بسبب »كورونا«

متحف ألماني يعيد لوحة لبيسارو 
سرقها النازيون

الروس يبتكرون جهازًا »طبيبًا« 
يكشف على صحة األشجار

شوهد نجم قزم أبيض »يسطع ويخمد« في 30 
دقيقة فقط، حيث يقول علماء الفلك إن الحدث 

كان ُيشاهد سابقا على مدى أيام وشهور.
لمسح  الصناعي  القمر  من  بيانات  وباستخدام 
لناسا،  التابع   )TESS( العابرة  الخارجية  الكواكب 
شاهد الفريق من جامعة دورهام الظواهر في نظام 

النجوم TW Pictoris، على بعد ١٤00 سنة ضوئية 
من األرض.

ووجدوا أنه بدال من أن يستغرق السطوع شهورا 
استغرق  ينخفض   مرة أخرى، فقد  ثم  يزداد  حتى 
األمر حوالي نصف ساعة فقط، ومن المحتمل أن 

يكون ذلك بسبب مجال مغناطيسي سريع.وكاالت

 رصد نجم قزم أبيض »يسطع ويخمد« في 30 دقيقة

أعلنت شركة والت ديزني تأخير عرض العديد من األفالم بينها »دكتور 
سترينغ« و«ثور« الستديوهات شركتها »مارفل«، وسحبت أخرى من جدولها 
الزمني في المستقبل، ما يكشف أن فيروس كورونا المستجد ال يزال يفسد 

لطط عرض األفالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ لألنباء.
ونقلت بلومبرغ عن الشركة ، أن فيلم »دكتور سترينغ في الكون المتعدد 
من الجنون« سيتأجل عرضه من 25 مارس إلى 6 مايو 2022، في حين تأجل 
عرض فيلم »ثور: الحب والرعد« إلى 8 يوليو ، بعد أن كان مقررًا في 6 مايو

وقالت بلومبرغ إن شباك التذاكر تعافى ببطء من اإلغالق الذي سببه انتشار 
الفيروس الفتاك والمخاوف من العدوى، ما أدى إلى إطالق بعض االستوديوهات 
أفالم جديدة على االنترنت وفي دور السينما في الوقت ذاته. ومع ذلك، 
التزمت ديزني بإصدار نسخ مسرحية حصرية ألفالمها المتبقية لعام 202١.

وقالت ديزني إن من بين التغييرات األخرى، تأجيل عرض فيلمي »بالك بانثر 
» و »واكاندا فور إيفر« من 8 يوليو إلى ١١ نوفمبر 2022، بدل 8 يوليو)تموز(.

وتأجل العرض األول ألحد أفالم »إنديانا جونز« دون عنوان من 29 يوليو 
2022 إلى 30 يونيو2023.وكاالت

ديزني تؤخر عرض أفالم بينها »دكتور سترينغ« بسبب كورونا


