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أظهر استطالع جديد، أجري بتمويل من المعهد 
األوروبي للمعلومات العلمية عن القهوة، أن شرب 
فنجان من القهوة كل أربع ساعات يمكن أن يؤدي 
إلى تحسين اإلدراك والمزاج، وكذلك تحسين ردود 

األفعال واليقظة.
شمل االستطالع آراء ٥٠٠٠ مقيم في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا وألمانيا وبولندا، 
وطلب منهم تقييم مستويات القلق والتركيز لديهم 
مع انخفاض ساعات النهار. كما ُطلب من المشاركين 
تقييم مستويات نشاطهم البدني في أشهر الشتاء.

قال واحد من كل خمسة مشاركين إنهم يشعرون 
بمزيد من القلق ألن األيام تقصر، بينما قال ربعهم 
إنهم يجدون صعوبة في التركيز ويفقدون الدافع 
لممارسة الرياضة. وقال ٣٠% من المشاركين إنهم 

يعانون أيًضا من االكتئاب المرتبط باالضطراب العاطفي 
الموسمي )SAD( وهم أكثر عرضة للحزن في الشتاء.

الكافيين  استهالك  عادات  في  االستطالع  نظر 
 %٢٩ أن  وتبين  القصيرة  األيام  خالل  للمشاركين 
استخدموا القهوة لمنحهم جرعة من الطاقة، وشرب 
وأشار  أكبر.  بسعادة  ليشعروا  القهوة  منهم   %٢٠
٢١% إلى أن تناول المشروب ساعدهم في تعزيز 

يقظتهم وتركيزهم.
وقال جوزيبي جروسو األستاذ المساعد بجامعة 
كاتانيا في بيان صحفي: »هناك دليل على أن بوليفينول 
القهوة قد يجتاز الحاجز الدموي الدماغي، ويمارس 
تأثيرات مضادة لاللتهابات العصبية، ويعزز تكوين 
الخاليا العصبية، مما يؤدي إلى انخفاض خطر اإلصابة 

باالضطرابات المعرفية والعاطفية«. وكاالت

شهدنا مؤخرا استثمار الكثير من الوقت والمال 
باستخدام  تسمح  أن  يمكن  التي  التقنيات  في 

الموارد الفضائية بشكل فعال.
وفي طليعة هذه الجهود، كان التركيز الشديد 
بالليزر على إيجاد أفضل طريقة إلنتاج األكسجين 

على القمر.
وفي أكتوبر، وقعت وكالة الفضاء األسترالية 
ووكالة ناسا صفقة إلرسال روفر أسترالية الصنع 
إلى القمر في إطار برنامج Artemis، بهدف جمع 
الصخور القمرية التي يمكن أن توفر في النهاية 

أكسجينا قابال للتنفس على القمر.
وعلى الرغم من أن القمر له غالف جوي، إال 
أنه رقيق جدا ويتكون في الغالب من الهيدروجين 
والنيون واألرجون. إنه ليس نوع الخليط الغازي 
الذي يمكن أن يحافظ على الثدييات المعتمدة 

على األكسجين مثل البشر.
ومع ذلك، يوجد بالفعل الكثير من األكسجين 
على القمر، ليس في شكل غازي. وبدال من ذلك، 
والغبار  الصخور  طبقة   - الثرى  داخل  ُيحتجز 

الناعم الذي يغطي سطح القمر.
يمكن العثور على األكسجين في العديد من 
المعادن الموجودة في األرض من حولنا. والقمر 
مصنوع في الغالب من الصخور نفسها التي ستجدها 
على األرض )على الرغم من وجود كمية أكبر 

قليال من المواد التي أتت من النيازك(.
السيليكا واأللمنيوم  المعادن مثل  وتهيمن 
وأكاسيد الحديد والمغنيسيوم على منظر القمر. 
األكسجين،  على  المعادن  هذه  كل  وتحتوي 
ولكن ليس بالشكل الذي يمكن أن تصل إليه 

الرئتان. وكاالت

زرقاء  وجود صبغة  روسي  بحثي  فريق  اكتشف 
الربيع«   – »البتيوال  بلوحة  طبقة طالء  في  مصرية 
للرسام الروسي الشهير روبرت فالك، التي تعود إلى 
وأجزاء  أوروبا  موطنها  والبتيوال شجرة  عام ١٩٠7، 
من آسيا، وُتستخدم أوراقها ولحاؤها وبراعمها في 
صنع الدواء، وظهرت في أعمال كثير من الفنانين، 
ولكن كان المميز في لوحة فالك، ليس فقط استخدام 
في  أيضًا  ولكن  الطالء،  طبقة  في  المصري  األزرق 
دهانات الجانب الخلفي من القماش المستخدم في 

رسم اللوحة.
وروبرت فالك )١88٦ - ١٩٥٦(، هو أحد الفنانين 
البارزين للطليعة الروسية، وهو عضو بارز في الجمعية 
اإلبداعية )١٩١٠ – ١٩١٦(، وتعود اللوحة إلى الفترة 
المبكرة من عمله، وقت تكوينه كرسام فنان، حيث 
ُرسمت في سنته الثانية في مدرسة موسكو للرسم 

والنحت والعمارة عام ١٩٠7.
األخير من  العدد  المنشورة في  الدراسة  وخالل 

دورية »التراث الثقافي« عن هذه اللوحة، استخدم 
الفريق البحثي من معهد أبحاث الدولة للترميم بروسيا، 
والتحليل  المشتتة  السينية  لألشعة  الطيفي  التحليل 
المجهري االستقطابي، الذي مكنهم من اكتشاف هذه 
الصبغة المميزة، ليكون هذا العمل الفني لروبرت 
فالك، والمرسوم بالزيت على القماش، هو األول في 

القرن العشرين الذي يكتشف فيه هذا اللون.
وُيعد األزرق المصري، المعروف أيضًا باسم رباعي 
سيليكات النحاس والكالسيوم، أو »فريت اإلسكندرية« 
أو »بومبيان األزرق«، أحد أقدم األصباغ الصناعية التي 
عرفتها البشرية، وظهر بمصر القديمة في وقت الحق 
من األسرة الرابعة في مصر )حوالي ٢٦١٣ - ٢٤٩٤ 
قبل الميالد(، واستخدم على نطاق واسع في العصور 
القديمة، فعرفه الرومان القدماء، على سبيل المثال، 
وتم إنتاجه على نطاق واسع في جميع أنحاء غرب آسيا 
ومنطقة البحر األبيض المتوسط )بالد ما بين النهرين، 
بالد فارس، سوريا، أورارتو، بارثيا واليونان(.وكاالت

شــاركت ناســا صــورة جديدة مــن هابل 
لســديم المــع يشــبه »رجــل ثلــج« يحــوم 
فــي الفضــاء، على بعد ٦٠٠٠ ســنة ضوئية 

من األرض.
ويقع سديم الرجل الثلجي، وهو سديم 
 )Puppis( انبعاثــي، فــي كوكبــة الكوثــل

فــي الســماء الجنوبية.
والســدم االنبعاثيــة عبــارة عــن ســحب 
منتشرة من الغاز أصبحت مشحونة بشدة 
بواســطة طاقــة النجــوم الضخمــة القريبــة 

لدرجــة أنهــا تتوهــج بضوءهــا الخاص.
ويزيــل اإلشــعاع الصــادر عــن هــذه 
النجــوم الضخمــة اإللكترونــات مــن ذرات 
ــة  ــي عملي ــديم ف ــي الس ــن ف الهيدروجي
تســمى التأين. وعندما تعــود اإللكترونات 

المنشــطة مــن حالــة الطاقــة األعلــى إلــى 
ــدر  ــا تص ــة، فإنه ــة المنخفض ــة الطاق حال
طاقــة علــى شــكل ضــوء، مــا يتســبب فــي 

توهــج غــاز الســديم.
وباســتخدام تلســكوبات األرض، يشــبه 
الرجــل الثلجــي كرة غاز ثنائيــة الفصوص، 
ــي  ــل الفضائ ــكوب هاب ــورة تلس ــن ص لك
هــذه تلتقط تفاصيل المنحنيات الكاســحة 
للغــاز الالمــع وعقــد الغبــار المظلمــة فــي 

جــزء صغيــر مــن الســديم.
وُيعــرف ســديم رجــل الثلج أيضا باســم 
Sharpless ٢-٣٠٢. ووقــع التقــاط هــذه 
الصورة كجزء من مســح “النجوم األولية” 
الضخمــة ومتوســطة الحجــم، أو النجــوم 

المتكونــة حديثا.وكاالت

تناول المزيد من القهوة يحسن الحالة المزاجية في الشتاء »أكسجين« سطح القمر يكفي إلبقاء مليارات البشر على قيد الحياة مدة 100 ألف عام

فنان روسي أول مستخدم لـ»األزرق المصري« في القرن العشرين
»ناسا« تشارك صورة لـ»رجل الثلج« المنحوت من الغاز والغبار على بعد 6 آالف سنة ضوئية

ــا  ــن وطفليهم تقطعــت الســبل بزوجي
ــل  ــد تعط ــراء بع ــي الصح ــن، ف الصغيري

ــرة. ــار الغزي ــل األمط ــيارتهم بفع س
وعلــق أوريــوس وليندســي زافــروس، 
وطفليهمــا زوي وزان، علــى بعــد ١٥٠ 
كيلومتًرا شــمال غــرب أودناتداتــا، النائية 

فــي جنــوب أســتراليا.
وأطلقــت األســرة اســتغاثة عبــر جهــاز 
تحديــد مواقــع الطــوارئ بعــد أن تســبب 
ارتفــاع ميــاه الفيضانــات فــي تعطــل 

ــوم الجمعــة الماضــي. ســيارتهم، ي
وكانت العائلة تتنقل عبر أســتراليا منذ 
نوفمبــر ٢٠٢٠. ووثق الزوجان مغامرتهما 
فــي المناطق النائية، ونشــرا صور العائلة 
علــى حســابهما علــى إنســتغرام، ومقاطع 

فيديــو على قناتهما علــى يوتيوب.
إلــى وصــول  وأشــار آخــر منشــور 
العائلــة إلــى بيردزفيــل بالقــرب مــن 
حــدود كوينزالنــد، وبعــد ثالثــة أيــام مــن 
ــي الوصــول  ــة ف ــادة، نجحــت العائل القي
إلــى صحــراء سيمبســون، حيــث باغتتهــم 
األمطار الغزيرة والســيول التي  احتجزت 

ســيارتهم.
واســتجابت الســلطات لنداءات األســرة 
ــت  ــبل، وتمكن ــا الس ــت به ــي تقطع الت
مروحيــة من إمدادها ببعض المســاعدات 

الغذائية.
ولكــن جهــود اإلنقاذ يمكــن أن تتعطل 
بســبب األحــوال الجوية، وقالت الشــرطة 
إن األسرة قد تبقى محتجزة في الصحراء 
مــدة تتجاوز األســبوعين حتــى تجف مياه 

الفيضانات.وكاالت

سعيًا لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ»أكبر أوركسترا في 
العالم«، أدى نحو ١٢ ألف موسيقي فنزويلي مقطوعة 
»مارش سالف« لتشايكوفسكي على أن تعلن النتيجة 

في األيام المقبلة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان موسيقيو النظام الوطني لفرق األوركسترا الشبابية 
في فنزويال، القادمون من كل أنحاء البالد، قد تجّمعوا 
في باحة األكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس مع 
حلول الظالم على العاصمة. وأطلق المايسترو الراحل 
خوسيه أنطونيو أبرو هذا البرنامج العام المسمى »إل 
سيستيما« سنة ١٩7٥ بهدف جعل التربية الموسيقية 
متاحة آلالف األطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، 
البرنامج  البلدان. وخّرج  استنساخه في عشرات  وتم 
ألوبرا  الموسيقي  المدير  دوداميل  غوستامو  خصوصًا 
أنجليس.  لوس  في  الفيلهرمونية  واألوركسترا  باريس 
وكانت المقطوعة التي أّلفها بيوتر إيليتش تشايكوفسكي 
سنة ١87٦ ، الثالثة من ثماني مقطوعات تمت تأديتها 

خالل الحفلة.
وقاد أندريس ديفيد أسكانيو )٣٤ عامًا( الحفلة الموسيقية 
التي امتدت على اثنتي عشرة دقيقة. وقال المايسترو قبل 
إنهاء التمرين: »إذا ما ُكسر وتر ال تتوقفوا. إذا أضعتم 
الذاكرة،  باالعتماد على  العزف  استمروا في  التقاسيم 
لكن ال تتوقفوا«، وذلك تفاديًا لتعريض الرقم القياسي 
للخطر. واقتصر الحضور على جمهور محدود ضّم في 
عداده بعض الشخصيات بينهم نائبة الرئيس الفنزويلي 
ديلسي رودريغيز و٢٦٠ مراقبًا من شركة »كاي بي إم 
جي« مكلفة التأكد من احترام الشروط المطلوبة لمصادقة 
الرقم القياسي. ويعلن القائمون على موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياسية في األيام المقبلة ما إذا كانت فنزويال 

تملك أكبر أوركسترا في العالم. وكاالت

وجدت دراسة يابانية جديدة أن القطط لديها القدرة 
الصوتية،  تتبع موقع مالكها باستخدام اإلشارات  على 

وتحديدا صوت المالك.
وقالت ساهو تاكاجي، المؤلفة األولى للدراسة وطالبة 
 CNN الدكتوراه في جامعة »كيوتو« اليابانية، لشبكة
إنها كانت دائما مهتمة بقدرات سمع القطط، مشيرة 
إلى أن القطط لها آذان حساسة يمكن أن تتحرك في 

اتجاهات مختلفة.
وأضافت: »رأيت قطة تميل بإحدى أذنيها فقط إلى 
الخلف واستمعت إلى الصوت خلفها، فقررت دراسة 
ما إذا كانت للقطط قدرات على تحديد موقع مالكها 
مكانيا من األصوات«، مبينة أنه »يعتقد عموما أن القطط 
ليست مهتمة بأصحابها مثل الكالب، لكن اتضح أنها 

تمثل عقليا الوجود غير المرئي ألصحابها«.
والحظت الدراسة التي أجريت في بيئة منزلية وفي 
مقهى للقطط، كيف تتفاعل القطط مع أصوات أصحابها 
تقوم  صوت  مكبرات  باستخدام  مرئية  إشارات  دون 
بتشغيل تسجيل ألصحابها وهم يقولون أسماء قططهم.

ووضع الباحثون مكبرات صوت بعيدة عن بعضها 
البعض وبعيدا عن القطط، ليروا كيف ستستجيب القطط 
المالك ينتقل من  لألصوات، خاصة إذا بدا أن صوت 
مكان إلى آخر. وصنفت مجموعة أخرى مستوى مفاجأة 
القطط من مقياس من ٠ إلى ٤، بناء على سلوكيات، 

مثل حركات األذن والرأس.
وخلصت الدراسة إلى أن القطط فوجئت عندما بدا 
أن أصحابها »ينتقلون« من مكان إلى آخر، وأظهرت أن 
للقطط قدرات على اإلدراك االجتماعي المكاني، مما 
يعني أنها يمكن أن تتخيل عقلًيا مكان وجود اآلخرين 

من خالل إشارات مثل الصوت.وكاالت

فــاز فيلــم »بوتيــت ناتــور« للمخــرج 
الفرنســي ســامويل تايــس األحــد بجائــزة 
»االســكندر الذهبــي«، أبــرز مكافــآت 
مهرجــان ســالونيكي الســينمائي الدولــي 
ــة والســتين،  ــه الثاني ــان بدورت فــي اليون
فيمــا نــال بطل العمل أليونــا رينير جائزة 

أفضــل ممثــل.
وُمنحــت الجائــزة البالغــة قيمتهــا ١٠ 
آالف يــورو إلــى هــذا الفيلم الــذي يروي 
قصة الفتى جوني الحســاس ذي السنوات 
العشــر والمتمايــز عــن عائلتــه المقيمــة 

فــي حــي شــعبي فــي شــرق فرنســا.
كذلــك منح المهرجــان الجائزة الخاصة 
»االســكندر  أو  التحكيــم،  لجنــة  مــن 
الســويدية  المخرجــة  إلــى  الفضــي«، 
ــين  ــز ميس ــي ألفاري ــتاريكية ناتال الكوس

ــوال”. ــل »كالرا س ــا الطوي ــن فيلمه ع
وبعــد حوالــى عامين على بــدء جائحة 
كورونا التي أطاحت بالكثير من المواعيد 
الســينمائية الســنوية أو أرغمت منظميها 
ــم  ــي، ُنظ ــق افتراض ــا بنس ــى إقامته عل
مهرجــان ســالونيكي الســينمائي هــذا 
العــام بنســق هجين يجمع بيــن الجانبين 

الحضــوري واالفتراضي.وكاالت

سيول عنيفة تهدد باحتجاز أسرة 
أسترالية في الصحراء أسبوعين

12 ألف موسيقي يعزفون إلدخال 
فنزويال موسوعة »غينيس«

دراسة: القطط تستخدم اإلشارات 
الصوتية لتحديد موقع مالكها

الفيلم الفرنسي »بوتيت ناتور« 
يفوز بجائزة »االسكندر الذهبي«

الغدد  أخصائية  باريدو،  ألينا  الدكتورة  أعلنت   
الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء 
نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وتشير األخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية 
لألنباء، إلى أن االمتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى 

حدوث تغيرات مختلفة في الجسم.

وتقول: »الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا 
في عملية استقالب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة 
األنسولين. وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض 
وتتحسن  اإلنسان،  جسم  في  والغلوكوز  األنسولين 
عملية استقالب الكربوهيدرات والدهون. كما ينخفض 
مستوى الدهون الثالثية والكوليسترول الضار. وكاالت

التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم

انطلقت النســخة الـ١٠ من مهرجان الناظور للســينما والذاكرة 
المشــتركة فــي المغــرب  أمــس وتســتمر فعالياتهــا حتــى ١٩ من 
الشــهر الجــاري، علــى أن تخصــص نســخة العــام الجــاري لعالــم 

مــا بعــد كورونــا و«الــروح الجديــدة« فــي البحر المتوســط.
وذكــرت اللجنــة المنظمة في بيان أن نســخة ٢٠٢١ ســتتضمن 
عــرض ثمانيــة أفالم وثائقية حول حقبة مــا بعد الجائحة، وكذلك 

تســعة أفــالم طويلة و١١ فيلمًا قصيرًا عــن موضوعات مختلفة.
وصــورت أغلــب األفــالم المشــاركة أثنــاء الجائحــة، وتتنــوع 
الموضوعــات بيــن الجائحــة وقضايــا المــرأة، وبمشــاركة أفــالم 

مــن إســبانيا والبوســنة وبلجيــكا واإلكــوادور والصيــن.
ــة  ــالم واألنشــطة المتعلق ــن األف ــر م ــب األكب ــرض الجان ويع
بالمهرجــان فــي فنــدق ريــف مركيــور الناظــور شــمال شــرقي 

ــرب.وكاالت المغ

عالم ما بعد الجائحة والمرأة أبرز قضايا 
مهرجان الناظور السينمائي

#هذه_أبوظبي.. الوثبة بعدسة بول ونوار

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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اإلمارات تستضيف مؤتمر االزدهار العالمي 24 نوفمبر

 19852 جرعة منها خالل 24 ساعة
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في 

اإلمارات تقترب من 21.6 مليون

بعد 6 أسابيع فقط من انطالقه
3.5 مليون زيارة لـ»إكسبو 2020 دبي« حتى منتصف نوفمبر الجاري

منصور بن زايد يشهد افتتاح النسخة الـ 37 من 
مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون 
مع وزيري خارجية البحرين ومصر

شهد توقيع اتفاقية بين »أدنوك« و»بورياليس«
خالد بن محمد بن زايد يجتمع مع رؤساء شركات 

»إكسون موبيل« و»أوكسيدنتال« و»توتال«

أعلنــت مبــادرة محمــد بــن راشــد لالزدهــار 
العالمــي أمــس تنظيمهــا »مؤتمــر االزدهــار 
العالمــي« فــي ٢٤ نوفمبر الجاري بهدف تســليط 
ــى دور الشــركات الناشــئة، ونمــاذج  الضــوء عل
ــة  ــكارات التكنولوجي ــدة، واالبت ــال الجدي األعم
ــة  ــدة للتنمي ــم المتح ــداف األم ــز أه ــي تعزي ف
العالمــي. االزدهــار  وتحقيــق   المســتدامة 
يجمــع المؤتمــر الذي ُيقام علــى هامش فعاليات 
أســبوع القمــة العالميــة للصناعــة والتصنيــع 
نخبــة مــن صنــاع القــرار، والمســتثمرين، ورواد 
األعمــال، واألكاديمييــن، وممثلين عــن الوكاالت 
ــر نظــام  ــدف تطوي ــم المتحــدة به ــة لألم التابع
ــدرة الشــركات  ــكار يعــزز ق ــي عالمــي لالبت بيئ
علــى تقديــم ابتــكارات ذات تأثيــر إيجابــي علــى 
ــم  ــة وتقدي ــد شــراكات دائم ــات، وعق المجتمع

ــة  ــات االجتماعي ــة لمعالجــة التحدي ــول فاعل حل
 واالقتصاديــة والبيئية التــي يواجهها عالمنا اليوم.
ويســلط المؤتمــر الضوء على الــدور الذي تؤديه 
ــي  ــار العالم ــد لالزده ــن راش ــد ب ــادرة محم مب
فــي دعــم الشــركات الناشــئة والمبتكريــن مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم وتشــجيعهم على توظيف 
التقنيــات الحديثــة لتطويــر حلول مبتكرة تســهم 
 في االرتقاء بالمجتمعات اإلنســانية حول العالم.
و قــال فيــالس دار، رئيــس جمعيــة باتريــك جيــه 
ماكغفــرن: »يمكــن للتكنولوجيــا أن تــؤدي دورًا 
ــاء  ــة وبن ــة المجتمعي ــز التنمي ــي تعزي ــرًا ف كبي
ــق  ــتدامة.. ولتحقي ــر اس ــل وأكث ــتقبل أفض مس
ذلــك البــد مــن تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن 
ــة  ــات الحكومي شــركات القطــاع الخــاص والهيئ

ــن. وام ــاع القــرار والمبتكري وصن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديــم ١٩8٥٢ جرعة مــن لقاح »كوفيد١٩« 
ــك  ــة، وبذل خــالل الســاعات الـــ ٢٤ الماضي
يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا 
ــات،  ــن ٢١٥7٣8٠٥ جرع ــى أمــس االثني حت
ومعــدل توزيــع اللقــاح ٢١8.١٣ جرعــة لكل 

شخص.  ١٠٠
يأتي ذلك تماشــيًا مع خطة الوزارة لتوفير 
لقــاح »كوفيد١٩«، وســعيًا إلــى الوصول إلى 
المناعــة المكتســبة الناتجــة عــن التطعيــم، 
والتــي ستســاعد فــي تقليــل أعــداد الحــاالت 
والسيطرة على فيروس »كوفيد١٩«. ص»٦«

ســجل إكســبو ٢٠٢٠ دبــي ٣ مالييــن 
ألفــا و٦٥٣ زيــارة فرديــة حتــى  و٥78 
منتصــف شــهر نوفمبــر الجــاري وبعــد 
ســتة أســابيع فقــط مــن انطــالق فعاليــات 
ــهر. ــتة أش ــدة لس ــي الممت ــدث الدول  الح
يأتــي اإلعــالن عن أحدث األرقــام المتعلقة 
بأعــداد الــزوار بعــد عطلــة نهايــة أســبوع 
عامــرة بالفعاليــات فــي الموقــع تضمنــت 
عروضــا موســيقية ورياضية وثقافية رائعة.
ــات  ــي حلق ويتضمــن إكســبو ٢٠٢٠ دب
نقاشــية تتمحور حــول التســامح والتعايش 
انطلقــت يــوم أمــس األحــد وتضمنــت 
تقديــم مواهــب وعــروض مــن مجموعــة 
مــن الثقافــات والخلفيــات أثــرت المشــهد 

المتنــوع فــي الحــدث العالمــي. وام

 شــهد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
شــؤون الرئاسة حفل افتتاح النسخة السابعة 
ــي  ــرض أبوظب ــر ومع ــن مؤتم ــن م والثالثي
ــق  ــذي انطل ــك« ال ــرول »أديب ــي للبت الدول
أمــس االثنيــن تحــت رعايــة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 

الدولــة »حفظــه اهلل« بحضــور ســمو الشــيخ 
الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار 
صاحب الســمو رئيس الدولة وســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس 
ــة  ــس اللجن ــذي رئي ــي التنفي ــب أبوظب مكت

التنفيذيــة لمجلــس إدارة أدنــوك. ص»٢«

عبــداهلل  الشــيخ  ســمو  اســتقبل 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور  ســعادة  الدولــي  والتعــاون 
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي وزيــر 
الشــقيقة. البحريــن  مملكــة   خارجيــة 

تــم خــالل اللقــاء، الــذي عقــد فــي دبــي، 
الراســخة  األخويــة  العالقــات  بحــث 

ــن  ــة البحري ــارات ومملك ــة اإلم ــن دول بي
وجهــود البلديــن الشــقيقين لتعزيــز آفــاق 
 التعــاون المشــترك فــي المجــاالت كافــة.
ــاء -  ــالل اللق ــان - خ ــاول الجانب ــا تن كم
عــددا من القضايا ذات االهتمام المشــترك 
ــة  ــاحات العربي ــى الس ــتجدات عل والمس

ــة. ص»٣« ــة والدولي واإلقليمي

اجتمع ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيذي 
ــي  ــب أبوظب ــي رئيــس مكت ــارة أبوظب إلم
التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس 
إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 

»أدنــوك«، مــع رؤســاء شــركات »إكســون 
موبيــل« و«أوكســيدنتال« و«توتال« لبحث 
ــود  ــز جه ــاون الُمشــترك لتعزي ــبل التع ُس
ــة  ــول الطاق ــر حل ــرات وتطوي ــادل الخب تب

الُمســتدامة. ص»٥«

تفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض
محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران ويطلع على أحدث التقنيات

استعرضا عدداً من القضايا محل االهتمام المشترك
محمد بن زايد ورئيس البرازيل يبحثان تعزيز التعاون

محمد بن راشد خالل زيارته معرض دبي للطيران بحضور حمدان ومنصور بن محمد محمد بن زايد خالل استقباله جايير بولسونارو

زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 

معــرض دبــي للطيــران فــي ثانــي أيامه.
وتفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 

دبــي، عــددًا مــن أجنحــة الدول المشــاركة 
ــام  ــذي يحظــى هــذا الع ــي المعــرض ال ف
بمشــاركة وفــود رســمية وشــركات عالمية 
 وجهات عارضة من ١٤8 دولة حول العالم.

وشــاهد ســموه فــي مســتهل الجولــة، التي 
ــن  ــا ســمو الشــيخ منصــور ب رافقــه خالله

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ومعالــي 
محمــد بــن أحمــد البــواردي وزيــر الدولــة 
ــن  ــق الرك ــي الفري ــاع ومعال لشــؤون الدف
حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيــس أركان 
القوات المسلحة أحدث إنتاجات الشركات 

العالميــة. ص»٥«

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
ــى  ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب عه
للقــوات المســلحة أمــس االثنيــن فــي 
مجلــس قصر الشــاطئ.. فخامــة جايير 
بولســونارو رئيــس جمهوريــة البرازيل 

ــة. ــة الصديق االتحادي
وبحــث ســموه وفخامــة الرئيــس 
البرازيلــي عالقــات الصداقــة ومختلــف 
جوانــب التعاون بين البلدين وإمكانات 
تنميتها خاصة في المجاالت االستثمارية 
ــا  ــة والتكنولوجي ــة والتجاري واالقتصادي

الحديثــة وحلول االســتدامة.
واستعرض الجانبان عددًا من القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة محــل االهتمــام 
ــي تشــهدها  المشــترك والتطــورات الت
ــأنها  ــة بش ــود المبذول ــة والجه المنطق
وتبــادال وجهــات النظر حولهــا. ص»٤«

بمناسبة »اليوبيل الذهبي« لصدور المجلة.. سموه: »درع الوطن« تؤدي رسالتها اإلعالمية في تفان وإخالص
خليفة يصدر مرسومًا بقانون اتحادي بشأن تنظيم عالقات العمل

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« مرســومًا بقانــون 
اتحــادي رقــم ٣٣ لســنة ٢٠٢١ بشــأن تنظيــم عالقــات 

العمــل والــذي تســري أحكامــه اعتبــارًا مــن ٢ فبرايــر 
٢٠٢٢ علــى كافــة المنشــآت و أصحاب العمــل والعمال 
ــي  ــى أن ينته ــة.. عل ــي الدول ــاص ف ــاع الخ ــي القط ف

العمــل بالقانــون االتحــادي رقــم 8 لســنة ١٩8٠ بشــأن 
تنظيــم عالقــات العمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ ســريان هذا 

المرســوم بالقانــون. ص»٢+٣«

محمد بن زايد وبولسونارو يستعرضان مستجدات »كوفيد19« 
وتوحيد الجهود الحتواء آثارها

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل.. 
و4 سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية

تحت رعاية سموه.. مزاينة رزين بمهرجان الظفرة 
تنطلق 25 نوفمبر الجاري

سموه يشهد جانبًا من العرض الجوي أحد أهم 
الفعاليات التي يضمها المعرض

توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة ألصحاب العمل  
والتأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة

منح العامل يوم راحة مدفوع األجر مع إمكانية 
زيادة أيام الراحة األسبوعية وفق تقدير المنشأة

فعاليات تضمنت عروضًا 
موسيقية ورياضية 

وثقافية رائعة
حلقات نقاشية وحوارات 
تتمحور حول التسامح 

والتعايش
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ 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

ــان  ــد آل نهي ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زاي بقي
ــر،  ــر والتطوي ــد مســيرة الخي ــة »حفظــه اهلل«، قائ رئيــس الدول
تتميــز التشــريعات بالمرونــة لمواكبــة التطلعــات العظيمة لدولة 
اإلمــارات مــن خــالل مواصلــة التحديــث وتعزيــز مكانتهــا عبــر 
منظومــة قانونيــة وتشــريعية غايــة فــي التطــور تكــون مواكبــة 
للتطلعــات فــي تعزيــز مكانــة الدولــة، إذ يعتبــر قانــون العمــل 
اإلماراتــي األكثــر تطــورًا علــى المســتوى العالمــي فــي الوقــت 
الــذي تنطلــق فيــه الدولــة بمســتهل رحلتها نحــو الخمســين عامًا 
القادمــة مــع التركيــز علــى زيــادة تنظيــم وتطويــر ســوق العمــل 
بمــا يرضــي جميــع أطــراف العالقــة التعاقديــة ويضمــن حقوقها، 
ويؤمــن مرونــة تامــة الهــدف منهــا اإلنجــاز وتعزيز موقــع الدولة 
كوجهــة أولــى بفضــل مــا تحفــل بــه مــن بيئة ســليمة تقــوم على 
قوانيــن عصريــة تعتبــر مــن أهــم مقومــات الجــذب االســتثماري 
واالقتصــادي عبــر تنظيــم تــام يضع فــي االعتبار مواصلــة الحفاظ 
علــى موقع الدولــة كخيار أول للكفــاءات والمهارات من مختلف 
أنحــاء العالــم، إذ تكتســب بيئــة العمــل فــي الدولة تميزًا بشــكل 
يدعم مســيرة التنمية الشــاملة بشــكل دائم تبعًا للتحديثات التي 
تواكــب زمنهــا وتتناســب مــع الطموحــات فــي التقــدم والريــادة.

ويأتــي إصدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، المرســوم بقانون اتحــادي رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠٢١، ليؤكــد مــدى مــا يحظــى بــه القطــاع الخــاص فــي 
الدولــة مــن حــرص شــديد وفــق رؤيــة القيــادة كشــريك رئيســي 
فــي مســيرة اإلنجــازات والــدور الكبيــر الــذي ُيعول عليــه حاضرًا 
ــادرات والتســهيالت  ــى المب ومســتقباًل، إذ ال يقتصــر الدعــم عل
والخطــط التــي ترفــد كافــة المشــاريع بــه، بــل مــن خــالل خلــق 
بيئــة إبداعيــة تعــزز قــدرات القطاع وكافــة العاملين فيــه وزيادة 
ســعادتهم وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان التــي تعتبــر أولويــة 
اســتراتيجية فــي الدولــة وفــق أعلــى المعاييــر المتعــارف عليهــا، 
وهــو مــا تــم النــص عليــه صراحة فــي مــواد القانون التــي تعطي 
حصانــة تامــة للعامــل وتحظــر أي تمييــز ألي ســبب كان وبالتالي 
ضمــان التكافــؤ والمســاواة بالفــرص، باإلضافــة إلــى مــا تشــكله 
عمليــة الرعايــة التــي يحظــى بهــا القطــاع الخــاص مــن كفــاءة 
اإلنتــاج الناجمــة عــن االهتمــام المتواصــل باليــد العاملــة وتوفير 
المنــاخ األفضــل لتفجيــر كافــة الطاقــات الخالقــة واإلبداعيــة، بما 
فــي ذلــك دعــم جــو التنافســية المشــروعة التــي تضمــن الوصول 

إلــى أفضــل النتائج.
اإلمــارات وطــن اإلنســانية والفــرص والعدالة، وبفضــل القيادة 
واســتراتيجياتها باتــت بــكل قــوة ودون أي منافــس وجهــة أولــى 
وهــي البلــد الحلم للحياة والعمل لدى عشــرات ماليين الشــباب، 
والشــك أن القانــون يعتبــر رافــدًا شــديد القــوة والداللــة يضــاف 
ــى منظومــة تشــريعية تبيــن كيــف تخــوض اإلمــارات ســباق  إل
التنافســية العالميــة وهــي تحتفــي وتحتضــن جميــع القادميــن 
إليهــا وتعاملهــم كأبنائهــا وتوفــر لهــم مــن القوانين والتشــريعات 
ــا  مــا يضمــن ســعادتهم وحياتهــم الكريمــة وبمــا يواكــب قيمه
ــع، وتؤكــد فــي مناســبات  ــي ُتلهــم الجمي ورؤاهــا ونهضتهــا الت
ال تعــرف الحــدود أن اإلنســان هــو الهــدف وكل مــا يتعلــق بــه 
يتصــدر الخطــط الوطنيــة علــى الصعــد كافــة بمــا يجســد رســالة 
الوطــن التــي باتــت األكثــر داللــة وتأثيــرًا ومــا ينتــج عنهــا مــن 

خيــر وتقــدم وازدهــار.

تنتشر عائلة اللغات األلتائية، التي تضم 
والتركية،  والمنغولية  والكورية  اليابانية 
في جميع أنحاء أوراسيا، بدايًة من اليابان 
وكوريا وسيبيريا في الشرق وحتى تركيا 
في الغرب، ورغم انتشارها، إال أن أصول 
هذه العائلة اللغوية وبداية انتشارها كانت 
وال تزال نقطة نقاش ساخنة مع تشتت 
السكان والتوسع الزراعي والتشتت اللغوي، 

والتعقيدات المصاحبة لذلك.
نشرتها  دراسة  ذكرت  السياق،  وفي 
مجلة »نيتشر١٠ نوفمبر الجاري، أن عائلة 
الصين  في  نشأت  ربما  األلتائية  اللغات 
انتشارها  وكان  عام،   ٩٠٠٠ حوالي  منذ 

مرتبًطا بالزراعة.
وتدعم نتائج الدراسة -التي أجراها فريق 
دولي متعدد التخصصات، يضم باحثين من 
آسيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا والواليات 
المتحدة- فرضية ارتباط الزراعة بانتشار 
األلتائية  اللغات  تعقُّب  من خالل  اللغة 
األولى، وتقوم الفرضية على أن المزارعين 
انتقلوا عبر شمال شرق آسيا بدايًة من 
المبكر )٩٠٠٠  الحديث  الحجري  العصر 

– ٤٥٠٠ قبل الميالد(. 
كشفت النتائج التي توصل إليها الفريق 
والوراثية  واألثرية  اللغوية  المصادر  من 
أن أصول اللغات األلتائية يمكن إرجاعها 
إلى بداية فترة زراعة الدخن في منطقة 
غرب نهر لياو في الصين منذ ما يقرب من 
٩٠٠٠ عام، خالل أواخر العصر الحجري 
الحديث، انتشر مزارعو »الدخن« حاملين 
الجينات الوراثية المرتبطة بمنطقة حوض 
نهر أمور إلى مناطق متجاورة عبر شمال 

شرق آسيا.
وعلى مدار آالف السنين التالية، اختلط 
سكان  مع  األلتائية  باللغات  المتحدثون 
تطور  مع  ذلك  وتزامن  أوراسيا،  غرب 
أنماط الزراعة في تلك المناطق، خاصًة 

زراعة األرز.
-أستاذة  روبيتس«  »مارتين  تؤكد 
اللغويات في معهد ماكس بالنك لعلوم 
الرئيسي  والمؤلف  البشري،  التاريخ 
التي  النتائج  أبرز  إحدى  أن  للدراسة- 
توصل إليها الفريق البحثي هي »اكتشاف 
وجود مكون وراثي شائع يتشاركه جميع 
إلى  يعود  األلتائية،  باللغات  المتحدثين 

منطقة شمال شرق الصين”.
وُتعد الدراسة أول رصد للجينوم القديم 
وجد  حيث  الكورية؛  الجزيرة  شبه  من 
أن  متوقع-  غير  نحٍو  –على  الباحثون 
الحديث  الحجري  العصر  من  الكوريين 
فترة  إلى  تعود  جينية  مكونات  لديهم 

»جومون«، يشير تاريخ تلك الفترة إلى 
يابان ما قبل التاريخ، ويعود إلى ما بين 
8٠٠٠ قبل الميالد وحتى ٣٠٠ قبل الميالد، 
ولم يكن معروًفا لدى العلماء وجود هذه 
الذي  السكان  إال في  الجينية  المكونات 

سكنوا اليابان في ذلك الوقت.
تصريحات  في  »روبيتس«  تقول 
يقرب  ما  منذ  معروًفا  كان  لـ«للعلم«: 
التجارة  حركة  أن  الزمان  من  قرن  من 
بين كوريا واليابان كانت رائجًة في العصر 
الحجري الحديث، إال أن معظم علماء اآلثار 
التجارة كانت  تأثيرات تلك  افترضوا أن 
محدودًة نوًعا ما، وأن الحدود الصلبة بين 
البلدين تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وتضيف: أحد الدالئل التي تؤكد االتصال 
يتمثل في  المنطقة  بين شعوب  القديم 
منطقة  من  سيدة  مومياء  على  العثور 
»يوكشيدو« في كوريا الجنوبية؛ إذ احتوى 
الحمض النووي للمرأة على حوالي ٩٥% 

من جينات حقبة جومون اليابانية.
تلك  أن  تعتقد  أن »روبيتس«  ورغم 
المرأة ربما كانت مهاجرًة يابانية، إال أنها 
تشير إلى أن »العثور على عينتين كوريتين 
ُأخريين من العصر الحجري الحديث تحتويان 
أيًضا على ما بين ١٠ و٢٠% من جينات 
جومون، يؤكد وجود روابط أوسع بين 
سكان شبه الجزيرة الكورية، واليابان في 

ذلك الوقت”.
أجرى الفريق البحثي تحلياًل إحصائيًّا 
لقاعدة بيانات أثرية تضم ٢٥٥ موقًعا من 
العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي 
قبل   ١٢٠٠ وحتى  الميالد  قبل   ٣٠٠٠(
نوًعا   ٢٦٩ على  أدلة  وتتضمن  الميالد(، 
من الحبوب المؤرخة مباشرة بالكربون 
العصر  ثقافات  من  ومجموعة  المشع، 
الحجري الحديث ذات الصلة في حوض 

غرب نهر لياو.
األفراد  تقبُّل  إن  »روبيتس«:  تقول 
لفكرة أن لغتهم التي تعبر عن هويتهم 
وثقافتهم ربما تكون وافدًة من ما وراء 
الحدود الوطنية، يمكن أن يتطلب نوًعا 
ليست  وهي  الهوية،  توجيه  إعادة  من 
خطوًة من السهل على األفراد اتخاذها، 
التاريخ البشري يوضح لنا أن  لكن تتبُّع 
تاريخ جميع اللغات والثقافات والشعوب 
هو تاريٌخ ممتد من التفاعل واالختالط.

عن »سينتافك أمريكن«

محمد السعيد

انتهى مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، 
وكانــت أهــم توصياتــه التهديــد بعقوبــات 
علــى األفــراد الذيــن »ســيحاولون عرقلــة 
أو تقويــض نتائــج االنتخابــات المقررة في 
٢٤ ديســمبر المقبــل.. ســواء كانــوا داخــل 

ليبيــا أو خارجهــا«، وفــق بيــان المؤتمر.
فجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ليبيــا 
ال ُتخفي ســعيها إلفشــال المســار السياسي 

ــي البالد. ف
هــذا الزخــم، الــذي رأينــاه عبــر حضور 
ــر  ــر، يعتب ــي المؤتم ــاء ف ــرات الرؤس عش
دعمــا اســتثنائيا لليبيــا وشــعبها مــن أجــل 
اســتعادة السيادة الوطنية ووحدة األراضي 
واالنسحاب النهائي للقوات األجنبية، وهذا 
ــات  ــه أن تجــري االنتخاب أمــر يشــترط في
بسالســة، وأيضا قبول نتائج االنتخابات من 
قبــل الفاعلين الرئيســيين، حيث يجب في 
رأيــي على الوســطاء الدولييــن أن يوضحوا 
للمشــاركين أن تطور البالد بطريقة شفافة 
بعــد االنتخابــات، ســيصب فــي صالــح كل 
ــا  ــى ليبي ــدة عل ــتعود الفائ ــراف، وس األط
والــدول األوروبيــة وكل دول الجوار، ذلك 
أن االســتقرار السياســي يعني ارتفاع فرص 
اســتثمارات الشــركات األجنبيــة فــي ليبيا، 
والــذي يدفــع لتعزيــز االقتصــاد، كمــا أن 
اســتقرار ليبيــا وقوتهــا يعنــي قدرتهــا على 
مكافحة الجماعات اإلرهابية، وعلى رأســها 
جماعة اإلخوان، وبكل تأكيد ســيدفع ذلك 
ــن  ــول لمشــكلة المهاجري ــاد حل ــى إيج إل

والالجئيــن، وهــو مــا يهــم أوروبا.
قبل أســابيع عــدة، أعلن خالد المشــري 
رفضه أي خطوة من شأنها الدفع بالعملية 
السياســية قدًمــا، وصــدر بيــان عنــه حمــل 
تهديــًدا صريًحــا لرئيــس المفوضيــة العليــا 
لالنتخابــات، عمــاد الســايح، إذا مــا مضــت 
الهيئــة المســتقلة فــي طريقها نحــو تمهيد 
الطريــق إلجراء العمليــة االنتخابية، ومهما 
يكــن مــن أمر، فإن التهديد المبطن لرئيس 
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات، جــزء مــن 
ــم اإلخــوان  ــذي يمارســه تنظي الضغــط ال

علــى رئيــس الهيئــة المســتقلة، خاصــة أن 
مواقفــه وتصريحاتــه كانــت تكشــف نيــات 
اإلخــوان الحقيقيــة والراغبــة فــي تعطيــل 

االنتخابات.
مؤتمر باريس شــّكل رادعا معنويا هائال 
ــة  ــم جماع ــك أن تنظي ــا، ذل ــوان ليبي إلخ
ــا إال  ــرك طريق ــم يت ــة ل اإلخــوان اإلرهابي
وســلكه من أجل عرقلة المســار السياســي 
وإفشــال  ليبيــا،  فــي  الســلمي  والحــل 
تســعى  حيــث  االنتخابــي،  االســتحقاق 
عناصره لعرقلة إجراء االنتخابات الرئاســية 
المباشــرة، ما يعكس مخاوفهم من الفشــل 
الذريــع فــي االنتخابــات مــن جــراء تضاؤل 
شــعبيتهم وتــآكل رصيدهم عنــد الناخبين، 
ــي الســنوات  ــوا ف ــن واجه ــا أن الليبيي كم
الماضيــة مخطــط تنظيــم اإلخــوان لــزرع 
عناصرهــم في مختلف مؤسســات الدولة، 
بســبب الوعــي الشــعبي بمخططاتهــم، مــا 
جعــل التنظيــم يراهــن علــى ملــف آخــر، 
وهو التمّســك ببقاء المرتزقة والمســلحين 

األجانــب فــي البــالد.
وأيضــا، فإن جماعــة اإلخــوان اإلرهابية 
ــى  ــكل قــوة عل ــا تعمــل ب ــا حالي فــي ليبي
زرع الفتنــة بيــن الجيــش الليبــي وحكومة 
الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وتشويه 
الجيــش الليبــي فــي الخــارج، كوســيلة 
جديــدة لتحقيق حلمها بتعطيل االنتخابات 

الرئاســية والتشــريعية، حتــى يتســّنى لهــا 
إعــادة ترتيــب أوراقهــا لكســب أكبــر عــدد 
مــن المقاعــد البرلمانيــة، واالنقضاض على 
منصــب الرئيــس، وهو ما نراه في تســخير 
الجماعــة أذرعها اإلعالمية لتشــويه القوات 
المســلحة ونعتهــا بألفاظ مجحفــة لتعطيل 
إعادة بناء المؤسســة العسكرية، وكل ذلك 
يأتــي فــي ظل خطــة طويلة األمــد تتضمن 
أيضــا تشــويه صــورة الشــخصيات الوطنية، 
كمــا أن تمســك التنظيــم ببقــاء المرتزقــة 
والمليشيات المسلحة ُيظهر بشكل ال َلْبس 

فيــه تحــدي التنظيــم للقــرارات الدولية.
فــي واشــنطن، تابعــت الصحافــة مؤتمر 
باريــس لحظــة بلحظــة، حيــث قالــت 
ــع  ــه مــن المتوق »واشــنطن بوســت« »إن
أن يســفر مؤتمــر باريــس عــن دعــم دولي 
إلجــراء االنتخابــات، علــى الرغــم مــن 
المشــكالت اإلجرائية والخالفات السياسية 
التــي تعتــري إجــراء أول انتخابــات وطنية 
منذ ســبع ســنوات في ليبيا، وإن واشــنطن 
ــفر  ــة أن يس ــدول األوروبي ــل ال ــل مث تأم
ــي المخطــط  ــراع الرئاســي والبرلمان االقت
لــه عــن توحيــد ليبيا تحــت ســلطة واحدة 
والبــدء فــي تضميــد جراحهــا«، لكن األهم 
فيمــا قالتــه الصحيفــة أن إدارة »بايــدن« 
بتأجيــل  المرتبطــة  المخاطــر  »تقيــم 
االنتخابــات بأنهــا تفــوق مخاطــر إجرائهــا 

ــا  ــة«، وأن ليبي ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ف
»تمتعــت بفتــرة مــن الهــدوء النســبي مع 
مضــي االســتعدادات لالنتخابــات قدمــا«.

ــر  ــج المؤتم ــإن مســودة نتائ ــرا، ف أخي
ذكــرت أن القــوى العالميــة ســتضغط فــي 
ــخص  ــى أي ش ــات عل ــرض عقوب ــاه ف اتج
واالنتقــال  االنتخابيــة  العمليــة  يعطــل 
السياســي فــي ليبيــا، وأكدت المســودة أن 
»األفــراد أو الكيانــات، ســواء داخــل ليبيــا 
أو خارجهــا، الذيــن قــد يحاولــون عرقلــة 
العمليــة االنتخابيــة واالنتقال السياســي أو 
تقويضهمــا أو التالعــب بهمــا أو تزييفهمــا 
قــد يواجهــون عقوبــات«، وكأن المؤتمــر 
يــدرك مســبقا تلك المخططــات اإلخوانية، 
والتهديــد بالعــودة إلــى الحــرب فــي حــال 
ــى  ــذي ورد عل ــر ال ــو األم ــارة، وه الخس
ــا،  ــي ليبي ــم اإلخــوان ف ــادة تنظي لســان ق
التــي عــادت اليــوم إلــى المجتمــع الدولــي 
المطالــب بحمايتهــا من الوقــوع في براثن 
إرهــاب اإلخوان.عــن »العيــن اإلخباريــة«

تتضخم الشــركات وتنتشــر حــول العالم 
وتكــون سالســل إنتــاج فــي بقــع جغرافيــة 
متعــددة وتوزع أنشــطتها لتعظيم األرباح. 
وتســتأثر الشــركات الكبــرى حــول العالــم 
بجــزء كبيــر مــن تجــارة العالــم ســواء بين 
أجزائهــا المتفرقــة أو بيــن بعضهــا بعضــا. 
التوريــد  شــبكات  الشــركات  تســتخدم 
العالميــة لخفــض تكاليــف اإلنتــاج، حيــث 
يجمــع المنتج أو تنتج مدخالته عبر العالم 
لالســتفادة من الميزات النسبية للعمالة أو 
رأس المــال أو التقنيــة أو لتوافرها بشــكل 
أفضــل فــي بلــد مــا. وتتجــزأ مراحــل إنتاج 
الســلع والخدمــات أحيانــا لالنســجام مــع 
األنظمــة أو لكســب مزايــا تســويقية فــي 
بقــع جغرافيــة معينــة. وتــزداد بموجــب 
انتشــار شــبكات التوريد درجات المنافســة 

مــا يحفــز اإلبــداع واالختــراع.
اســتفادت الشركات الكبرى ومالكها من 
توزيــع أنشــطتها حــول العالــم وتعاظمــت 
أرباحهــا. مــن جهــة أخــرى، قــاد االعتمــاد 
المتزايــد على سالســل التوريد، واســتخدام 
التقنية والبرمجيات في التسويق وإمدادات 
مدخــالت الصناعة، وتوزيع الشــركات على 
النطــاق العالمــي، إلــى خفــض أحجــام 
مخزونــات المدخــالت والمنتجات؛ ما رفع 
مخاطــر المنتجيــن علــى سالســل التوريــد 
وزاد تأثرهم بانقطاعاتها. وتولد عن ترابط 
حلقات شبكات التوريد انكشاف الصناعات 
علــى مخاطــر تعطل أي جزء من الحلقات، 
بحيــث تتأثــر مراحــل التصنيــع والتوريــد 
والتوزيع والتسويق التي تقود إلى تأثيرات 
ســلبية على المســتهلك والعمالة والنشــاط 

االقتصادي.

أزمــة سالســل التوريــد هــي عبــارة عــن 
ــة مصدرهــا  ــات معين نقــص مــواد ومكون
جهــات خارجيــة أو داخليــة متعثــرة فــي 
إيصالهــا، وتنتشــر حاليــا فــي نــواح كثيــرة 
ــبت  ــات. نش ــلع والخدم ــاج الس ــن إنت م
أزمــات سالســل التوريــد مــرات متعــددة، 
لكن حجــم األزمة الحالية وامتداداتها التي 
نتجــت عــن جائحــة كورونــا لــم يســبق له 
مثيــل فــي زمن الســلم. وأدت هذه األزمة 
إلــى توقــف وتأثــر إنتــاج كثيــر من الســلع 
والخدمات؛ مــا ولد اختناقات في قطاعات 
اقتصاديــة وضغطــا علــى النمــو االقتصادي 
وخفض معدالته. وأدى بالتالي إلى عواقب 
ــر محمــودة أبرزهــا خفــض  ــة غي اقتصادي
مســتويات التوظيــف ورفــع التكاليــف؛ ما 
أبطــأ التعافــي االقتصــادي وهــدد بزيــادة 

ــدالت التضخم. مع
تقود أزمات سالســل التوريد إلى خفض 
إنتــاج الصناعــات المتأثــرة ورفــع تكاليــف 
مدخالتها، لكن بمستويات متفاوتة. وتتأثر 
بزيــادة التكاليــف الصناعــات محــدودة 
الهوامــش بدرجــة أكبــر، كقطاعــات النقــل 
والتشــييد  والبنــاء  التجزئــة  ومبيعــات 
والسيارات. في المقابل، ستكون الشركات 
العاملــة فــي القطاعــات األقــل اســتخداما 
للمدخــالت والمــواد الخام واألكثر هامشــا 
في الربح واألقل اســتخداما للعمالة األوفر 
حظــا في التصــدي ألزمة شــبكات التوريد، 

ومــن أبرزهــا شــركات التقنيــة.
أصبحت الصين مركــز الصناعة العالمية 
وتترابــط صناعتها بشــكل قــوي بالقطاعات 
الصناعيــة حــول العالــم. وبــدأت الجائحــة 
ــا،  ــات فيه ــن وكان أول اإلغالق ــن الصي م
وقــاد توقــف إنتاج مصانع بعض الشــركات 
العالميــة؛ كشــركة أبــل وإنتــل وفــورد في 
الصيــن وتايــوان، إلــى تأثر صناعــات كثيرة 

وخفــض إنتــاج ســلع معمــرة؛ كالســيارات 
والجــواالت وطيــف واســع مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة والســلع المعمــرة. إضافة إلى 
اختناقــات النقل البحري والبري والموانئ. 
ورفــع توتــر العالقــات التجاريــة األمريكية 
الصينيــة، وأزمــة الطاقــة العالميــة، حــدة 
اختناقــات سالســل التوريــد. وفاقــم تغيــر 
ــة.  ــدة األزم ــت ح ــب المؤق ــكل الطل هي
ويتركــز الطلــب الكلــي حاليــا علــى الســلع 
والمعدات واألجهزة بدرجة أكبر، ويتراجع 
عــن خدمــات الســفر والســياحة والترفيــه.

ســرعت الجائحــة مــن التحــوالت تجــاه 
التــي  اإللكترونيــة،  التجــارة  اســتخدام 
ولــدت مزيــدا مــن الضغوط علــى قطاعات 
ــاد  ــن ورفعــت االعتم ــدادات والتخزي اإلم
عليهــا، وســتجبرها مــع مــرور الوقت على 
التأقلــم وإجــراء تغيــرات هيكليــة تنســجم 
نمــاذج  وبنيــت  الجديــد.  الواقــع  مــع 
سالســل التوريــد علــى أســاس افتراضــات 
مثاليــة لخفض التكاليف للمســتوى األدنى؛ 
كافتــراض وفــرة كاملــة ومواصالت سلســة 
وأســعار دنيــا التــي ثبت علــى أرض الواقع 
ــا مســتحيلة فــي  ــة، وأنه ــر ممكن ــا غي أنه
وضــع األزمــات. عمومــا، ال بــد مــن إعادة 
النظــر فــي هــذا النمــوذج، حيــث يحتــاج 
العالــم إلــى مزيد من المرونة في شــبكات 
التوريد كما تحتاج المؤسسات إلى االعتماد 
بشــكل أكبــر علــى خطــط بديلــة تخفــف 
مــن أزمات سالســل التوريد عنــد حدوثها.
الســؤال الذي يطرح نفسه: هل ستحفز 
أزمــة سالســل التوريــد تغيــرات األعمــال؟ 
يعتقد كثيرون أن األزمة ستمكن الشركات 
الكبيــرة بدرجــة أكبــر من االســتحواذ على 
حصــص متزايــدة مــن األســواق لتوافــر 
اإلمكانــات لديهــا التخــاذ إجــراءات أقــوى 
وأكبــر لمواجهــة األزمــة؛ كاســتئجار ســفن 

بكاملها أو شــرائها أو حتى امتالك شــركات 
نقــل خاصــة بهــا، بينمــا تجبــر األعمــال أو 
ــف  ــع تكالي ــى دف ــرة عل الشــركات الصغي
مرتفعــة لمواجهــة األزمــة أو األزمــات 
القادمــة. مــن جهة أخــرى، يتخوف البعض 
مــن اســتغالل المتحكميــن فــي الشــحن أو 
إنتــاج ومخزونات البضائع المتأثرة بالتربح 
الفاحــش؛ مــا يعنــي زيــادات مبالغــا فيهــا 
بأســعار الســلع وأرباحــا متعاظمــة لمــالك 
المخــازن وشــركات الشــحن وزيــادة فــي 

خلــل الثــروة والدخــل العالمــي.
ــؤدي  ــأن ت ــال ب ــن آم ــدو المختصي تح
الســيطرة على جائحة كورونا إلى التالشــي 
ــي  ــد الت ــة سالســل التوري التدريجــي ألزم
تعصــف ببعــض الــدول الكبــرى اقتصاديــا. 
بينمــا يحــذر البعــض مــن أن تحــول عــودة 
األماكــن  بعــض  فــي  الحــاالت  ارتفــاع 
وموجــات الشــراء الموســمية فــي الــدول 
الغربيــة والظــروف الجويــة دون انحســار 
أزمــة سالســل االتوريــد قبــل منتصــف 
العــام المقبل. ولتجنب االســتغالل الســيئ 
لألزمــة ووقف اســتغالل بعــض األعمال لها 
والحجــب الجزئــي للمنتجــات ســعيا وراء 
ــع األســعار بنســب  ــح الفاحــش ورف الترب
غيــر مقبولــة، ال بــد مــن مراقبــة تصرفات 
وترتيبــات األعمــال وأســعار المنتجــات 
المتأثــرة والحد من قوى االحتكار وتفعيل 
ــة  ــدر اإلمكان.عــن »االقتصادي ــا ق أنظمته

الســعودية« 

مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. تحذير من اإلخوان

استغالل أزمة سالسل التوريد

تنظيم جماعة اإلخوان اإلرهابية لم 
يترك طريقاً إال وسلكه من أجل 
عرقلة المسار السياسي

تحدو المختصين آمال بأن تؤدي 
السيطرة على كورونا للتالشي 
التدريجي ألزمة سالسل التوريد

ماريا معلوف

سعود بن هاشم جليدان

كاتبة عربية 

كاتب عربي

كاتب عريب

اللغات »األلتائية« نشأت في الصين قبل 9000 عام
تنتشر عائلة األلتائية في أنحاء 
أوراسيا بدايًة من اليابان وكوريا 
وسيبيريا شرقاً وانتهاًء بتركيا غرببًا

اإلمارات.. إنسانية التعاقدات وحداثة التشريعات

يومية سياسية مستقلة

لــم تتمكــن قمــة المنــاخ التــي اختتمــت 
الســبت الماضــي فــي جالســكو مــن إخمــاد 
المخــاوف المتأججــة مــن تصاعــد المخاطر 
المناخيــة التــي تهــدد جميــع دول العالــم، 
ــل المشــاركين التفــاق جديد،  إذ رغــم توصُّ
يهــدف لتقليــل حجــم المخاطــر البيئية التي 
يتعــرض لها كوكــب األرض، ال تزال الحاجة 
ــة  ــى إجــراءات ملموســة لمواجه ــة إل ملحَّ
ظاهــرة التغير المناخي ، وال يزال المجتمع 
الدولــي يحتــاج دعمــًا غيــر مســبوق لوضــع 
خطــة طموحــة تركــز علــى التقــدم الفعلــي 
وتحويــل التحديــات إلــى فــرص للنمــو 
االقتصــادي الــذي فاقمــت جائحــة كورونــا 
مــن انكماشــه، حيث تتجــه األنظــار وُتَعلَّق 
اآلمــال علــى القمــم التالية التي صــار لدول 

اإلقليــم نصيــب فــي اســتضافة أقربهــا.
ــة  ــام القم ــي خت ــع ف ــح أن الجمي صحي
اتفقــوا علــى »تقليل االعتمــاد« على الفحم 
بداًل من »منع اســتخدامه«، إال أن االتفاقية 
الجديــدة ُتَعــدُّ خطــوة كبيــرة لألمــام؛ ألنهــا 
األولــى مــن نوعهــا التــي تتضمــن تعهــدات 
بتقليــل اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة، 
وتتضمــن خطــة طريق لتقليــل معدل زيادة 
درجــة حــرارة الكوكــب إلــى مــا دون 1.5 
ــم  ــر دع ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــة مئوي درج
مالــي للــدول الناميــة للتكيــف مــع تبعــات 

التغيــر المناخــي الــذي يشــهده الكوكــب؛ 
مــا يجعــل منهــا بدايــة واعــدة للقضــاء على 

هــذه الظاهــرة .
ومع انتقال القمتين المناخيتين القادمتين 
إلــى كل مــن مصر واإلمارات علــى التوالي، 
يبــرز فــي ذلــك الــدور اإلقليمي القــادم في 
ــة  إذكاء األمــل فــي خطــوات جــادة ُمرتقب
لمواجهــة الكارثــة المناخيــة التــي ال تــزال 
ماثلــة؛ إذ تكتســب القمتــان أهميــة خاصــة 
انطالقًا من خبرة منطقتنا في قطاع الطاقة، 
وكونهــا معنيــة بالتحــول فــي هــذا القطــاع 
الحيــوي واالســتراتيجي. ُيضــاف إلــى ذلــك 
أن كلتــا الدولتيــن ترّكــز علــى الحلــول التي 
تراعــي مصالــح الجميــع، بمــا فيهــا الــدول 

ــة والنامية. المتقدم
فبعــد الجهــود التــي بذلتهــا مصــر ، 
وترســانة المشــروعات التــي تنفذهــا فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة التــي تصــب فــي 
إطــار إجراءات التكيــف والتخفيف من آثار 

التغيــرات المناخيــة، يتوقع أن تركز ، خالل 
اســتضافتها قمــة العام القــادم COP27 في 
شــرم الشــيخ، علــى توفيــر الدعــم المــادي 
الــالزم للبلــدان األفريقية بخاصــة، والبلدان 
الناميــة بعامــة، لمواجهــة آثار تغيــر المناخ 
والتخفيــف منهــا، نظــرًاً لمــا لهــذا الدعــم 

مــن أهميــة فائقــة فــي مواجهــة الكارثــة.
وتكتســب الدورة الـ 28 التي تســتضيفها 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــام 2023،أهمي ــارات ع اإلم
تحقيــق مســتهدفات اتفاقية باريــس للمناخ 
عــام 2015، إذ إن القمــة تنعقــد في مرحلة 
دقيقــة يســعى فيهــا المجتمــع الدولــي إلى 
إحــراز تقــدم فــي التزامــات تــم التعهــد بها 
فــي االتفاقية. ومن المقرر أن تشــهد القمة 
أول تقييــم عالمــي للمســاهمات المحــددة 
وطنيــًا، إضافــة إلــى تحديــد مالمــح الجولة 
التاليــة مــن هذه المســاهمات التي أضافت 

إليهــا قمــة جالســكو جديدًا. 
وقــد أدركــت اإلمــارات مبكــرًا مخاطــر 
التغيــر المناخــي، واســتطاعت ليــس فقــط 
التخفيــف مــن آثــاره، وإنمــا أيضــًا التكيــف 
معــه؛ فقــد أطلقت عــام 2017 اســتراتيجية 
الطاقــة 2050 التــي وضعــت إطــارًا رســميًا 
ــة  ــود الدول ــة لجه ــق عملي ــة طري وخريط
فــي مجــال التحــّول بقطــاع الطاقــة، كمــا 
أطلقــت »مبــادرة اإلمــارات االســتراتيجية 
للحيــاد المناخــي«؛ ســعيًا لتحقيــق الحيــاد 
المناخــي بحلول 2050، وســوف ُتطِلع، في 

قمتها المستضافة، مختلف دول العالم على 
جهودهــا فــي اســتدامة المنــاخ، كمــا أنهــا 
سوف تقدم نموذجًا لمشروعات االستدامة، 

قابــاًل للتطبيــق فــي مختلــف دول العالــم.
تؤكــد قمتــا األطــراف فــي اتفاقيــة األمم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ  
COP27و COP28 ثقــة المجتمــع الدولــي 
بقــدرة دول اإلقليــم علــى الحشــد الدولــي 
للقــرارات مــن أجــل محاربــة تغيــر المناخ، 
ويبقي األمل معقودًا على ترســيخ الدولتين 
المضيفتيــن أسســًا صلبــة تؤهلهمــا لقيــادة 
عمــل دولــي مشــترك إلنشــاء منظومــة 
ــد  ــدول، وتوح ــع ال ــمل جمي ــة تش صحيح
جميــع القطاعــات، التخــاذ خطــوات عاجلة 
وجــادة فــي معركــة اإلنســانية مــع المناخ، 
واالنتقال باالقتصــادات العالمية إلى نماذج 
تنموية تحققت على أرض الواقع، والســيما 

فــي اإلمــارات.

التغّيرات المناخية والجهود اإلقليمية المرتقبة    
تكتسب الدورة الـ ٢٨ التي 
تستضيفها اإلمارات عام 
٢٠٢٣،أهمية كبيرة في تحقيق 
مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ 
عام ٢٠١٥

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية لدعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر اإلماراتية في سوق العمل وتمكين المرأة
رئيس الدولة يصدر مرسومًا بقانون اتحادي 

بشأن تنظيم عالقات العمل
إتاحة تلبية أصحاب العمل الحتياجاتهم من العمالة واالستفادة من طاقاتها
ضمان كفاءة سوق العمل لجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« مرســوما بقانــون اتحــادي رقــم ٣٣ 
لســنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم عالقات العمل 
ــارا مــن ٢  ــه اعتب ــذي تســري أحكام وال
ــآت و  ــة المنش ــى كاف ــر ٢٠٢٢ عل فبراي
أصحــاب العمــل و العمــال فــي القطــاع 
ــي  ــى أن ينته ــة.. عل ــي الدول الخــاص ف
العمــل بالقانــون االتحــادي رقم 8 لســنة 
١٩8٠ بشأن تنظيم عالقات العمل اعتبارا 
 من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

و قــال معالــي الدكتــور عبدالرحمــن بــن 
عبدالمنــان العــور وزير الموارد البشــرية 
و التوطيــن إن المرســوم بقانــون يعتبــر 
األكبــر تحديثا علــى صعيد قوانين تنظيم 
عالقات العمــل في دولة اإلمارات وذلك 
استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة 
عبــر منظومة من القوانين والتشــريعات 
المســتقبلية التــي تســتجيب لمتطلبــات 
هــذه المرحلة المهمة مــن تاريخ الدولة 
وللتعامــل األمثــل مــع المتغيــرات التــي 
 يشــهدها عالم العمل في الوقت نفســه.

اعــداد  إن  أضــاف  و 
القانــون الجديــد تــم 
ــع  ــع جمي ــاور م بالتش
األطــراف المعنيــة فــي 
الحكومــي  القطــاع 
والمحلــي  االتحــادي 
والقطــاع الخاص وذلك 

انطالقــا مــن الســعي نحــو الخــروج 
والرؤيــة  التطلعــات  يدعــم  بقانــون 
 المســتقبلية لســوق العمــل فــي الدولــة.

و أوضــح معاليــه خــالل احاطــة إعالميــة 
ــوم  ــن المرس ــالن ع ــس لإلع ــا أم عقده
بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن 
تنظيم عالقات العمل أن القانون الجديد 
يســتهدف ضمــان كفاءة ســوق العمل ما 
يعــزز جذب أفضل الكفــاءات والمهارات 
المســتقبلية مــن العمالــة والحفاظ عليها 
بالتــوازي مــع توفيــر بيئــة عمــل محفزة 
ــر  ــة ألصحــاب العمــل وهــو األم وجاذب
الــذي مــن شــأنه دعــم الجهــود المبذولة 
لتحقيــق مســتهدفات التنميــة بمشــاركة 

فاعلــة مــن طرفــي عالقــة العمل.
ــدف  ــون يه ــوم بقان ــال إن المرس وق
ــوق  ــتدامة س ــة واس ــز مرون ــى تعزي إل
ــة  ــن الحماي ــة ويضم ــي الدول ــل ف العم
لعالقــة العمــل وتطوراتهــا ومــا قــد 
ــن  ــتثنائية م ــروف اس ــن ظ ــا م يواجهه
العالقــة. التأثيــر علــى هــذه   شــأنها 

بقانــون  المرســوم  أن  معاليــه  وأكــد 

ــات  أوجــد منظومــة متطــورة مــن اآللي
التــي مــن شــأنها تعزيــز ســهولة األعمال 
وتنافســية وانتاجيــة ســوق العمــل .. 
مشــيرا إلــى أن القانــون يعــزز اســتثمار 
 الطاقــات والمواهــب المحلية والعالمية.

و قــال إن المرســوم بقانــون يضمــن 
حقــوق طرفــي عالقــة العمــل علــى 
نحــو متــوازن ويوفــر الحمايــة للطرفيــن 
إلــى  الوصــول  مــن  يمكنهمــا  بمــا 
عليهــا.. والحصــول  الحقــوق   هــذه 

و أشــار إلــى أنــه يدعــم تحقيق اســتقرار 
ورفاهيــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص 
الدوليــة  العمــل  التزامــات  ويؤكــد 
ــارات. ــة اإلم ــا دول ــت عليه ــي وافق  الت

وأوضــح أن المرســوم بقانــون يدعــم 
قــدرات و مهــارات العاملين فــي القطاع 
الخــاص علــى النحــو الــذي يعــزز كفــاءة 
وانتاجية القوى العاملة في ســوق العمل 
فــي الدولــة بالتــوازي مــع التأكيــد علــى 
المســاواة فــي الحصــول علــى الوظيفــة 
أو االســتمرار فيهــا والتمتــع بحقوقها.. و 
أكــد دعم القانون لجهود تعزيز تنافســية 
اإلماراتيــة  الكــوادر 
العمــل  ســوق  فــي 
فضــال عــن تمكيــن 
 المــرأة فــي الســوق.

ــرض  ــي مع ــال ف و ق
أســئلة  علــى  رده 
وســائل  ممثلــي 
االعــالم إنــه يجــري حاليــا إعــداد الالئحة 
التنفيذيــة لتنظيــم ممارســات تطبيــق 
أحــكام المرســوم بقانــون الــذي يعطــي 
ــر منحــه  ــوزراء عب ــس ال ــة لمجل المرون
ــأنها  ــن ش ــات م ــن االختصاص ــة م حزم
مواكبة المســتجدات اآلنية والمســتقبلية 
وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز ســرعة 
 االســتجابة لمتغيــرات ســوق العمــل.

البشــرية  المــوارد  وزارة  إن  وأضــاف 
والتوطين ستعمل على اقتراح السياسات 
بشــأن  والتشــريعات  واالســتراتيجيات 
ــتثمار  ــآت لالس ــز المنش ــجيع وتحفي تش
ــع  ــال ورف ــن العم ــب وتمكي ــي تدري ف
المســتوى المهــاري والكفــاءة واإلنتاجية 
لهم وتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا 
واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات 
ــن  ــة فضــال ع ــي الدول ــل ف ــوق العم س
التعليــم  مؤسســات  طلبــة  تدريــب 
ــة  ــي الدول ــي المعتمــدة ف ــام والعال الع
علــى وضــع نمــاذج موحــدة للوائــح 
تنظيميــة لعالقــات العمــل في المنشــآت 
اعتمادهــا  وآليــات  وإصــدار ضوابــط 

ــب  ــل وصاح ــة العام ــق مصل ــا يحق بم
تنفيــذا لالختصاصــات  العمــل وذلــك 
 التــي نــص عليهــا المرســوم بقانــون.

و يقــع المرســوم بقانــون فــي 7٤ مــادة 
ونص صراحة في التعديالت التي أدخلها 
علــى القانــون المقــرر بــدء العمــل بــه 
ــه  ــى أن ــر ٢٠٢٢ عل ــارا مــن ٢ فبراي اعتب
ــل  ــب العم ــتعمل صاح ــوز أن يس ال يج
ــار  أي وســيلة مــن شــأنها حمــل أو إجب
ــة  ــأي عقوب ــده ب ــوة أو تهدي العامــل عن
ــام  ــى القي ــاره عل ــه أو إجب ــل لدي للعم
بعمــل أو تقديــم خدمــة رغمــًا عــن 
إرادتــه.. كمــا حظــر التحــرش الجنســي 
أو التنمــر أو ممارســة أّي عنــف لفظــي 
أو جســدي أو نفســي علــى العامــل مــن 
ــي  ــائه ف ــل أو رؤس ــب العم ــل صاح قب
 العمــل أو زمالئــه أو العامليــن معــه.

وحظــر أيضــا التمييــز على أســاس العرق 
أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو األصــل 
الوطنــي أو األصــل االجتماعي أو بســبب 
ــون  ــذي يك ــخاص ال ــن األش ــة بي اإلعاق
ــرص أو  ــؤ الف ــاف تكاف ــأنه إضع ــن ش م

بالمســاواة  المســاس 
علــى  الحصــول  فــي 
الوظيفــة أو االســتمرار 
فيها والتمتع بحقوقها، 
كمــا حظــر التمييــز في 
األعمــال ذات المهــام 
الواحــدة  الوظيفيــة 

واإلجــراءات  القواعــد  تعــد  ال  فيمــا 
التــي يكــون مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة 
 مواطني الدولة في ســوق العمل تمييزًا.

و أكــدت التعديــالت أنــه مــع عــدم 
اإلخالل بالحقوق المقررة للمرأة العاملة 
ــوم  ــذا المرس ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص
بقانــون تســري علــى النســاء العامــالت 
جميع األحكام المنظمة لتشــغيل العمال 
دون تمييــز مــع التأكيد علــى منح المرأة 
األجــر المماثــل ألجــر الرجــل إذا كانــت 
تقــوم بــذات العمــل أو عمــل آخــر ذي 
ــى  ــيصار ال ــذي س ــاوية و ال ــة متس قيم
 تحديده الحقا بقرار من مجلس الوزراء.

ــوم  ــي المرس ــالت ف ــرز التعدي ــن أب وم
بقانون المعززة لسهولة األعمال ومرونة 
ســوق العمــل اســتحداث أنمــاط جديدة 
مــن أنــواع العمــل بمــا يتيــح ألصحــاب 
العمــل تلبيــة احتياجاتهــم مــن العمالــة 
واالســتفادة مــن طاقاتهــا وانتاجيتهــا 
بأقــل التكاليــف التشــغيلية وذلــك مــن 
خــالل العمــل الجزئــي والعمــل المؤقت 
ــر  ــع توفي ــوازي م ــرن بالت ــل الم والعم

ــام أصحــاب  ــارات عــدة أم خي
العمــل لتوظيــف العمالــة المنتهية عقود 
ــر  ــة عب ــي الدول ــدة ف ــا والمتواج عمله
ــة. ــهولة والمرون ــز بالس ــراءات تتمي  إج

ــدى  ــل ل ــي العم ــدوام الجزئ ــح ال و يتي
صاحــب عمــل أو أصحــاب عمــل لعــدد 
ــام  ــل أو األي ــاعات العم ــن س ــدد م مح
المقــررة للعمــل والعمــل المؤقــت هــو 
ــذه  ــة تنفي ــذي تقتضــي طبيع ــل ال العم
مــدة محــددة أو ينصــب علــى عمــل 
بذاتــه وينتهــي بإنجــازه والعمــل المــرن 
هــو العمــل الــذي تتغيــر ســاعات تأديته 
أو أيــام عملــه حســب حجــم العمــل 
والمتغيرات االقتصادية والتشــغيلية لدى 
صاحــب العمل، وللعامــل أن يعمل لدى 
صاحــب العمــل بأوقــات متغيرة حســب 
ظــروف ومتطلبــات العمــل باإلضافة إلى 
 الــدوام الكامل وهو النمط الســائد حاليا 
فــي ســوق العمــل حيــث يعمــل العامــل 
لــدى صاحــب عمل واحد لكامل ســاعات 
 العمــل اليوميــة طــوال أيــام العمــل.

ومــن المقرر أن تحــدد الالئحة التنفيذية 
بقانــون  للمرســوم 
ضوابــط  و  شــروط 
و  العمــل  أنمــاط 
االلتزامــات المترتبــة 
علــى كل مــن العامــل 
وصاحــب العمل وفق 
كل نمــط بما في ذلك 
مــا يتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة وبما 
تقتضيــه مصلحــة طرفــي عقــد العمــل.. 
ــة األجــور  ــار تأدي ــاح للشــركات خي وأت
بالدرهم اإلماراتي أو بعملة أخرى وذلك 
 وفقــا التفــاق الطرفيــن في عقــد العمل.

وأجــاز المرســوم بقانــون لصاحب العمل 
أن يشــترط على العامل فــي عقد العمل 
أال يقــوم بعــد انتهاء العقد بمنافســته أو 
باالشــتراك فــي أي مشــروع منافــس لــه 
فــي القطــاع ذاتــه وذلــك إذا كان العمــل 
المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء 
صاحــب العمــل أو باالطــالع على أســرار 
عملــه، علــى أن يكــون الشــرط محــددا 
مــن حيــث الزمــان والمــكان ونــوع 
العمــل علــى القــدر الضــروري لحمايــة 
ــروعة وأال تزيــد  مصالــح العمــل المش
مــدة عــدم المنافســة علــى ســنتين مــن 
ــا  ــًا لم ــك وفق ــاء العقــد وذل ــخ انته تاري
ــوم. ــة للمرس ــة التنفيذي ــدده الالئح  تح

ــون نوعــا واحــدا  وحــدد المرســوم بقان
للعقــود مــن حيــث المــدة وهــو العقــد 
محــدد المــدة بمــا ال يزيــد علــى ثــالث 

الطرفيــن  باتفــاق  ويجــوز  ســنوات 
ــدد  ــد لم ــذا العق ــد ه ــد أو تجدي تمدي
ــر. ــل مــرة واحــدة أو أكث ــة او أق  مماثل

وتســري أحــكام المرســوم بقانــون علــى 
المــدة  العمــل غيــر محــددة  عقــود 
والمبرمة وفق القانون االتحادي رقم )8( 
لســنة ١٩8٠ المشــار إليه.. ومــن المقرر 
تحويل عقود العمل غير المحددة المدة 
إلــى عقــود عمــل محــددة المــدة، وفــق 
الشــروط والضوابط واإلجراءات الواردة 
فــي هــذا المرســوم بقانــون خــالل ســنة 
مــن تاريــخ نفــاذة ويجــوز لمجلــس 
الــوزراء تمديــد هــذه المــدة، لمــدد 
 أخــرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

و أكدت التعديالت التي استهدفت تعزيز 
بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين 
فــي القطــاع الخــاص علــى منــح العامــل 
يــوم راحــة مدفــوع األجــر مــع إمكانيــة 
زيادة أيام الراحة األســبوعية وفق تقدير 
المنشــأة إلــى جانب اســتحداث عدد من 
اإلجــازات للعامــل تشــمل إجــازة حــداد 
تتراوح بين ٣ و ٥ أيام وفقا لدرجة قرابة 

ــى  ــة إل ــى إضاف المتوف
إجــازة الوالدية ومدتها 
أيــة  و  أيــام  خمســة 
إجــازات أخرى يقررها 
الــوزراء..  مجلــس 
بصاحــب  وأنــاط 
ــل رســوم  ــل تحم العم

واالســتخدام  االســتقدام  وتكلفــة 
وعــدم تحصيلهــا مــن العامــل ســواء 
مباشــرة. غيــر  أو  مباشــرة   بطريقــة 

ونــص المرســوم بقانــون علــى منع حجز 
الوثائق الرســمية الخاصــة بالعامل وعدم 
اجبــاره مــن قبــل صاحــب العمــل علــى 
مغــادرة الدولــة بعد انتهــاء عالقة العمل 
بما يســمح للعامل انتقاله لمنشأة أخرى 
واالســتفادة منــه فــي ســوق العمل فضال 
عــن حــق العامــل بالحصــول علــى أجــره 
فــي مواعيــد اســتحقاقه وفــق األنظمــة 
والشــروط  الــوزارة  فــي  المعتمــدة 
ــي تحددهــا  ــط واإلجــراءات الت والضواب
 الالئحة التنفيذية لهذا المرســوم بقانون.

ــي  ــل ف ــون للعام ــوم بقان ــاز المرس وأج
حــال انتهــاء عقــد العمــل وفــق أحــكام 
ــدى  ــل ل ــال للعم ــوم االنتق ــذا المرس ه
فتــرة  حــدد  و  آخــر  عمــل  صاحــب 
أشــهر  ســتة  علــى  تزيــد  ال  تجربــة 
واإلجــراءات  للشــروط  وفقــا  وذلــك 
التنفيذيــة. الالئحــة  تحددهــا   التــي 

يســتحق  نصــا  التعديــالت  وتضمنــت 

بموجبــه العامــل المواطــن مكافــأة نهاية 
الخدمــة عنــد انتهــاء خدمتــه وذلــك 
وفقــًا للتشــريعات المنظمــة للمعاشــات 
ــي  ــارية ف ــة الس ــات االجتماعي و التأمين
الدولــة.. وأكــدت على اســتحقاق العامل 
األجنبــي الــذي يعمــل وفق نمــط العمل 
بالــدوام الكامــل والــذي أكمــل ســنة أو 
أكثر في الخدمة المســتمرة مكافأة نهاية 
الخدمــة عند انتهاء خدمته تحســب وفق 
األجــر األساســي، وذلك بواقــع أجر )٢١( 
يــوم عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة 
الخمــس األولــى و أجــر )٣٠( ثالثين يوم 
عــن كل ســنة ممــا زاد علــى ذلــك فيمــا 
أناط المرســوم بقانون بالالئحة التنفيذية 
تحديد آليــة تنظيم مكافأة نهاية الخدمة 
للعاملين األجانب بأنماط العمل األخرى 
 غيــر نمــط العمــل بالــدوام الكامــل.
وأعفى المرســوم بقانون الدعاوى العمالية 
مــن الرســوم القضائيــة فــي جميــع مراحل 
التقاضــي والتنفيــذ والطلبــات التي يرفعها 
العمــال أو ورثتهــم والتــي ال تزيــد قيمتهــا 
درهــم. ألــف  مائــة   )١٠٠,٠٠٠(  علــى 
المرســوم  ونظــم 
التزامــات  بقانــون 
ــي  ــل الت صاحــب العم
وضــع  أبرزهــا  مــن 
ــل  ــم العم ــح تنظي لوائ
وااللتزام بتوفير السكن 
المالئم وتوفير وســائل 
الحمايــة والوقايــة فضــال عــن العمــل 
علــى تدريــب العمــال وتنميــة مهاراتهــم 
بحقوقهــم  معرفتهــم  تعزيــز  وضمــان 
 وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

و فــي مقابــل ذلك نظم القانــون التزامات 
ــد  ــود عق ــى بن ــي ترتكــز عل العامــل والت
العمــل ووفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية 
العمــل خــالل أوقاتــه المحــددة وااللتــزام 
ــة  ــالق والمحافظ ــلوك واألخ ــن الس بحس
علــى أســرار العمــل والســعي لتطويــر 
بعــدم  وااللتــزام  الوظيفيــة  المهــارات 
العمــل لــدى صاحــب عمــل أخــر وإخــالء 
الســكن العمالــي خــالل شــهر مــن انتهــاء 
ــات. ــن االلتزام ــا م ــل وغيره ــد العم  عق

ونظــم المرســوم بقانون من خــالل مواده 
ضوابــط واشــتراطات انهــاء عقــود العمــل 
بمــا يضمن حقــوق طرفيهــا .. كما عززت 
التعديالت ضوابط تشغيل األحداث وكذلك 
مــا يتعلــق بمســتحقات العامــل المتوفــى 
ــة  ــة والســالمة المهني واشــتراطات الرعاي
وغيرهــا من الضوابــط التي تضمن حقوق 
طرفــي عالقة العمل على نحو متوازن.وام

منح العامل يوم راحة 
مدفوع األجر مع إمكانية 
زيادة أيام الراحة األسبوعية

التأكيد على المساواة في 
الحصول على الوظيفة أو 

االستمرار فيها

توفير بيئة عمل محفزة 
وجاذبة ألصحاب العمل 

لتحقيق مستهدفات التنمية

تحت رعاية رئيس الدولة
منصور بن زايد يشهد افتتاح النسخة الـ 37 من مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«

 شــهد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان 
نائــب رئيــس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة 
حفل افتتاح النســخة الســابعة والثالثين من مؤتمر 
ومعــرض أبوظبــي الدولي للبتــرول »أديبك« الذي 
انطلــق أمــس االثنيــن تحــت رعاية صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظه اهلل« بحضور ســمو الشيخ الدكتور سلطان 
ــان مستشــار صاحــب الســمو  ــن خليفــة آل نهي ب
رئيــس الدولــة وســمو الشــيخ خالــد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي رئيــس 
اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس إدارة أدنــوك ومعالــي 
الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيان وزير التســامح 
والتعايش وســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللــة ملــك البحريــن لألعمــال اإلنســانية 

وشــؤون الشباب.
كمــا حضــر الحفــل معالــي ســهيل بــن محمــد 
ــة  ــة والبني ــر الطاق ــي وزي ــارس المزروع ــرج ف ف
التحتيــة ومعالي الدكتور ســلطان بــن أحمد الجابر 
وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة »الرئيــس 
التنفيذي لشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
ومجموعــة شــركاتها« العضــو المنتــدب وعــدد من 
كبــار المســؤولين بقطــاع الطاقــة وصناعــة النفط.
وقــال ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان 
بهذه المناســبة إن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي 
للبتــرول »أديبــك« تمكــن بفضل قدراته وســمعته 
الدوليــة مــن تصــدر قائمــة الفعاليــات الرائــدة في 
عالــم الطاقــة مرســخًا بذلــك مكانة دولــة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة وموقعهــا القيــادي فــي صناعــة 
مســتقبل االقتصــاد العالمي.

ــل  ــارات وبفض ــة اإلم ــموه أن دول ــاف س وأض
رؤيــة القيــادة الرشــيدة، خلقــت نموذجــًا فريــدًا 
فــي مجــال إدارة مــوارد الطاقــة واالســتثمار فــي 
مســار التحــول نحــو طاقــة المســتقبل ورســخت 
نهجًا قويمًا ومســتدامًا لمواجهة مختلف التحديات 
المتعلقــة باالســتثمار فــي مشــاريع النفــط والغــاز 

ومــوارد الطاقــة النظيفــة والمتجــددة.
ــة  ــًا مــن الجلســة الحواري وحضــر ســموه جانب
ضمــن فعاليــات افتتاح النســخة الســابعة والثالثين 
مــن »أديبــك«، والتــي شــارك فيهــا كل مــن معالي 
الدكتــور ســلطان بــن أحمــد الجابر ومعالي ســهيل 
بــن محمــد المزروعــي وصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر عبد العزيز بن ســلمان بــن عبدالعزيز وزير 

الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومعالــي 
ــروة  ــرول والث ــر البت ــدس طــارق المــال وزي المهن
المعدنيــة بجمهوريــة مصر العربيــة ومعالي بافيل 
يوريفيتــش ســوروكين، نائــب وزيــر الطاقــة فــي 
االتحاد الروسي ومعالي شري هارديب إس بوري، 
وزيــر البتــرول والغــاز الطبيعــي، وزيــر اإلســكان 

والشــؤون الحضريــة، فــي جمهوريــة الهنــد.
ــد آل  ــن زاي ــام ســمو الشــيخ منصــور ب كمــا ق
نهيــان عقــب حفــل االفتتــاح بجولــة فــي أجنحــة 
المعــرض تعــرف خاللهــا إلــى أحــدث االبتــكارات 

فــي قطــاع الطاقــة.
ــة،  ــاع الطاق ــام مســؤولي قط ــه أم ــي كلمت وف
وخبــراء النفــط والغــاز المشــاركين فــي المؤتمــر، 
أكــد معالــي الدكتور ســلطان بــن أحمــد الجابر أن 
هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن االســتثمارات فــي 

النفط والغاز منخفض الكربون لضمان أمن الطاقة 
العالمــي أثنــاء مرحلــة التحــول في قطــاع الطاقة.
وقــال معاليــه إن الديناميكيــات التــي تشــهدها 
أســواق الطاقــة فــي الوقــت الراهن أكــدت مجددًا 
حقيقــة ال يمكــن تجاهلهــا وهــي أن العالم ال يزال 
فــي حاجــة ماســة للنفــط والغــاز.. مشــيرًا إلى أنه 
بينمــا يتعافــى العالــم مــن جائحــة »كوفيــد١٩«، 
بمعــدالت نمــو هــي األســرع منــذ خمســين عامًا، 
تجــاوز الطلــب علــى النفــط والغــاز الكميــات 

المعروضة.
وأوضــح أنــه وبعــد تراجــع االســتثمارات فــي 
القطــاع لمــا يقــرب مــن ١٠ ســنوات وجــد العالــم 
ــال:  ــرض وق ــب الع ــي جان ــة ف ــام أزم ــه أم نفس
»ســيتعين علــى صناعــة النفــط والغــاز اســتثمار 
أكثــر مــن ٦٠٠ مليــار دوالر أمريكــي كل عام حتى 

عــام ٢٠٣٠ لمواكبــة الطلــب المتوقــع«.
وأضاف معاليه أن الطاقة المتجددة هي المكون 
ــود  ــن الوق ــة لك ــج الطاق ــي مزي ــوًا ف ــرع نم األس
األحفــوري يظــل المكــون األكبــر وســيبقى كذلــك 
لعقــود قادمــة، وقــال: »نــدرك مالمــح المســتقبل 
لكننــا ال نــزال فــي الحاضــر، وعلينــا التقــدم نحــو 
ــا  ــي.. وإذا أردن ــج عمل المســتقبل مــن خــالل نه
النجــاح فــي مســار التحــول نحــو منظومــة الطاقــة 
المســتقبلية، يجــب أن ندرك أنــه ال يمكننا التخلي 
بشــكل فــوري عــن المنظومــة الحاليــة، وأن هــذا 

التحــول ال يمكــن أن يحصــل بلمســة زر«.
وأكــد معاليــه أن العالــم يجــب أن يعطــي 
أولويــة لمزيــد مــن االســتثمار فــي مــوارد النفــط 
والغــاز األقــل تكلفــة فــي اإلنتــاج واألقــل كثافــة 
فــي انبعاثــات الكربــون، مؤكــدًا أنــه وتماشــيًا مــع 
توجيهــات القيــادة الرشــيدة فهــذا بالتحديــد هــو 

النهــج الــذي تســير عليــه أدنــوك.
وقــال إنــه وبحكــم الطبيعــة الجيولوجيــة، فــإن 
مواردنــا النفطيــة تعــد مــن بيــن األقــل كثافــة فــي 
انبعاثــات الكربــون فــي العالم.. حيــث نعمل على 
زيــادة اإلنتــاج إلــى ٥ مالييــن برميل يوميــًا بحلول 
عــام ٢٠٣٠، وفــي الوقت نفســه، نســعى دائمًا إلى 
إيجــاد وتطبيــق حلــول مبتكــرة لخفض مســتويات 

انبعاثــات الكربون.
يذكــر أن »أديبــك« يعتبــر أحــد أهــم األحــداث 
فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي العالم وتضــم دورة 
هــذا العــام أكثر من ٢٠٠٠ شــركة عارضة باإلضافة 

إلــى ٢٦ جناحــًا للدول المشــاركة. وام

||

سموه: »أديبك« تمكن بفضل ||
قدراته وسمعته الدولية من 
تصدر قائمة الفعاليات الرائدة 

||في عالم الطاقة

اإلمارات وبفضل رؤية ||
القيادة الرشيدة خلقت 
نموذجًا فريدًا في مجال 

إدارة موارد الطاقة

سلطان الجابر: هناك حاجة إلى المزيد من االستثمارات في النفط والغاز منخفض الكربون لضمان أمن الطاقة العالمي
منصور بن زايد يشهد افتتاح »أديبك« بحضور خالد بن محمد بن زايد وناصر بن حمد وعبدالعزيز بن سلمان وسلطان الجابر

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م02
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م14

اقتصاد

إلى المدعى عليه: كمال خالد نزها ـ لبناني 
في الدعوى رقم ٩8١- ٢٠٢١ تجاري جزئي لدى محكمة أبوظبي االبتدائية 
والمرفوعة من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. )البنك أو المدعي( بوكالة 

أبوبكر سالم للمحاماة واالستشارات القانونية )وكيل المدعي( 
يرجى العلم بأنه سيتم عقد جلسة الخبرة المصرفية بتاريخ األحد ٢٠٢١/١١/٢١ 
 Zoom في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا وذلك بواسطة نظام االتصال المرئي

لذا يتوجب عليكم أو على وكيلكم حضور االجتماع 
كما يرجى إرسال صور الوكاالت القانونية باإلضافة إلى أي مستندات أخرى 
تحتوي على بيانات أو معلومات منتجة تتعلق بالدعوى وترغبون بتقديمها. 

 admin@amwaal.net
 ٩7١٥٠٦٤٢7887+

الرابط الخاص باالجتماع: 
https://zoom.us/j/98825624123?pwd=NkhTQXFIQW9EUE9a

 VTFqcGMrVSt2UT09

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اعالن بالنشر في الدعوى رقم 981-2021 تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

الخبير المصرفي/ محمد بن علوان 

إلى المدعى عليه: بقالة الذهبي ويمثلها السيد/ شكور
بجانب  عباس  بن  الفاضل  شارع  الشارقة  اإلقامة  محل  مجهول 

المصلى ت : ٠٥٠8٦٩٩٤88
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٥ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

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

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى  محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية  في 
الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003678 تجاري »جزئي«

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية العين- ذات مسئولية محدودة- فرع 15

رخصة   رقم: CN-2921638     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة زياد امير احمد صالح ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف زياد امير احمد صالح
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد خالد محمد مترف الجابري

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى فرع
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية العين- ذات مسئولية محدودة- فرع 15

ALAIN PHARMACY-«L.L.C»- BRANCH 15
إلى/ صيدلية العين- شركة الشخص الواحد ذ م م- فرع

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه

رخصة   رقم: CN-3814289     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف عبداهلل احمد محمد عبدالرحمن المرزوقى

1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه
JESR AL BINAA FOR ELECTROMECHANICAL WORKS
إلى/ جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه- شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL BINAA FOR ELECTROMECHANICAL WORKS AND
CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها «4100002»
تعديل نشاط/ إضافة صيانة المباني «4329901»

تعديل نشاط/ حذف إصالح وصيانة المعدات الميكانيكية «3319102»
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية

رخصة   رقم: CN-2868782     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيرى من 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيرى من ١٠٠٪ إلى ٩٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاروق اهل ١٠٪
تعديل رأس المال/ من 100000 إلى 150000

1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية
ZAWRAQ MARINE TECHNOLOGY & EQUIPMENTS

إلى/ زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية ذ.م.م
ZAWRAQ MARINE TECHNOLOGY & EQUIPMENTS L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

فقد جواز سفر باسم: أحمد غازي عزت 
مرعي، جنسيته: األردن، ورقم الجواز: 
506276O، فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: مد حسين أحمد 
عبدول ساالم، جنسيته:بنجالديش، ورقم 
الجواز: BW0540415، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

بمناسبة »اليوبيل الذهبي« لصدور المجلة 
رئيس الدولة: »درع الوطن« تؤدي رسالتها اإلعالمية في تفان وإخالص

ــس  ــن«، أم ــة »درع الوط ــت مجل احتفل
بمــرور ٥٠ عامــًا علــى تأسيســها تزامنــًا مــع 
احتفــاالت الدوليــة باليوبيــل الذهبــي لقيــام 
االتحــاد، حيــث قدمــت المجلــة منــذ صدور 
العــدد األول منها في أغســطس عــام ١٩7١، 
نقلــة نوعيــة فــي الصحافــة الوطنيــة، إذ لــم 
ــكريًا  ــدث، عس ــل الح ــة بنق ــف المجل تكت
كان أو ثقافيــًا أو اجتماعيــًا، بــل أجــرت مــن 
اللقــاءات والتحقيقات الصحفيــة والتغطيات 
مــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي إثــراء صفحات 
المجلــة، ونقل المعرفــة والثقافة إلى طالب 
الكليات والمعاهد العسكرية، وأفراد القوات 

المسلحة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه اهلل«، 
بمناســبة الذكــرى الخمســين لتأســيس مجلة 
»درع الوطن«: »في عيد تأسيسها الخمسين، 
نتقــدم بالتهنئة لمجلــة »درع الوطن«، التي 
ظلــت على مــدى نصف قرن تؤدي رســالتها 
اإلعالميــة العســكرية االســتراتيجية في تفاٍن 
واخالص، غرًســا لمبادئ العقيدة العســكرية 
اإلماراتيــة، وتجســيًدا لممارســات التضحيــة 
ــوالء  ــم ال ــا لقي ــاء، وتعميًق ــذل والعط والب
للقيــادة واالنتمــاء للوطــن، وتثقيًفــا ورفًعــا 
ــا المســلحة  ــراد قواتن ــة ألف ــروح المعنوي لل
المنتشــرين فــي كافــة ســاحات الفــداء، ومــا 
تقــوم به مــن دور في نشــر المعارف ورصد 
التطــورات التي يشــهدها القطاع العســكري 

علــى مســتوى العالم«.
وأضــاف ســموه: »إن 
هــذه المجلــة اإلماراتيــة 
العسكرية الرائدة، ومنذ 
صــدور عددها األول في 
 ،١٩7١ عــام  أغســطس 
أبــدت قــدرة عاليــة فــي 
إيصال الرســالة اإلعالمية 

العســكرية اإلماراتيــة الهادفــة، وذلــك رصًدا 
ونشــًرا وتوثيًقــا لألنشــطة والفعاليــات التــي 
تشــهدها القــوات المســلحة، وســعًيا جــاًدا 
لتعزيز معارِف منتســبيها، وتعريًفا للجمهور 
العــام، داخــل البــالد وخارجهــا، بما تشــهده 
مــن تطورات، وما يقدمــه جنودها وضباطها 
وقادتها البواسل من تضحيات حمايًة للوطن 
فــي حدوده ومكتســباته، وأمنه واســتقراره، 
إضافــة إلــى مــا تؤديه مــن دور مشــهود في 
ــلحة،  ــا المس ــر قواتن ــل تطوي ــق مراح توثي
ــة  ــة التنموي ــى النهض ــوء عل ــليط الض وتس
التــي تشــهدها دولتنا في كافــة القطاعات«.
وقال سموه: »في هذه المناسبة، وبالدنا 
تحتفــل باليوبيــل الذهبي لتأسيســها، يســرنا 
أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لكل من أســهم 
فــي تأســيس وتطويــر هــذه المجلــة، التــي 
تحولــت خــالل خمســة عقــود إلــى مدرســٍة 
عربية رائدة في اإلعالم العسكري، والتهنئة، 
خاصة، لمديرية التوجيه المعنوي في القيادة 
العامــة لقواتنــا المســلحة التي أشــرفت على 
إصدار هــذه المطبوعة المتميزة، منذ يومها 
األول، وفتحــت أمامهــا كافــة أبــواب النمــو 
والتطــور، داعين للمجلة بالمزيد من النجاح 

فــي القيام بدورهــا وأداء وظيفتها.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

ــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«،  مجلــس ال
بمناســبة الذكــرى الخمســين لتأســيس مجلة 
»درع الوطــن« : األخــوة واألبنــاء فــي مجلة 
»درع الوطــن« .. أهنئكــم بحلــول الذكــرى 
الخمسين لتأســيس مجلتكم، وأشكركم على 
 جهودكم في تطويرها والحفاظ على تميزها.

ــن  ــم وم وأضــاف ســموه: »بفضــل جهودك
ســبقوكم تبــوأت المجلــة مكانتهــا المرموقة 
بين مثيالتها من المجالت العسكرية، فكانت 
إضافــة نوعيــة إلعالمنــا الوطنــي، وواكبــت 
معــه مســيرة بنــاء وتطــور دولتنــا وقواتنــا 
المســلحة، وباتت شــريكًا في حفــظ ذاكرتنا 
الوطنية.. أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح«.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بمناســبة 
ــة »درع  ــيس مجل ــرى الخمســين لتأس الذك
الوطــن«: »واكبــت مجلــة »درع الوطــن«، 
منــذ نشــأتها فــي شــهر أغســطس مــن عــام 
١٩7١، المراحــل المختلفــة التــي مــرت بهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقواتنــا 
المســلحة خــالل العقــود الخمســة الماضيــة 
وتفاعلت بإيجابية مع التطورات التي شهدتها 
كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، مــن خــالل 
ــة«. ــا العلمي ــاتها وتقاريره ــا ودراس  بحوثه
وأضــاف ســموه: »ويتكامــل دور المجلة مع 
دور الكليــات والمعاهــد العســكرية الوطنية 
فــي تعزيــز الثقافــة والمعرفــة لــدى أفــراد 
قواتنا المســلحة للتوعية 
بالتطورات والمستجدات 
فــي الشــؤون العســكرية 
فــي العالم، وهــو جانب 
نوليــه أهميــة كبيــرة في 
التطويــر  اســتراتيجيات 
لقواتنــا  والتحديــث 
ــالل  ــواء خ ــلحة س المس

الســنوات الماضيــة أو فــي المســتقبل«.
ونوه ســموه إلى أن مجلة »درع الوطن« 
أســهمت فــي رفــد المكتبة بمختلــف العلوم 
والمعرفــة وإعــداد كــوادر وطنية متخصصة، 
خاصــة من فئــة الشــباب، في مجــال اإلعالم 
العســكري والشؤون العسكرية عامة، إضافة 
إلى إسهامها في االرتقاء بالبحث في المجال 
العســكري بــكل عناصــره وفروعه وتبســيط 
األمــور العســكرية لغيــر المتخصصين، وفتح 
النوافــذ علــى كل مــا هــو جديــد فــي هــذا 
المجال على المســتويين اإلقليمي والعالمي.
ــا  ــر اهتمامه ــم ينحص ــموه: »ل ــال س وق
الضيــق  بمعناهــا  العســكرية  بالجوانــب 
فحســب وإنما امتد إلى المجاالت السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة وغيرها، ضمن رؤية 
ــاط  ــي وارتب ــن الوطن ــوم األم ــاملة لمفه ش

عناصــره ومكوناتــه وتفاعلهــا«.
وأضاف سموه: »يشهد المجال العسكري 
ــا تطــورًا متســارعًا،  ــن حولن ــم م ــي العال ف
ســواء علــى مســتوى التكنولوجيــا والتدريب 
وتقنيات الدفاع، أو على مستوى االستراتيجية 
والتكتيك واإلدارة والفكر العسكري عامة .. 
وُيتوقــع أن يتصاعــد هــذا التطــور باســتمرار 
وعمــق خــالل الســنوات المقبلــة، مــا يضــع 
مســؤولية كبيــرة علــى مراكــز األبحــاث 
والمجــالت المتخصصــة فــي متابعته بالرصد 

والتحليل واستشــراف المســتقبل«.
وقــال ســموه: »أهنئ هيئــة تحرير مجلة 
»درع الوطــن« والعامليــن فيهــا، بالذكــرى 
الخمسين لتأسيسها، وأتوجه بالتحية والتقدير 
إلى كل الذين أسهموا بالجهد والفكر والعمل 
المخلــص، في مســيرة المجلة خــالل العقود 
الماضيــة مــن عمرها، متمنيا لهــا المزيد من 

النجاح والتوفيق خالل مســيرتها المقبلة«.
وقــال معالــي محمد بــن أحمــد البواردي 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع، بهذه المناسبة: 
»يتزامــن االحتفــال بالذكــرى الخمســين 
النطــالق مجلــة »درع الوطــن« مــع إطــالق 
ــة  ــدة رؤي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــًا مســتقبلية  ــن آفاق ــي تتضم الخمســين الت
واســعة ســتكون »درع الوطــن« شــاهدة 
عليهــا وعلــى تحويلهــا من خطــط وتصورات 
ــن  ــدًا م ــى األرض يضــم مزي ــع عل ــى واق إل
ــارات«. ــة اإلم ــة دول  اإلنجــازات إلعــالء راي

وأضــاف معاليــه: »يحــق لمجلــة »درع 
أنجزتــه خــالل  بمــا  أن تفخــر  الوطــن« 
الســنوات الخمســين الماضيــة مــن عمرهــا، 
فقــد كانــت علــى الــدوام المنبــر اإلعالمــي 
الملتــزم بقضايــا وطنــه، واســتطاعت أن 
تفــرض نفســها علــى الســاحة اإلعالميــة 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بفضــل عملها 
الــدؤوب وحرصها على تطوير نفســها شــكاًل 
ــي  ــًا لتواكــب النهضــة الشــاملة الت ومضمون
 شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وأوضــح معاليــه: لقــد كانــت »درع الوطن« 
عند حســن ظن قيادتنا الرشــيدة التي أولتها 
كل رعايــة واهتمــام، فواكبــت المســيرة 
وأبــرزت  المســلحة،  لقواتنــا  المباركــة 
ــع  ــف المواق ــي مختل ــرة ف ــا الكثي إنجازاته
داخــل الدولــة وخارجهــا، كمــا قدمــت مــن 
خــالل صفحاتهــا الدعــم اإلعالمــي والمعنوي 
والنفســي لمنتســبيها، وأســهمت فــي رفــد 
تأهيلهــم العســكري والفكــري بمقاالتهــا 
ــة  ــا نخب ــي كتابته ــهم ف ــي أس ــة الت الرصين
ــتراتيجيين  ــراء االس ــن العســكريين والخب م

ــن«. والمفكري
ــه  ــوم ب ــا يق ــيد بم ــي إذ أش ــال: »إنن وق
ــة »درع  ــى مجل ــون عل المشــرفون والقائم
الوطــن« اليــوم، أتوجــه بالتحيــة والعرفــان 
لــكل فرق العمل التي أســهمت فــي نجاحها 
ــذ تأسيســها فــي أغســطس ســنة ١٩7١،  من
متمنيــًا لهــا دوام التوفيــق والنجــاح فــي أداء 

رســالتها اإلعالميــة والوطنيــة«.
وقــال معالــي الفريق الركــن حمد محمد 
ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، 
بهذه المناســبة: »إنه لمن حسن طالع مجلة 
»درع الوطــن« أن يتزامن احتفالها بمناســبة 
ــى صدورهــا مــع  ــًا عل مــرور خمســين عام
احتفــاالت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بيوبيلهــا الذهبي، وهــي المجلة التي واكبت 
ــا  ــي ظــل اتحادن ــا المســلحة ف تطــور قواتن
المجيد ورعاية القيادة الرشــيدة لها، فكانت 

المنبــر اإلعالمــي الــذي نعتز بــه جميعًا«.
وأضــاف معاليــه: »لقــد ارتبطــت مجلــة 
»درع الوطن« منذ تأسيســها في أغســطس 
١٩7١ بالقــوات المســلحة، وهــي تــؤرخ 
ــو  ــذي ه ــا ال ــن عمره ــًا م ــين عام لخمس
فــي الحقيقة ســجل كامــل بالقلــم والصورة 
لمســيرة قواتنــا المســلحة، يرصــد ويحلــل 
لمحــات مضيئــة فــي تاريــخ هــذه القــوات 
ــم  ــم تطويرهــا، ث ــذ لحظــة تأسيســها ث من
تمكينها، إلى أن أصبحت مؤسســة عسكرية 
عزيــزة الجانــب برجالهــا ومعداتهــا تقــوم 

بعمليــات مشــتركة«.
وأكــد معاليــه أن مــا قدمته مجلــة »درع 
الوطــن« خــالل خمســة عقــود مــن عمرهــا 
يمثــل تجربــة رائــدة لإلعــالم العســكري 
ــا  ــات قواتن ــت نجاح ــد غط ــؤول، فق المس
المســلحة فــي جميــع المهــام التــي نفذتهــا، 
وأســهمت في تعزيز انتماء منتســبي القوات 
المســلحة وزيادة وعيهم وحصيلتهم الفكرية 
ــف  ــًا فــي تعري ــة، وأّدت دورًا مهم والثقافي
عمــوم الجمهــور بإنجازات قواتنا المســلحة.

وقــال معاليــه: »إنه ليطيــب لي في هذه 
المناســبة أن أتوّجه بالتحية لكل المشــرفين 
ــى  ــوا عل ــن تعاقب ــة الذي ــوادر اإلعالمي والك
العمــل فــي »درع الوطــن« فكانــوا خير من 
نهــض برســالتها اإلعالميــة، وضربــوا المثــل 
ــم..  ــا وطنه ــزام بقضاي ــي واإللت ــي التفان ف
وإننــا علــى ثقــة بــأن المجلــة ســتمضي فــي 
أداء دورهــا علــى النحــو الــذي نتطلــع إليــه 
ــة  ــي الســنوات الخمســين القادم ــًا ف جميع
ضمــن الرؤية الشــاملة والخطة التي وضعتها 
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــنة ٢٠7١«. ــارات س ــة اإلم ــال بمئوي  لالحتف
وأكــد العقيــد ركــن يوســف الحــداد، رئيــس 
تحريــر مجلــة »درع الوطــن«، أن انطالقــة 
المجلــة قبــل خمســين عامًا، شــكلت خطوة 
ســباقة وملهمة في مجال اإلعالم العسكري، 
عكســت حكمــة القيــادة الرشــيدة بأهميــة 
هــذا النــوع مــن اإلعــالم، ودوره فــي تعزيز 
الوعــي الثقافــي والمعرفــي ألبنــاء القــوات 
المســلحة البواســل، وأفــراد المجتمــع كافة.

وقال: »لقد نجحت مجلة »درع الوطن« 
خالل مسيرة نصف القرن الماضي أن تؤسس 
ــالم  ــي اإلع ــا ف ــة به ــة خاص ــها مدرس لنفس
العســكري، تتميــز بثــراء إنتاجهــا اإلعالمــي، 
وعمــق تحليالتهــا ودراســاتها العســكرية 
واألمنيــة، وتنــوع أطروحاتهــا ورؤاهــا لــكل 
ما يتعلق بالقطاع العسكري على المستويات 
كافــة، المحليــة منهــا واإلقليميــة والدوليــة، 
باإلضافة إلى الجانب االستشرافي المستقبلي 

الــذي ميــز طابعهــا اإلعالمــي والبحثي«.
وأضــاف: »بفضــل هــذه الرؤيــة، تمكنت 
مجلة درع الوطن بكل كفاءة واقتدار من أداء 
مهمتها المتمثلة ليس فقط في تعزيز الوعي 
اإلعالمــي والمعرفــي لــدى منتســبي القوات 
ــة  ــع عام ــراد المجتم المســلحة خاصــة وأف
ومواكبة التطور العســكري لقواتنا المســلحة 
الباســلة، وإنما اتسع نطاق اهتمامها ليشمل 
متابعــة التطــورات المتســارعة فــي مياديــن 
العمــل العســكري والتطــورات التكنولوجيــة 
ــى المســتويين االقليمــي  المرتبطــة بهــا عل
والدولــي، وتقديــم التحليــالت والدراســات 
الموضوعيــة والمتوازنــة التــي تعــزز الوعــي 
بشــأن هــذه التطــورات وآفاقها المســتقبلية 
وانعكاســاتها علــى المنطقــة، فكانــت علــى 
قــدر طموح القــارئ وتطلعاته إلشــباع نهمه 
للعلــم والمعرفــة عموًما، وجعلتــه قريبًا من 
األحــداث، ملمــًا بأبعادها، وواعيــًا بتأثيراتها 
وســيناريوهاتها، بعد أن أبدعت في استثمار 
التقــدم التكنولوجي الهائل وحجزت لنفســها 
ــن المنصــات  ــر م ــي الكثي ــًا ف ــًا ريادي موقع
الرقميــة اإلعالميــة لتصــل رســالتها اإلعالمية 

علــى أوســع نطــاق ممكن«.
وقال: »لقد احتفظت درع الوطن بعالقة 
شراكة طويلة مع مختلف شركات الصناعات 
ــت  ــم، فكان ــى مســتوى العال العســكرية عل
منصــة مهمــة لعــرض منتجــات وابتــكارات 
الشــركات في األســواق العالمية، مما مكنها 

ــة  ــم المنصــات االعالمي ــد أه ــون أح أن تك
العالميــة الداعمــة لألوســاط العســكرية فــي 

المنطقــة«.
ــة »درع  ــت مجل ــاًل: »أصبح ــم قائ وخت
الوطــن« وســيلة من وســائل تواصــل القيادة 
ــوات  ــاء الق ــع أبن ــا اهلل، م ــيدة حفظه الرش
ــات  ــف فئ ــع مختل ــل وم ــلحة البواس المس
ــي  ــات الت ــات والتصريح ــا، فالكلم مجتمعن
تنشــرها صفحــات المجلــة ألصحاب الســمو 
الشيوخ حكام اإلمارات حفظهم اهلل ورعاهم 
في المناســبات الوطنية والســيما في مناسبة 
اليــوم الوطنــي والموجهــة لشــعب اإلمارات 
وقواتــه المســلحة، تجعــل جميــع العامليــن 
فــي هــذه المجلــة فخوريــن بانتمائهــم لهــا 
وحريصين دائمًا على متابعة مسيرة التطوير 
لتكــون متوافقــة مــع النهضــة الشــاملة التــي 
تشــهدها اإلمــارات فــي جميــع المياديــن«.

وما بين أعوام ) ١٩7١ - ١٩7٣ ( حرصت 
مجلــة »درع الوطــن« منــذ صدورهــا علــى 
االلتــزام بالتوجيهــات الســامية مــن خــالل ما 
تناولتــه مــن أحــداث وموضوعات ليســتطيع 
الجندي في وحدته تتبع أخبار رئيس الدولة 
وولــي عهــده األميــن، ومن ثم يتابــع صناعة 
التاريخ، ونقلت إليه فعاليات وأنشطة زمالئه 
في الســالح ممــا يعمق لديه رابطــة االنتماء 
للقــوات المســلحة ليظــل علــى العهــد باقيــا 
ــًا لهــا، حيــث قدمــت إليــه كل أنــواع  ووفي
الثقافــة العســكرية وغير العســكرية لتحفزه 

ــالع  ــة االط ــى مواصل عل
والتثقيف الذاتي، ولتحثه 
 علــى مواكبــة الركــب.

وتميــزت مجلــة »درع 
ــا  ــي مرحلته ــن« ف الوط
الثانيــة، مــا بيــن عامــي 
) ١٩7٦ – ١٩7٤ (، تحت 
ــة أصحــاب الســمو  رعاي

الشيوخ ودعمهم الالمحدود للمجلة باكتساب 
هويــة وطنيــة ظهــرت مالمحهــا فــي نشــر 
صــورة للمغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
ــات  ــع كلم ــراه« م ــب اهلل ث ــان »طي آل نهي
مضيئــة موجهــة للضبــاط والجنــود واألفــراد 

علــى صفحــة الغــالف الداخليــة.
وفــي الفتــرة مــن عــام ١٩77 إلــى ١٩8٢ 
تميــزت المجلــة بالتجديــد فــي أبوابهــا 
والتحقيقــات  واللقــاءات  وموضوعاتهــا، 
والتغطيــات الصحفيــة، تحت إشــراف القائد 
العــام المغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايد 
آل نهيــان، كمــا تميزت هذه الفتــرة بتفاعل 
ــون  ــوا يكتب ــث كان ــن حي ــاط المواطني الضب
بأقالمهــم ويعــدون مــوادًا عســكرية للنشــر 

والطباعــة.
ثــم انتقلــت المجلــة مــا بيــن عــام ١٩8٣ 
و١٩٩٤ إلــى مرحلــة التميــز نتيجــة االهتمام 
المتواصل بالمجلة من قبل القيادة الرشــيدة 
ودعمهــا بتوفيــر اإلمكانــات كافــة لهــا مــع 
االســتمرار فــي وضــع إدارة المجلــة ضمــن 
ــارات أصحــاب الســمو  ــد الرســمي لزي الوف
الشــيوخ للــدول العربيــة واألجنبيــة، وعــزز 
ــة األركان  ــي رئاس ــة تول ــة المجل ــن مكان م
فــي هــذه الفتــرة الدكتــور الفريــق الركــن، 
محمــد ســعيد البــادي، إذ أنــه شــجع إدارة 
ــز مــن  ــى اســتقطاب عــدد ممي ــة عل المجل

الُكّتاب العرب واألجانب وحدد على أســاس 
مكانة الُكّتاب ودقة وحداثة الدراســة أســس 
وضوابــط تحديــد صــرف مكافــآت الكتــاب 
ــى  ــق عل ــا، وواف ــن قيمته ــع م ــد أن رف بع
وضع أســس ومواصفات للمقاالت والبحوث 

والدراسات.
وفــي الفتــرة ما بيــن عــام ١٩٩٥ و٢٠٠٥، 
وبتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئاسة األركان شهدت مجلة »درع 
الوطن« عصرًا ذهبيًا، إذ أوالها ســموه عناية 
خاصــة، ومــن كلماتــه: )للحــق أقــول »درع 
الوطــن« مجلــة أفتخر بهــا باعتبارها الصورة 
األولــى لقواتنا المســلحة(، وشــهدت المجلة 
تطــورًا مرحليًا من حيث الشــكل والمضمون 
وكان أحــد مظاهــره إدخال صفحــات باللغة 
اإلنجليزيــة ضمــن مــواد المجلــة مــن خــالل 
نشــر موضوعــات كتبــت أصــاًل باإلنجليزيــة 
ــارة  أو ترجمــت بعــض الموضوعــات المخت

مــن العربيــة إلــى اإلنجليزية.
وانطالقــًا من التطور الكبير الذي شــهدته 
القوات المســلحة تســليحًا وتنظيمــًا وتدريبًا 
وحسن إدارة كان ال بد لمجلة »درع الوطن« 
أن تواكــب كعهدها دائمًا هذا التطور، وبناًء 
عليــه صــدر فــي عــام ٢٠٠٣ قــرار صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
)رئيس أركان القوات المسلحة آنذاك( بدمج 
ــة  كل مجــالت القــوات المســلحة مــع مجل
»درع الوطــن« وتحققت بهذا طفرة نوعية.

أمــا الفتــرة مــن عــام 
٢٠٠٦ إلى ٢٠١١، وبتولي 
الفريــق الركــن حمــد 
محمــد ثانــي الرميثــي 
القــوات  أركان  رئاســة 
المســلحة تميــزت هــذه 
المرحلــة بالتطــور، مــن 
لقــاءات  رصــد  خــالل 
وتحقيقــات وســبق صحفــي وتغطيــات، كما 
شهدت حدثًا مهمًا تمثل في وضع أول نظام 
أساســي متكامــل للمجلــة، إذ أصــدر الفريق 
الركــن حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيــس 
أركان القــوات المســلحة النظام األساســي لـ 
»درع الوطــن« الــذي يحــدد إصــدار »درع 
الوطــن« مــن قبــل القيــادة العامــة للقــوات 
ــي  ــا شــهرية متخصصــة ف المســلحة بصفته

الشــؤون العســكرية واالســتراتيجية.
وفــي عــام ٢٠١٢ إلــى ٢٠٢١ وضمــن 
خطــة  وضعــت  للخمســين،  االســتعداد 
اســتراتيجية لالســتفادة مــن كافــة أدوات 
الــذكاء االصطناعــي وتوظيفهــا لدعــم المهام 
الصحفيــة المختلفة للمجلة، وتوســيع دائرة 
التغطية اإلعالمية وتحسين التغطية اإلخبارية 
وتزويد جمهور مجلة »درع الوطن« الداخلي 
والخارجــي بالمحتــوى اإلخبــاري حســب 
اهتمامــه وتفضيالتــه مــع االحتفــاظ بقصــب 
ــكري  ــي العس ــال اإلعالم ــي المج ــبق ف الس
ونشر األخبار المتعلقة بالصناعات الدفاعية، 
كمــا تــم فــي هــذه المرحلــة تعزيــز عالقات 
ــف شــركات الصناعــات  التعــاون مــع مختل
الدفاعيــة علــى مســتوى العالــم مــن خــالل 
جعــل »درع الوطــن« منصــة مهمــة لعــرض 
المنتجــات والمبتكــرات والتقنيــات الدفاعية 

كافــة. وام

محمد بن راشد: »درع الوطن« إضافة 
نوعية إلعالمنا الوطني

محمد بن زايد: »درع الوطن« ترفد الكليات 
والمعاهد بالثقافة والمعرفة

حمد الرميثي: »درع 
الوطن« ضربت المثل 
في التفاني وااللتزام

محمد البواردي: »درع 
الوطن« منبر إعالمي 
ملتزم بقضايا وطنه

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزيري خارجية البحرين ومصر
استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي سعادة الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة 

البحرين الشقيقة.
تم خالل اللقاء، الذي عقد في 
دبي، بحث العالقات األخوية الراسخة 
بين دولة اإلمارات ومملكة البحرين 
وجهود البلدين الشقيقين لتعزيز آفاق 
التعاون المشترك في المجاالت كافة.

كما تناول الجانبان - خالل اللقاء 
- عددا من القضايا ذات االهتمام 
المشترك والمستجدات على الساحات 

العربية واإلقليمية والدولية.
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان عمق العالقات اإلماراتية 
البحرينية والتي ترتكز على أواصر 
متينة من األخوة والتعاون المشترك 
بما يحقق الخير للبلدين الشقيقين 

وشعبيهما.
الدكتور  سعادة  أكد  جانبه  من 
عبداللطيف بن راشد الزياني على 
التي  المتميزة  األخوية  العالقات 

تجمع بين دولة اإلمارات ومملكة 
البحرين والنمو والتطور المستمرين 
في مستويات التعاون المشترك على 
مختلف األصعدة في ظل دعم ورعاية 

من قيادتي البلدين الشقيقين.
كما توجه سعادته بالتهنئة إلى 

آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو 
نهيان بمناسبة اختيار دولة اإلمارات 
الستضافة مؤتمر الدول األطراف في 
المتحدة  لألمم  اإلطارية  االتفاقية 
بشأن تغير المناخ “COP٢8” عام 

.٢٠٢٣

كما استقبل سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي معالي سامح شكري 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

عقد  الذي  اللقاء،  خالل  جرى 
العالقات األخوية  في دبي، بحث 

اإلمارات  دولة  بين  المتجذرة 
وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز 
والتعاون  العمل  جوانب  مختلف 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
كما بحث سموه ومعالي سامح 
في  األوضاع  تطورات  شكري 
المنطقة وجهود ترسيخ دعائم األمن 
واالستقرار بها إضافة إلى عدد من 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

االهتمام المشترك.
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير 
الخارجية المصري .. مؤكدا عمق 
التي  الراسخة  األخوية  العالقات 
تجمع البلدين الشقيقين والحرص 
على تنميتها وتطويرها في المجاالت 
كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود 

بالخير على شعبيهما.
سامح  معالي  أشاد  جانبه  من 
األخوية  العالقات  بعمق  شكري 
اإلماراتية المصرية والنمو والتطور 
تشهده مجاالت  الذي  المستمرين 

التعاون المشترك بينهما.وام

عبداهلل بن زايد خالل استقباله عبداللطيف الزياني

استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي غير بيدرسون 

مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
جرى خالل اللقاء، الذي عقد في دبي، 
وسبل  سوريا  في  األوضاع  تطورات  بحث 
تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل األزمة 
السورية بما يسهم في ترسيخ دعائم األمن 

واالستقرار بالبالد.
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
بغير بيدرسون مبعوث األمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا، مجددا دعم دولة اإلمارات لكافة 
الجهود المبذولة لترسيخ األمن واالستقرار 
تطلعات شعبها  وتلبية  الشقيقة  في سوريا 

في التنمية واالزدهار.وام

اســتقبل ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد 
آل نهيــان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
ســعادة هنريــك ثون نائب وزيــرة خارجية 

مملكــة النرويج.
جــرى خــالل اللقــاء، الــذي عقــد فــي 
دبــي، اســتعراض عالقــات الصداقــة بيــن 
دولــة اإلمــارات والنرويــج وســبل تعزيــز 
ــي  ــن ف ــن البلدي ــترك بي ــاون المش التع
ــن  ــددا م ــا ع ــا بحث ــاالت، كم ــدة مج ع

القضايــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشــترك.

ورحــب ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد 
ــرة  ــب وزي ــعادة نائ ــارة س ــان بزي آل نهي
خارجيــة النرويــج، مؤكــدا علــى العالقــات 

المتميــزة التــي تجمــع بيــن البلديــن.
مــن جانبــه أشــار ســعادة هنريــك ثــون 
إلــى تطلــع بــالده لتعزيــز عالقــات التعاون 

مع دولــة اإلمــارات.وام

.. ويبحث تطورات األوضاع مع مبعوث األمم 
المتحدة إلى سوريا

.. ويبحث القضايا اإلقليمية والدولية مع نائب 
وزيرة خارجية النرويج

03 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م
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13 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٩٣/٢٠١٩ عقاري 
جزئي ـ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٦٢٢٠8٥ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ ايكسيا ليو 

عنوانه مقيمة خارج البالد)دولة الصين( وتعلن على وكيلها القانوني/ مكتب 
الرواد للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي شارع الشيخ زايدـ  بناية فندق 
ذا إتشـ  الطابق رقم ٢٩ـ  مكتب رقم)٢٩٠٤( رقم مكاني: ٢7٤٢٠٩١٥8٥ 

المطلوب إعالنه ١ – سينديكيت ديفيلوبر لميتد صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن العقارات في البرشاء جنوب الرابعة رقم االرض 87١/٠ الوحدة رقم 
١١٠,١٠8,١٠٦,١٠٤ شقق سكنية العائدة للمنفذ ضدها المذكورة أعاله 
ونفاذ  بما جاء  للعلم  اعاله وذلك  الملف  به في  المطالب  للمبلغ  وفاء 

مفعوله قانونا
بناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ 

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 290/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8  
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7٤٦٣/٢٠٢١ عمالي 
العامل  به وقدره )١١٥٢8 درهم( لصالح  المنفذ  المبلغ  جزئي, بسداد 

باالضافه إلى مبلغ وقدره)٢٥١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم 
طالب التنفيذ عمر خطاب سند خان  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ المنطقة القوز ـ شارع االصايل ـ بناية 
مدام الياسمين ـ الطابق ٣ ـ شقه رقم ٣٣٠ 

مقابل من طالل سوبرماركت رقم مكاني: ٢٣٠١٦7٩7٠٦
المطلوب إعالنه :١- ون رود تاكسي ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١١٥٢8 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ )٢٥١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7499/2021/209 تنفيذ عمالي  

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
 ١٢٤٤/٢٠٢١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
/١٢٢١استئناف مدنى, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٣٤٥٩٠ درهم( 

شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ ماتيو بيجنامني  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ القرهود ـ ديره ـ دبي ـ شارع القرهود ـ 
مبنى بو شقر القديمة ـ شقة الثالث ٣٠١ 

ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 
المطلوب إعالنهما :١- بختيار خميتوف صفته: منفذ ضده 

٢ – ميديو بايمنوف صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٣٤٥٩٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 995/2021/208 تنفيذ مدني 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه ١ – تيك باي بورتيل 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى متاجر للمجمعات االكترونية ويمثلها مالكها / أحمد محمد 
يوسف عبداهلل العلي 

ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام   –  ١ وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد 
للمتنازعة مبلغ ٣٥٠٠ درهم ) خمسة وثالثون ألف درهم( وكذلك الفوائد 
القانونية بنسبة ١٢% سنويًا وذلك من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 
٢ – إلزاما لمدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٥-١٢-٢٠٢١ الساعة 8:٣٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 
مكتب إدارة الدعوى 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 3984/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثانية رقم ٢٢ 
وقدره)٣٢٥٠٢٥  بمبلغ  والتكافل  بالتضامن  عليهم  المدعي  بإلزام  المطالبة  الدعوى  موضوع 
االستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة ١٢% من  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  والرسوم  درهم( 
السداد التام وشمول الحكم النفاذ المعجل بال كفالة.  المدعى ياثا تريدينغ م.د.م.س  عنوانه 
 M4 اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أبوهيل ـ ديره ـ دبي ـ مبنى دار الصفية ـ شقة الميزانيين مكتب

ـ مقابل محطة مترو ابوهيل ـ اعلي محالت قصر القبائل 
ويمثله عبداهلل حسن أحمد بامدهاف 

المطلوب إعالنهم ١ – بالل أكبر محمد اكبر صفته: مدعى عليه 
٢ – خالد مسعود للنقليات ذ م م صفته: مدعى عليه 

٣ – محمد أختر شاند محمد صفته: مدعى عليه 
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦ في  المنعقدة  المحكمة حكمت بجلستها  بان  نعلنكم  اإلعالن  موضوع 

الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ ياثا تريدينغ م.د.م.س 
بحكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعي عليه)ميان محمد رافي خور شودري علي محمد( 

وبمثابة الحضوري بالنسبة لبقية المدعى عليهم
بان يوديا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغ مقداره ٢7٥,٠٠٠ درهم )مئتان خمسة وسبعون 
ألف درهم( مع الفائدة عنه بواقع ٩% سنويًا تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام 

السداد وألزمتهم بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهما مقابل 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 1482/2020/11 ـ مدني جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم 8٥ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢8١٩/٢٠٢١ 

امر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف خدمات ناس للسكالت ذ.م.م ـ أبوظبي 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ عود ميثا ـ بردبي ـ دبي ـ شارع عود 
ميثاء ـ مبنى اوفيس كورت ـ شقة الطابق االول مكتب ١١٣ 

ويمثله عوض محمد مطر محمد العرياني 
المطلوب إعالنه / ١- البنا للهندسية ش.ذ.م.م صفته : مستأنف ضده

موضوع اإلعالن نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة أعاله 
الستئناف الحكم الصادر في أمر األداء المقيد من قبلكم وحددت لها 
جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة 
التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي 

حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 783/2021/361 ـ استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :ماى الكازارين ديديكو صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه:  ١ - جودوبا للتعامل اإللكتروني ش.ذ.م.م  صفته 

بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع االعالن 
بدفع  والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
المبلغ المنفذ به وقدره)١٦٤٥٥7,٠٠( درهم الى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

رئيس القسمتاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 6628/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :بشير فارح احمد الهاشمى صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١- نجمة المنخول للتسويق والخدمات اإلدارية  

صفته بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن:  
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم  وقــدره)١٢١٤٥(  به  المنفذ  المبلغ 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

رئيس القسمتاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 1368/2021/208 تنفيذ مدني 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢7١8/٢٠٢١ امر اداء 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره)77٠,7٥٥ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري وآخرون  عنوانه إمارة دبي ديرة بورسعيد 
قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ رقم مكاني ٣١٤٣١٩٤٩8١  

  hamid.alkhazraji@yahoo.com /البريد الكتروني
تليفون طالب التنفيذ / ٠٥٢٦١٤٠٣٦٣ فاكس / ٠٤٢٥٢٥٢7٣ 

ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي 
المطلوب إعالنهما ١ – جيابراكاش جوروموتيـ  بصفته كفيل وضامن مديونية 

صفته: منفذ ضده 
٢ – ميلز بولي كونكريت برودكتس ذ م م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
موجودات شركتكم )ميلز بولي كونكريت برودكتس ش ذ ن ن( والموجودة 
في مجمع دبي لالستثمار وفاًء للمبلغ المطالب به هذا للعلم وذلك لما جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونًا.

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 5063/2021/207 ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٠/٣٢٢١ 
درهم(   ١٠٩8٥,٥٠( وقدرها  بها  المنفذ  المبالغ  بسداد  جزئي,  عمالي 

لصالح العامل
طالب التنفيذ مدحت رمضان الشربيني عبدالحميد 

عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ القوز الصناعية الثانية ـ شارع 
بوابة النخيل ـ بناية شنجريال ـ  الطابق رقم ٠٣ ـ شقة رقم ٠٤ بالقرب 

من شارع رقم ٢٦ 
مكانى ٢٣7٥٩8١7٩7

المطلوب إعالنه :١- مطعم العراب ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٩8٥,٥٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 8362/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  امر على عريضة 
صيغة تنفيذية ـ 7٣/٢٠٢١ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٩,٤7١٥٦7 

درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ كمال يوسف محمد ابو حلوه  

عنوانه: االماراتـ  إمارة الشارقةـ   منطقة القاسميةـ   شارع الملك فيصل 
بناية الحبتور ـ شقة رقم ١٦١٠ 

المطلوب إعالنهم :١- محمد خالد راتب ابوحجلة صفته: منفذ ضده 
٢ – شركة رائد ومحمد أبو حجلة صفته: منفذ ضده 

٣ – رائد بشير راتب ابو حجلة صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٦٩8٩٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7537/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثامنة رقم ٦ 
موضوع الدعوى دعوى إثبات غيبة ولي 

المدعى اسماء محمد زكي السيد يوسف 
عنوانه إمارة دبي ـ منطقة الورقاء ٤ ـ شارع ٣٢C ـ فيال رقم 8٥ 
المطلوب إعالنه ١ – محمد زكي السيد يوسف صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى إثبات 

غيبة ولي 
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ٣٠:٠8 
الشخصية  األحوال  مبنى  في  بعد  التقاضي عن  قاعة  في  صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& القرهود منطقة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالدليك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1902/2021/100 ـ احوال نفس مسلمين 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١8/٣٣٥ عقاري كلي 

والمعدل باالستئناف رقم ٢٠١٩/١٤٥ استئناف عقاري 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره)٤٠١٩١٤٩,8٣ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ أحمد محمد بييـ  بصفته مديرـ  مجموعة الخط اآلمن للمشاريعـ  
)ش ذ م م(  عنوانه محل المختار مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة واالستشارات 
القانونية والكائن مقره في إمارة دبي الداون تاون الساحه اوفيس ـ بلوك 

دي مكتب ٤٠١.
ويمثله مهدي صفر غلوم عبداهلل 

المطلوب إعالنهما ١ – هيثم محمد مهدي محسن أحمد التاجر صفته: منفذ ضده 
٢ – التاجر للعقارات )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
الوحدات ارقام: +٣١٠٢ +٣٢٠١+ ٣٢٠٢ + ٢7٠٢ + ٢7٠٣+ ٥٠١ الكائنة 
جميعا في منطقة : البرشاء جنوب الرابعة ـ رقم األرض: ٠/١٠8٦ ـ بناية ٢ 
prudential Tower ـ وفاء للمبلغ المطالب به في الملف اعاله وذلك للعلم 

بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ 
رقم 20/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣7٤٦/٢٠٢١ امر اداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣8٣٢٩٠ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ باليسوار كريشنا شاندرا باترا  
عنوانه: اماره دبي ـ بردبي ـ بجوار محطه برجمان مخرج رقم ١ ـ بنايه 
الصفا ـ نفس بنايه بوليود ـ مكتب رقم ١٠٥ ـ رقم مكاني ٢٩٣٢٩٩٤٢١٠
المطلوب إعالنه :١- ثيروباتي راماياه ايروجونوري صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٣8٣٢٩٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7365/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/١١٠ عقاري جزئي ، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره )٥8٤,١٦٠/٣٤ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ مصرف اإلمارات اإلسالمي )مساهمة عامة(  عنوانه إمارة دبي ـ بردبي ـ مدينة 
دبي الطبيةـ  مبنى رقم ١٦ الطابق الثالث  هاتف رقم ٢٢٢7٠٠8/٠٤ موبايل رقم: ٠٥٥7٠١٦٥٥٢ 

مكاني )٣١٣٥٢٩١8٣٥(  ويمثله محمد عبد الملك مصطفى أهلي 
المطلوب إعالنه عمر مصطفى محمد أحمد  عنوانه: امارة دبيـ  منطقة وادي الصفا٥ـ  مشروع 
سكاي كورتس تاور بي. المبنى رقم)٢( الشقة رقم )٢٠٠٦( ـ الطابق رقم )٢٠( ـ قطعة األرض 
  Omarbadran2000@yahoo.com  ٠٥٠٢٤٥٢7رقم )٢7٢( ـ رقم البلدية )8٦8٤ ـ ٦٤8( ـ ٠٢
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae  وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين ال يقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من 
لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة 
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإِلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه 
الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: شقة سكنية ـ المنطقة : وادي الصفا ٥ ـ رقم 
االرض: ٢7٢ ـ المساحة: ٩8,7٣ متر مربع ـ رقم المبنى : ٢ ـ اسم المبنى: سكاي كورتس B  ـ 

رقم الوحدة: ٢٠٠٦ ـ القيمة: ٦٩٩,٣٤٥,٦8 درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا 

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 584/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١8/٩١٤ عقاري كلي بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره )١,٢١١,8٣١,٣ درهم(  شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع )حاليًا( بنك الخليج األول )سابقًا( 

عنوانه إمارة دبيـ  ديرةـ  المرقباتـ  شارع ابوبكر الصديق  ويمثله محمد عبدالملك مصطفى أهلي 
المطلوب إعالنه سعيد مرتضى مقيميى عراقي  عنوانه: إمارة دبي ـ ديرة ـ يعلن على مقر 
عمله: شريك لدى االيد ليبوريتوري جروب ش.ذ.م.م  الكائنة رقة البطين ـ شارع المكتوم ـ 
  smoghim@yahoo.com  ٥٥٠8بناية الميدان)٢( الطابق الثالثـ  مكتب رقم )٣٠٤(ـ  ٦٢٣/٠٥٠
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥:٠٠م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين ال يقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من 
لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة 
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه 
الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: قطعة ارض وما عليها من بناء ـ رقم االرض: 

٢٦٤٣ ـ المنطقة: وادي الصفا٦ ـ المساحة: ٣٦8,٤٥ متر مربع  المقدره بـ ٢٠٥٠٠٠٠ درهم 
مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم 524/2019/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٣٦,١8,7٢8 
بالنفاذ  الحكم  وشمول  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  والرسوم  درهم 

المعجل بال كفالة 
ـ  ابوظبي  ـ إمارة  للتكافل ـ ش م ع  عنوانه: اإلمارات  الهالل  المدعى 
المنهل ـ ابوظبي ـ شارع النجده ـ مبنى ٦٣٢ صقر غباش ـ شقة الميزانين 

١ ـ مستشفي برجيل  ويمثله علي جاسم محمد الطنيجي 
المطلوب إعالنه ١- غاردينيا للترفية العائلي)ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليها بمبلغ وقدره ) ١8,7٢8,٣٦ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب 

المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ١٩-١٢-٢٠٢١ الساعة 8:٣٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& بعد التقاضي عن  قاعة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4099/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٥٥٩  لسنة ٢٠١٩ 
عمالي جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )8١٥٦7 درهم( لصالح العامل 
باالضافة إلى مبلغ وقدره)١٦٥٢ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٣٦٦٠ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة 
طالب التنفيذ وسام هيثم البم  

النيادات ـ شارع عمر بن  عنوانه: االمارات ـ ابوظبي ـ العين ـ منطقة 
الخطاب ـ فيال رقم ١٩ شقة ٥ بالقرب من مجمع النيادات الصحي 
المطلوب إعالنه :١- باريس غاليري )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 8١٥٦7 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٥٣٩٢ درهم رسوم لخزينة المحكمة . وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 5244/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة المواد المستعجلة والتنفيذ ـ استئناف رقم 8٩ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣7 لسنة 

٢٠٢١ تظلم تجاري والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف مارت للتجارة العامة ش ذ م م ١٠٠٤ 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة مجمع دبي لالستثمار ٢ ـ شارع 
الشيخ زايد ـ بناية سيتى تاور ـ الطابق ١٠ ـ مستودع 8 ـ 

رقم مكاني : ٢٦٦٩٣٩٠٣٤٦ 
المطلوب إعالنه ١ – عزيف حليفه صفته: مستأنف ضده 

القرار الحكم الصادر بالدعوى رقم ٣٣7/  موضوع اإلعالن: قد أستأنف 
٢٠٢١ تظلم تجاري بتاريخ ٢٣/8/٢٠٢١  

 ٠٥:٣٠ الساعة   ٢٠٢١/١٢/٠8 الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم  مساءا بقاعة 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 193/2021/387 ـ استئناف تظلم تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقار مرهون عبارة عن )الشقة( الكائنة في دبي الجداف مبنى بالزو فيرساتشي 
الشقة رقم ٢٣١٩ الطابق الثالث ـ  رقم المبنى ١ ـ رقم األرض ٤٦٠ ـ المساحة: ١٥٦,٦٠ متر مربع ـ دبي ـ 

والحكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته في الالئحة والرسوم واالتعاب والمصاريف 
ـ  إمارة دبي  ـ  اإلمارات  المحدود فرع دبي  عنوانه  الشرق االوسط  اتش اس بي سي  بنك  التنفيذ  طالب 
بردبي ـ شارع الشيخ زايد ـ داون تاون ـ منطقة برج خليفة ـ اعمار اسكوير برج اتش اس بي سي  ويمثله 

فاطمة عبداهلل محمد علي المعمري 
المطلوب إعالنه ارمن بيتروسيان  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ الجداف ـ شارع الخيل ـ 
  Aray.aearaytrdg@emirates.net.ae  ٠٥٠٦٥87٤8بالزو فيرساتشي ـ الشقة رقم ٢٣١٩ الطابق الثالث ٣

موضوع اإلعالن المنفذ ضده: كاريين سيكوسيان 
أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى 
بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها 
من   %٢٠ عن  يقل  ال  تأمين  إيداع  الشراء  راغبي  وعلى   )  http://www.emeratesauction.ae اإللكترون 
الثمن اأِلساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من 
مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى 
من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن 

عشرة الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: شقة رقم االرض: ٤٦٠ المنطقة: الجداف ـ اسم المبنى: 
بالزوفيرساتشيـ  رقم المبنى: ١ـ  رقم الوحدة: ٢٣١٩ـ  المساحة: ١٥٦,٦٠ متر مربعـ  التقييم: ٢7٤٥٠7٥,8٥ درهم 

مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 114/2019/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى: مطالبة بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمصرف المدعي مبلغ وقدره 
١٫٥٣١٫٢٦8٫٤8 »مليون وخمسمائة وواحد وثالثون الفا ومئتان وثمانية وستون درهما 
وثمانية واربعون فلسا« والفوائد القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ وحتى تاريخ 
رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

بال كفالة والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المدعي: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية عنوانه: االمارات، إمارة دبي، 

بر دبي، دبي، شارع المستقبل، مبنى اسبكت تاور، شقة الرابع ٤٠٤.
المطلوب إعالنه: ١ـ محمد ظفر ـ صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ 
الخارجية،  والتجارة  لالستثمار  العربي  المصرف  لصالح/  اعاله  المذكورة  الدعوى  في 
بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمصرف المدعي مبلغ وقدره ١٫٥٣١٫٢٦8٫٤8 »مليون 
وخمسمائة وواحد وثالثون الفا ومئتان وثمانية وستون درهما وثمانية واربعون فلسا« 
باالضافة الى الفائدة بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ٢٠٢١/7/٢٩ وحتى 
السداد التام والمصاريف ومبلغ الف درهم  مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك 
من طلبات. 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 2914/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٥٣١  /  ٢٠٢١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٣7٩787٫8٥ درهم شامال 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: هنيكل بولي بت للصناعات المحدودة ذ.م.م

عنوانه: امارة ام القيوين- المنطقة الصناعية الجديدة، شارع االتحاد، بناية 
ملك امنه محمد علي محلها المختار مكتب حسين لوتاه: دبي الخليج 
التجاري ١، برج فيجن، الطابق ١7 شقة ١7٠٢- ١7٠١ مكاني ٢٦١٢٤8٥7٦٤

المطلوب إعالنه: ١ـ فلورا بورينج لمقاوالت الحفر ذ.م.م- فرع دبي ـ 
صفته: منفذ ضده

موضوع الدعوى: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣7٩787٫8٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة.  وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ
 رقم 8205/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٠٢ / ٢٠٢١ 

أمر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: شركة فولز للتجارة والخدمات الهندسية ذ.م.م

عنوانه: تعلن على العنوان وعلى البريد االلكتروني للمحامي/ اإلمارات 
العربية المتحدة، امارة الشارقة، شارع الوحدة، الصناعية االولى، هاتف 

٠٦٥٣٣٢١٣٤٤
المطلوب اعالنهما: ١- محمد رضوان محمد حبيب اهلل- صفته: مستأنف 

ضده ٢- سيد علي نجف زايد- صفته: مستأنف ضده
اعاله  المذكورة  القضية  بقيد  المستأنف  بقيد  نبلغكم  موضوع االعالن: 
الستئناف الحكم الصادر في امر االداء المقيد من قبلكم وحددت لها جلسة 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف 
رقم 846/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٠٢ / ٢٠٢١ 

أمر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية  ذ.م.م

عنوانه: تعلن على العنوان وعلى البريد االلكتروني للمحامي/ اإلمارات 
العربية المتحدة، امارة الشارقة، شارع الوحدة، الصناعية االولى، هاتف 

٠٦٥٣٣٢١٣٤٤
المطلوب اعالنه: ١- محمد عبيد اهلل محمد حبيب اهلل- صفته: مستأنف ضده

اعاله  المذكورة  القضية  بقيد  المستأنف  بقيد  نبلغكم  موضوع االعالن: 
الستئناف الحكم الصادر في امر االداء المقيد من قبلكم وحددت لها جلسة 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف
 رقم 846/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م04

تنطلق مسابقات مزاينة رزين في مهرجان 
تقام تحت  التي  الـ ١٥،  الظفرة بدورته 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
القائد األعلى للقوات المسلحة، في ٢٥ 

نوفمبر الجاري.
وستشهد مزاينة رزين تنظيم 7٥ شوطًا 
والمهجنات  والمجاهيم  المحليات  لإلبل 
األصايل ضمن ٦ فئات عمرية »مفاريد، 
حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول«، وقد 
خصص لها 7٠٥ جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 

١١ مليون و٤١٥ ألف درهم.
وتعد مزاينة رزين المحطة الثانية في 

توجيهات  بعد  أبوظبي،  مزاينات  موسم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل 
مزاينات اإلبل في كل من سويحان، ورزين، 
ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسية 

في موقع مهرجان الظفرة.
المهرجانات  إدارة  لجنة  وتواصل 
بأبوظبي  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
مزاينة  النطالق  المكثفة  استعداداتها 
وقفت  حيث  الظفرة،  بمهرجان  رزين 
خالل الجوالت الميدانية على سير العمل 
مع  بالتنسيق  بأبوظبي  رزين  موقع  في 
مختلف الجهات المعنية، الستكمال كافة 

لضمان  الالزمة  والتحضيرات  التجهيزات 
إلى  المهرجان،  ورسالة  أهداف  تحقيق 
واالستعداد  التطويرية  الخطوات  جانب 
إلى  وُمالكها  اإلبل  قوافل  لتوافد  المبكر 

موقع المزاينة قبيل انطالق المهرجان.
أبناء  وتعبر مزاينات اإلبل عن شغف 

دولة اإلمارات بشكل خاص، وأبناء دول 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
بشكل عام، باإلبل وتربيتها والعناية بها، 
وتقاليدهم  األصيلة  بعاداتهم  وتمسكهم 
العريقة وإرثهم الممتد عبر اآلباء واألجداد 

إلى آالف السنين.

ويجّسد مهرجان الظفرة جهود اإلمارة 
في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية 
للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية 
تتضمن  إذ  الجوائز،  عدد  في  زيادة  من 
المحليات  لإلبل  شوطا   ٣١٢ المزاينات 
والمجاهيم والمهجنات األصايل والوضح 
بيرق  جائزتي  إلى  باإلضافة  والمحالب، 
اإلمارات، وقد خصص لها ٢٩٤7 جائزة قيمة.

إدارة  لجنة  التزام  المهرجان  ويعكس 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية لإلمارة من 
خالل الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال 
رسالة اإلمارات الحضارية واإلنسانية إلى 

العالم، فضال عن تعزيز قيم الوالء واالنتماء 
من خالل ممارسة التراث اإلماراتي األصيل.

ويأتي انعقاد المهرجان في ظل جائحة 
»كوفيد١٩« مع االلتزام التام باإلجراءات 
االحترازية لألفراد والوفود المشاركة من 
داخل وخارج الدولة، واإلجراءات الصحية 
االحترازية في مواقع المهرجان وفي العزب 
وشبوك المزاينات، ليؤكد حرص اللجنة على 
اإلسهام في التعافي من الجائحة وعودة 
الحياة إلى طبيعتها مع المهرجانات التراثية 
السنوية والمزاينات التي تبرز مكانة اإلمارات 
كحاضنة إقليمية وعالمية لجهود الحفاظ 
على التراث ونقله إلى األجيال القادمة.وام

تحت رعاية محمد بن زايد

مزاينة رزين بمهرجان الظفرة تنطلـق 25 نوفمبر الجاري
تنظيم 75 شوطًا لإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنـات األصـايل
705 جائـزة مخصصــة بقيمــة تبلغ 11 ملــيـون و415 ألف درهم
االستعداد المبكر لتوافد قوافل اإلبل وُمالكها إلى موقع المزاينة

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
التنفيذي  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي 
رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة 
»أدنوك«.. وقعت  الوطنية  أبوظبي  بترول 
»أدنوك« وشركة »بورياليس« أمس االثنين 
اتفاقية االستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج 
إلنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خالل 
مصنع بروج ٤ بتكلفة قدرها ٢٢ مليار درهم 

»٦,٢ مليار دوالر«.
التزام  العالمي  التوسعة  مشروع  ويؤكد 
قطاع  نمو  ودعم  »بروج«  بنمو  الشريكين 
التكرير والبتروكيماويات والتصنيع في دولة 
اإلمارات وتطوير منظومة صناعية متقدمة 
في الرويس بما يتماشى مع استراتيجية دولة 
التصنيع  قطاع  في  النمو  لتحفيز  اإلمارات 

واالبتكار والتكنولوجيا المتطورة.
وتنتج »بروج« مجموعة من المواد األولية 
التي تعتبر حيوية للعديد من الصناعات، ويتم 
تصديرها إلى العمالء في مختلف أنحاء العالم 
وكذلك تستخدم من قبل الشركات المحلية، 
المحلية للتصنيع  مما يعزز سالسل اإلمداد 

والقيمة المحلية المضافة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة »الرئيس 
التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية » 
أدنوك » ومجموعة شركاتها« العضو المنتدب: 
»تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية 
لدعم النمو الصناعي والتنويع االقتصادي في 
الدولة، يأتي استثمار أدنوك وبورياليس في 
»بروج«  لمجمع  الرابعة  التوسعة  مشروع 
لضمان إمدادات مستدامة من المواد األساسية 
واألولية لقطاعات حيوية في دولة اإلمارات 
والعالم.. وسيسهم مشروع التوسعة في تعزيز 

مجمع  أكبر  ليصبح  »بروج«  مجمع  مكانة 
للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم، 
مما يمكنه من القيام بدور أساسي في تحفيز 
النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة 
وبناء االقتصاد األفضل واألنشط في العالم«.

وأضاف: »يؤكد اإلعالن عن هذا االستثمار 
يوفرها  التي  والجاذبة  القوية  الفرص  على 
للشركاء  والبتروكيماويات  التكرير  قطاع 
وعلى  الرئيسيين،  العالميين  والمستثمرين 
جاذبية دولة اإلمارات وأبوظبي وجهة عالمية 
مستقرة لالستثمار وعقد الشراكات وممارسة 

األعمال«.
وسيستفيد »بروج ٤« من النمو المتوقع في 
طلب العمالء على البولي أوليفينات الستخدامها 
في تصنيع منتجات أساسية في أسواق في 
الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.. باإلضافة إلى 
المرحلة  تمكين  في  المنشأة  ذلك ستسهم 
المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي 
لـ »منطقة  األولية  المواد  توفير  من خالل 
تعزيز للصناعات الكيماوية«.. وستقوم أدنوك 
بإمداد »بروج ٤« بالمواد األولية الالزمة، ومن 

المخطط تشغيل المشروع بنهاية عام ٢٠٢٥.
من جانبه، قال توماس جانجل، الرئيس 
»فخورون  »بورياليس«:  لشركة  التنفيذي 
مع  الطويلة  وشراكتنا  بروج  بشركة  للغاية 
أدنوك.. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل 
تعزيز شراكتنا الناجحة في بروج التي تعد 
عامال أساسيا في تمكيننا من تلبية احتياجات 
العمالء المتزايدة في أسواق الشرق األوسط 
وآسيا من خالل توفير حلول متميزة ومتطورة 
تستشرف المستقبل وتعتمد على أحدث تقنيات 

بورستار)Borstar(  من بورياليس«.
تعزيز  على   »٤ »بروج  مصنع  ويركز 
االستدامة في العمليات من خالل االستفادة 
من قدرات كال الطرفين المساهمين، حيث 
سيستخدم المصنع تقنية »بورياليس« الخاصة 
»بورستار” “Borstar”، إلنتاج مجموعة منتجات 
تركز على االستخدامات المعمرة لقطاعات 
الطاقة، والبنية التحتية، والتغليف المتقدم، 
والزراعة.. وستتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة 
إنتاج أنواع منتجات تحتوي على ما يصل إلى 
٥٠% من البولي أوليفين المعاد تدويره.وام

التوسعة ترفع اإلنتاج السنوي لمجمع البولي أوليفينات بالرويس إلى 6.4 مليون طن
خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين »أدنوك« و»بورياليس« 

بقيمة 22 مليار درهم لتوسعة مجمع بروج في الرويس

الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة أمس االثنين 
في مجلس قصر الشاطئ.. فخامة جايير 
البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو 

االتحادية الصديقة.
وبحث سموه وفخامة الرئيس البرازيلي 
عالقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون 
بين البلدين وإمكانات تنميتها خاصة في 
المجاالت االستثمارية واالقتصادية والتجارية 
والتكنولوجيا الحديثة وحلول االستدامة.

واستعرض الجانبان عددا ًمن القضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك 
والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود 
 المبذولة بشأنها وتبادال وجهات النظر حولها.

البرازيلي  والرئيس  سموه  وتناول 
المستجدات المتعلقة بجائحة »كوفيد19« 
العمل  وتنسيق  الجهود  توحيد  وأهمية 

المشترك الحتواء اآلثار التي خلفتها على 
والصحية  اإلنسانية  المستويات  مختلف 

واالقتصادية.
معرض  رسالة  إلى  الجانبان  وتطرق 
»إكسبو 2020 دبي« »تواصل العقول وصنع 
المستقبل« التي تهدف إلى إتاحة الفرصة 
أمام الدول الكتشاف الحلول المبتكرة في 
مجاالت استدامة المياه والطاقة والنقل 
والفرص الجديدة لتحقيق النمو االقتصادي 
لجعل حياة البشر ومستقبلهم أفضل إلى 
جانب التعريف بحضارات العالم والتقريب 

بين ثقافات الشعوب المختلفة.
بفوز  سموه  البرازيلي  الرئيس  وهنأ 
الثامنة  دولة اإلمارات باستضافة الدورة 
اتفاقية  والعشرين لمؤتمر األطراف في 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
“COP 28” والتي تقام خالل عام 2023.

شكره  عن  سموه  أعرب  جانبه  من 

وتقديره لفخامته وتطلع دولة اإلمارات 
إلى تعزيز التعاون مع البرازيل الصديقة 
في هذا المجال وغيره من المجاالت التي 

تسهم في تحقيق حياة أفضل للمجتمعات.
اللقاء.. الشيخ محمد بن حمد  حضر 
بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة 

مطارات أبوظبي ومعالي خلدون خليفة 
المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو 
المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك 

المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي 
وسعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة 

لدى جمهورية البرازيل االتحادية. وام 

استعرضا عدداً من القضايا محل االهتمام المشترك

محمد بن زايد ورئيس البـرازيل يبحـثان تعـزيز التعـاون 

الشيخ  سمو  اجتمع 
خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي 
أبوظبي  مكتب  رئيس 
التنفيذي ورئيس اللجنة 
إدارة  التنفيذية لمجلس 
أبوظبي  بترول  شركة 
مع  »أدنوك«،  الوطنية 
رؤساء شركات »إكسون 
موبيل« و«أوكسيدنتال« 
ُسبل  لبحث  و«توتال« 
التعاون الُمشترك لتعزيز 
الخبرات  تبادل  جهود 
الطاقة  حلول  وتطوير 

الُمستدامة.
الضوء،  سمّوه  وسّلط 
على  االجتماع،  خالل 
موارد  تطوير  ُسبل 
التقليدية  غير  الغاز 
الدولة في  دعمًا لجهود 
الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
في  والتعاون  الغاز  من 
مجال استخدام التقنيات 
أعمال  لتعزيز  المتقدمة 
والتطوير  االستكشاف 

واإلنتاج.
هذه  ُعقدت 
االجتماعات على هامش 
معرض ومؤتمر أبوظبي 
الدولي للبترول »أديبك«، 
الذي تستمر فعالياته من 
نوفمبر   ١8 ولغاية   ١٥

الجاري.

سموه وبولسونارو يستعرضان مستجدات جائحة »كوفيد19« 
وأهمية توحيد الجهود الحتواء آثارها

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع جايير بولسونارو

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع جايير بولسونارو بحضور خلدون المبارك

على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«
خالد بن محمد بن زايد يجتمع مع رؤساء شركات »إكسون موبيل« و«أوكسيدنتال« و»توتال«

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع االتفاقية بحضور سلطان الجابر
خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه مع رؤساء الشركات بحضور سلطان الجابر

بحث ُسبل التعاون الُمشترك لتعزيز جهود تبادل الخبرات وتطوير 
حلول الطاقة الُمستدامة

أبوظبي - الوطن
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اقتصاد

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: بريدراج كوريك - صربي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٦١٩٣٧ درهم واحد وستون 
ألفًا وتسعمائة سبعة وثالثون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»فورد موستنج - عنابي اللون – لوحة رقم ٧٥٩١٥ - خصوصي 
- كود G - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٦« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٨«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: مارك روالند كاالكات - فلبيني الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٣٩٢٤ درهم ثالثة وعشرون 
ألفًا وتسعمائة أربعة وعشرون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »هوندا سيفيك - رصاصي اللون – لوحة رقم ٣١٤٩٣ - 
خصوصي - كود K - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٠« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية 
ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٧«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محسن اقبال فاتان - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
ألفًا  اثنان وعشرون  مبلغ وقدره ٢٢٧٨٩ درهم  ذمته  المترصد في 
وسبعمائة تسعة وثمانون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في 
وإال  بالنشر  االعالن  هذا  استالم  تاريخ  من  أيام  سبعة  أقصاها  مدة 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
اللون – لوحة رقم ٣٦٢٠٩ - خصوصي -  أبيض  »تويوتا كوروال - 
كود M - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع 

الكاتب العدلحفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٥«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: اندرياس ديميتريو - قبرص الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ١٧٦٤٣٠ درهم مائة ستة وسبعون 
ألفًا وأربعمائة وثالثون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»ماسراتي غيبلي - أزرق اللون – لوحة رقم ١٠٣٧٦ - خصوصي 
- كود R - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٥« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٤«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: شجيل ساسيداران كانهاتيان باراكاندي - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢١٠٤٠٫٤٩ درهم واحد وعشرون ألفًا 
وأربعون درهمًا وتسعة وأربعون فلسًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»ميتسوبيشي باجيرو - بني اللون – لوحة رقم ٨١٢٧ - خصوصي - 
كود O - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: عارف أحمد اكاليل - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٣٦٣٤٥ درهم ستة وثالثون 
ألفًا وثالثمائة خمسة وأربعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»هوندا CRV - أحمر اللون – لوحة رقم ٩٧٨٨٠ - خصوصي - 
كود O - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٠« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٠«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: رومل بابالن كابيرتي - فلبيني الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٤٤٩٨٣ درهم أربعة وأربعون 
ألفًا وتسعمائة ثالثة وثمانون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»هوندا سيفيك - فضي اللون – لوحة رقم ٥٢٩٣٧ - خصوصي - 
كود W - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٨«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: ممدوح علي عبدالمقصود - مصري الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٣٨٤٢٣٫٦ درهم ثمانية وثالثون ألفًا 
وأربعمائة ثالثة وعشرون درهمًا وستة فلوس والرسوم والمصروفات 
وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
ببيع  القانونية  كافة اإلجراءات  إتخاذ  إلى  وإال سوف نضطر آسفين 
السيارة »كيا سيراتو - أبيض اللون – لوحة رقم ٥٦٣٤٦ - خصوصي 
- كود C - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٦« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع 

حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٤«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: جيري توم اكسافير - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٣٧٧٦ درهم ثالثة وعشرون 
ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »أودي إيه ٦ - أسود اللون – لوحة رقم ٥٦٩٣٣ - خصوصي 
- كود T - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٣«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد جومان محمد - سيريالنكا الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ١٤١٧٠٫٣٦ درهم أربعة عشر 
ألفًا مائة وسبعون درهمًا وستة وثالثون فلسًا والرسوم والمصروفات 
وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »ميتسوبيشي النسر- أبيض اللون – لوحة رقم ٩١٢١٨ - 
خصوصي - كود K - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٢« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية 
ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٢«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: رستام خليل حاجي - سوري الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
ثالثة  درهم   ٣٣٩٤٥٫٣٠ وقدره  مبلغ  ذمته  في  المترصد  المبلغ 
فلسًا  وثالثون  درهمًا  وأربعون  خمسة  وتسعمائة  ألفًا  وثالثون 
والرسوم والمصروفات وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ 
استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية ببيع السيارة »نيسان ألتيما - بني اللون – 
لوحة رقم ١٠٩٣٣ - خصوصي - كود N - إمارة دبي - موديل 
عن  ماينتج  كافة  تحملكم  مع  للمنذر  والمرهونة   »٢٠١٦ الصنع 
ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة 
١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلالمخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد عبدالناصر عباس - لبنان الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٤٩٧٦٠ درهم تسعة وأربعون 
ألفًا وسبعمائة وستون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»هافال اتش ٢ - أبيض اللون – لوحة رقم ٥٦١٦٧ - خصوصي - 
كود W - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٩« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٩«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد ميزان الرحمن - بنغالديش الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٩٩٦٠ درهم تسعة آالف 
وتسعمائة وستون درهم والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»تويوتا اينوفا - أبيض اللون – لوحة رقم ٧١٥٣٥ - خصوصي - 
كود Q - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٢« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٩«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: اوسكار لتجارة الرخام ش.ذ.م.م - اإلمارات الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٩٦٤٦ درهم تسعة وعشرون ألفًا 
وستمائة ستة وأربعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف نضطر 
آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة »ميتسوبيشي 
 - M النسر  - أبيض اللون – لوحة رقم ٧٠٦٦٤ - خصوصي - كود
إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٥« والمرهونة للمنذر مع تحملكم 
كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب المحاماة 
وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة 

الكاتب العدلحقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٣«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: تكييف للخدمات التقنية
بوكالة المحامي/ علي محمد نقي

ضد
المخطر اليه: شركة أسوان للمقاوالت ذ.م.م، مجهول محل االقامة

الموضوع
تكليف المخطر ضدها بان يؤدوا للمخطرة مبلغ ٣٨٠٫٠٠٠ درهم 
»ثالثمائة وثمانون الف درهم« وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ 
تبليغهم بهذا االخطار وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون سداد سوف 
تضطر المخطرة الى اللجوء التخاذ االجراءات القضائية والتحفظية 
الكفيلة بالحفاظ على حقوق المخطرة مع الزامهم بفواتير التأخير 
والرسوم واتعاب المحاماة، عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس 
الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون 

االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: إكوكون تكنولوجيز »م.د.م.س«، مجهول محل االقامة

ECOCON TECHNOLOGIES D.M.C.C
اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٦ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: مارات كهايرولين- الجنسية: االتحاد الروسي- المدير 

وموقع الشيكات، مجهول محل االقامة
MARAT KHAYRULLIN

اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٨٩٠٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: إكوكون للصناعات ذ.م.م، مجهول محل االقامة

ECOCON INDUSTRIES L.L.C
اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٨ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذرة: بروالب للتجارة ش ذ م م 
المنذر إليها: كراون ستار للتكنولوجيا ش ذ م م 

ينذر المنذر المنذر إليها بضرورة سداد بمبلغ وقدره 
والفائدة  بذمتكم  المترتب  الشيك  قيمة  ٤١٥٠ درهم 
القانونية وقدرها ٩٪ خالل خمسة أيام من تاريخ اعالنكم 
هذا اإلنذار وفي حال مخالفة المنذر اليهم ذلك، سوف 
تضطر المنذرة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية المقررة 

الكاتب العدللحفظ حقوق موكلتنا.

إنذار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩١٧١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: شركة واي اي واي لتجميل الساحات ش ذ م م 
المنذر إليها: الند ماسترز لتجميل الحدائق واإلنشاءات ش ذ م م 
ينذر المنذر المنذر إليها بضرورة سداد بمبلغ وقدره ٢٢٧٫٥٣٣ 
وثالثة  وخمسمائة  ألف  وعشرون  وسبعة  »مائتان  درهم 
وثالثون درهمًا« باإلضافة إلى الفائدة القانونية وقدرها ٩٪  
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام خالل خمسة أيام 
من تاريخ اعالنكم هذا اإلنذار وفي حال مخالفة المنذر اليهم 
ذلك، سوف تضطر المنذرة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

الكاتب العدلالمقررة لحفظ حقوق موكلتنا.

إنذار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٠«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 مقدم من المخطر/ البين فرانسيس بن فرانسيس -هندي الجنسية 
ويمثله قانونيًا مكتب شريف العبيدلي ويمثله/ المحامي شريف العبيدلي 
رقم المحرر »٢٠٢١/١/١١٢٧١٤« والمحامية فاطمة شريف العبيدلي بصفتهما 
وكياًل عن المحامـي شريف العبيدلي محـرر رقم »٢٠٢١/١/١٩٥٠٩١« وعنوانه 

الشارقة كورنيش البحيرة بناية بالرشيد الطابق ٢٢ مكتب رقم ٢٢٠٤. 
المخطر إليه/ نبير هود للخدمات الفنية ش ذ م م ويمثلها مديرها عبد 
السالم علي علي - هنـدي الجنسية وعنوانـه إمارة دبي ديرة المراقبات 
بناية ملك راشد سعيد حمر عين مكتب رقم MRT - 5 - B1 هاتف 

رقم ٠٥٠٣١٧٩٩٩٢ 
ترصد  اليه  والمخطر  المخطر  بين  تجارية  تعامالت  بموجب  الموضوع 
في ذمة المخطر إليه مبلغ وقدره ٥٠٫٠٠ درهم »خمسون ألف درهم«

حرر بموجبه شيك سلم للُمخطر »شيك رقم ٠٠٠٠٢٨« ، وقـد امتنع عن 
الكاتب العدلالسداد وترصد في ذمته المبلغ المطالب به.

إخطار عدلي رقم »٢٠٢١/١/٢١١٨١٩
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تجارية  م م - رخصة  ذ  التجميل ش  لتجارة مستحضرات  ثيرابي  اكوا  المخطر: 
رقم ٦٩٩٤٤٨ ويمثلها مديرها/ مهند محمد ادياب حاج ادياب  الجنسية: اإلمارات 

بوكالة المحامي/ علي حسن الحمادي للمحاماة واالستشارات القانونية 
المخطر إليهما: ١- غانم احمد غانم ابو خوصه فلسطيني الجنسية بصفته ممثاًل عن 

نفسه وبصفته مدير شركة افاق المجد للتجارة العامة ش ذ م م 
٢- شركة افاق المجد للتجارة العامة »ش ذ م م« »الجنسية: اإلمارات« 

»مجهولين محل االقامة« 
بينهما  فيما  والتكافل  بالتضامن  إليهما  المنذر  ينبه ويخطر ويكلف  المخطر  فإن 
بضرورة سرعة المبادرة إلى سداد مبلغ الدين ٢٠٨٢٥٥ درهم »مائتان وثمانية 
المنذرة  لصالح  ذمتكم  في  المستحق  درهم«  وخمسين  وخمس  ومائتان  آالف 
عن قيمة الشيكات ارقـام ٤٥٤- ٤٥٩- ٤٦٠ - سالفي الذكر باالضافة الي المبالغ 
المسحوبة مباشرة من الحساب البنكي باإلضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ١٢٪ 
من تاريخ اإلنذار، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ٥ أيام من تاريخ إستالمكم هذا اإلنذار 
وإال سيضطر المنذر إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم للمطالبة بمبلغ 
المديونية، فضاًل عن إلزامكم بكافة الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٢
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدم الطلب المنذرة : عبيد بن الشيخ للتجارة العامة)ش.ذ.م.م( 
بوكالة المحامي/ عبدالرحمن محمد العامري 

ضد المنذر إليهما : ١ – فيصل حمدان شخبوط لتجارة مواد البناء 
العنوان: اماره ابوظبيـ  مدينه العينـ  المنطقة الصناعيةـ  مقابل شيتاجون 
لالكترونيات ـ شارع رقم ٥ ـ جديد ٦ ـ البناية رقم ١٥ ـ محل رقم ٢ ـ 

هاتف رقم ٠٥٠٥٣٣٠١٦١ ـ ٠٥٥٥١٠٦٥١٠ 
الموضوع: طلب اعالن المنذر اليه باإلنذار العدلي بالنشر 

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ قام المنذر بتسجيل اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢١/١/١٦٤٧٩٢ 
وذلك لمطالبة المنذر اليهما بسداد مبلغ ١٣,٣٢٨ درهم 

وباعالن المنذر اليهما باالنذار العدلي جاءت إفادة المكلف باالعالن أنه 
لم يستدل على العنوان لذلك تعذر اعالن المنذر اليهما 

وحيث أن المنذر ليس لديه ثمة عناوين أخرى تخص المنذر اليهما 
لذلك يلتمس مقدم الطلب من عدالتكم التصريح له بإعالن المنذر اليه 

الكاتب العدلباإلنذار العدلي بالنشر 

اإلنذار العدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٢١٦ 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذرة: ار بي إم لتاجير السيارات ذ.م.م 
المنذر اليه :امير الموسوي ـ بريطاني الجنسية 

)مجهول محل اإلقامة( 
استنادا ألحكام القانون تنبه المنذرة المنذر اليه و تكلفكم 
بضرورة سداد مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ درهم)عشرون الف درهم( 
وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
المحدد ستضطر  الموعد  المبلغ في  وفي حالة عدم سداد 
للمطالبة  القانون  رسمه  الذي  الطريق  سلوك  الى  المنذرة 

بالمبالغ مع الزام المنذر اليه بالرسوم والمصروفات. 
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٢٢٩ 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

05 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تسلم 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« في 
معرض دبي للطيران، أمس االثنين، أوراق 
اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل المعينين لدى 
الدولة فيما أدى أمام سموه اليمين القانونية 
أربعة سفراء جدد للدولة معينون في عدد 

من الدول الصديقة.

الشيخ  سمو  بحضور  سموه  تسلم  فقد 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي، أوراق اعتماد كل من سعادة تيمور 
زابيروف، سفير دولة روسيا، وسعادة أمير 
هايكر، سفير إسرائيل ورحب سموه بهما، 
متمنيا لهما التوفيق في إتمام مهام أعمالهما 
وتأديتها على الوجه األكمل، بما يعزز التعاون 
ويضمن تحقيق المصالح الوطنية المشتركة 

بين دولة اإلمارات ودولتيهما.
وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، 
أدى اليمين القانونية كل من سعادة سعيد 
لدى  سفيرا  المعين  الظاهري  حارب  ثاني 
الجمهورية التركية وسعادة جمال جامع أحمد 
المشرخ المعين سفيرا لدى هولندا، وسعادة 
سعود حمد غانم الشامسي المعين سفيرا لدى 

دولة المجر، وسعادة مريم خليفة الكعبي 
المعينة سفيرة لدى جمهورية مصر العربية.

ونوه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها 
سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، في بناء جسور 
الشقيقة  الدول  سفراء  جميع  مع  التواصل 
والصديقة في الدولة، وتسهيل أعمالهم وتوفير 

كافة أنواع الدعم والمساعدة من أجل تعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون بين دولة اإلمارات 
ودول العالم، ال سيما في المجاالت اإلنسانية 
واالقتصادية والثقافية التي تعد من األسس 
اإلمارات  دولة  لسياسة  الراسخة  المحورية 

الخارجية.
حضر االستقبال معالي صقر غباش رئيس 
المجلس الوطني االتحادي والفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
اإلمارات  طيران  لمجموعة  األعلى  الرئيس 
راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من 

الوزراء والمسؤولين. وام

نوه بدور وزارة الخارجية في بناء جسور التواصل مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة 

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل.. و٤ سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية

تفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض 

محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران ويطلع على أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات تشكل مستقبل القطاع

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« معرض دبي للطيران 

في ثاني أيامه.
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  يرافقه  سموه  وتفقد 
المشاركة  الدول  أجنحة  من  عددًا  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل 
رسمية  وفود  بمشاركة  العام  هذا  يحظى  الذي  المعرض  في 
العالم. حول  دولة   ١٤٨ من  عارضة  وجهات  عالمية   وشركات 
الشيخ  سمو  خاللها  رافقه  التي  الجولة،  مستهل  في  سموه  وشاهد 
أحمد  بن  محمد  ومعالي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور 
حمد  الركن  الفريق  ومعالي  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 
إنتاجات  أحدث  المسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
الشركات العالمية المتخصصة في مجاالت الفضاء والطيران والدفاع 
والتي تقدمها من خالل الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران 
 والتي تعد األكبر في تاريخ المعرض بما يزيد على ١٢٠٠ جهة عارضة.

خالل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واطلع 
العمالقة »سوخوي« من  الروسية  إنتاج للشركة  الجولة على أحدث 
مشاركتها  خالل  من  تعرض  حيث  التطور  فائقة  المقاتلة  الطائرات 
 SUسوخوي”٧٥« الخامس  الجيل  لمقاتلة  األول  النموذج  العام  هذا 
، والتي أطلق عليها اسم »تشيك ميت« في أول ظهور دولي للجيل 
.٢٠٢١ للطيران  دبي  معرض  عبر  سوخوي  طائرات  من   الجديد 

كما زار سموه جناح شركة »أيرباص« العالمية الذي تستعرض من خالله 
مجموعة متنوعة من طائراتها وتقنياتها المتطورة إضافة إلى تقديم 
معلومات وافية حول خدماتها وابتكاراتها التي تسعى من خاللها إلى 

تحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطيران.
الشركة  نشاط  حول  موجز  شرح  إلى  سموه  واستمع 
تقدمه  وما  وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في  العالمية 
دبي. في  اإلقليمي  مقرها  من  انطالقا  لدولها  خدمات   من 

وشملت جولة سموه جناح »بوينغ« وكان في استقباله السير مايكل 
آرثر، رئيس شركة بوينغ العالمية والذي أطلع سموه على أحدث منتجات 
الشركة ومن أهمها طائرة الركاب العمالقة ذات الجسم العريض من 

طراز »٧٧٧ إكس« وهي أكبر طائرة نفاثة مزدوجة المحرك وأكثرها 
كفاءة في العالم، إذ توفر استخداما أفضل للوقود وانبعاثات وتكاليف 
تشغيل منخفضة بنسبة ١٠٪ مقارنة بالطائرات المنافسة، حيث تدشن 
الشركة العالمية طائرتها العمالقة عالميًا من خالل معرض دبي للطيران، 
عالوة على عرض مجموعة من طرازات الطائرات األخرى المستخدمة 
من قبل ناقالت عاملة في المنطقة ومن بينها شركة فالي دبي التي 

تعد أكبر مشغل في المنطقة لطائرة البوينغ من طراز٧٣٧ .
وتفقد سموه جناح »طيران اإلمارات« التي تستعرض خالل الحدث 
العالمي طائراتها من طراز »A٣٨٠« بتقسيم الدرجات األربع التي تشمل 
مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها الناقلة مؤخرًا، باإلضافة 
إلى التصاميم الداخلية المحدثة والمحسنة في جميع المقصورات على 
أحدث طائراتها العمالقة.. كما اطلع سموه على عدد من طائرات التدريب 
التي تستخدمها أكاديمية اإلمارات لتدريب الطيارين، وتعرف إلى كل 
ما تقدمه الناقلة اإلماراتية من جديد في مجال الخدمات النوعية التي 

تعزز بها موقعها بين أهم شركات الطيران العالمية.
وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة 
شركة »ستراتا« للتصنيع، المتخصصة في عمليات التصنيع المتقدمة 
والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة لالستثمار، وهي متخصصة في تصنيع 
أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة وتعرف سموه إلى نشاط 
الشركة وما تقدمه من حلول وخدمات لكبرى شركات الطيران العالمية 
التي تجمعها بها عالقات تعاون وثيقة، مؤكدة موقعها كإضافة مهمة 
تعزز القطاع الصناعي اإلماراتي السيما فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة 

بقطاع الطيران.
وتوجه سموه إلى زيارة جناح مجموعة »إيدج« اإلماراتية المتخصصة 
تتمتع بمكانة عالمية  للدفاع والتي  المتقدمة  التكنولوجيا  في مجال 
كونها تعد واحدا من أبرز ٢٥ موردًا عسكريًا في العالم واطلع سموه 
على ما تقدمه المجموعة خالل المعرض من حلول ومنتجات وخدمات 
متطورة في مجاالت الطيران والفضاء والدفاع وضمن عدة مجاالت.

في  المجموعة  تعرضها  التي  المنتجات  من  جانبًا  سموه  وشاهد 
ونظم  المسيرة  والطائرات  الصواريخ،  من  وتشمل مجموعة  جناحها 

التضليل المتطورة، وغيرها من المنتجات الدفاعية.
إلى ذلك.. شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وإلى جانبه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي محمد 
بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن 
من  جانبًا  المسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد 
العرض الجوي الذي يمثل أحد أهم الفعاليات التي يضمها معرض دبي 

للطيران وتشارك فيه كبرى الشركات العالمية المنتجة ألهم وأحدث 
الطائرات المدنية والعسكرية الستعراض اإلمكانات المتطورة لطائراتها، 
سواء المخصصة لنقل الركاب أو الشحن وكذلك الطائرات المقاتلة. وام

محمد بن راشد خالل تسلمه أوراق السفراء بحضور حمدان بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك

أمام سموه.. السفراء يؤدون اليمين القانونية بحضور حمدان بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك

محمد بن راشد خالل تفقده المعرض بحضور حمدان ومنصور بن محمد

محمد بن راشد وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك خالل حضورهم جانباً من العرض الجوي

محمد بن راشد خالل تفقده المعرض بحضور حمدان ومنصور بن محمد

السادة: ذبيان لصناعة األلمونيوم والزجاج ذ.م.م 
حيث أن المدعية: لونغ هورن للصيانة العامة بوكالة »مكتب محمد سلمان 
للمحاماة« أقامت عليكم الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٠٦ مدني جزئي الشارقة، 
وبناء على الحكم الصادر من قبل محاكم الشارقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٢ 
بندب م/ ناجي عبداهلل عبدالعاطي سعيد خبيرًا هندسيًا للدعوى، لذلك 
الموافق ٢١-١١-٢٠٢١  األحد  يوم  الخبرة  اجتماع  عليكم حضور  يجب 
الساعه ١٠:٠٠ صباحًا عن ُبعد عبر تطبيق »مايكروسوفت تيمز«، كما يجب 
عليكم تقديم مذكراتكم المتعلقة بالدعوى وأي مستندات أو أوراق ترغبون 
بتقديمها قبل أو بحلول يوم األحد الموافق ٢١-١١ ٢٠٢١، على ايميل الخبير 
info@nagyabdalla.com المحدد وفي حال وجود أي استفسارات يرجى 
التواصل مع الخبرة على األرقام اآلتية »متحرك ٠٥٦٥٥٥٧٧٥٤«، علمًا بأن 

الخبير سيقوم بمباشرة المأمورية ولو في غياب الخصوم. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٠٦ مدني 
جزئي الشارقة

إجتماع خبرة

الخبير الهندسى/ ناجي عبداهلل عبدالعاطي سعيد رقم القيد 632

فؤاد  حسن  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
عبدالشافي محمد، جنسيته: مصر، ورقم 
الجواز: A21203628، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد كوثر أحمد محمد 
سمس الحق سيكدار، جنسيته:بنجالديش، 
ورقم الجواز: AG3134188، فالرجاء على 
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والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  تشارك 
والثالثين  السابعة  الدورة  في  المتقدمة 
من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
»أديبك« الذي انطلق أمس ويستمر حتى 
كريمة  رعاية  تحت  الجاري  نوفمبر   ١8
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«، 
من أجل ترسيخ المزايا التنافسية للقطاع 
الصناعي بالدولة وتعريف الوفود الدولية 
بالفرص االستثمارية الكبيرة المتاحة، وتعزيز 
قدرة الشركات الوطنية في القطاع الصناعي 
على بناء شراكات تسهم في نقل الخبرات 

والمعرفة والوصول إلى أسواق عالمية.
وتقام ضمن المعرض فعاليات مؤتمر 
وزارة  قبل  من  الذكي  للتصنيع  أديبك 
وسيتم  المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة 
جمع الشركات المصنعة المحلية واإلقليمية 
والدولية الرائدة مع صناع القرار في صناعة 
الطاقة لتسليط الضوء على تطوير أنظمة 
التصنيع الذكية الالزمة الكتساب المرونة 
وزيادة الربحية، وتمكين األفراد وتحديد 
فرص النمو المستقبلية وتحقيق أهداف 
الوصول نحو حياد صفري بانبعاثات الكربون.

ومن بين الموضوعات األخرى التي ستتم 
السياسات  المؤتمر  خالل  أيضًا  مناقشتها 
واألطر واالستراتيجيات التي يتم تطويرها 
التغيير والنمو الصناعي والترابط  لقيادة 
بين التصنيع والطاقة ومشروع الـ٣٠٠ مليار 
درهم الذي يهدف إلى جعل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مركزًا عالميًا للصناعات 
المستقبلية، وكيف يمكن إلنترنت األشياء 
أن يدعم تطوير سالسل التوريد اللوجستية 

والدائرية وفجوة مهارات التصنيع.
تأتي مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة تحت شعار »اصنع في اإلمارات« 
وهي إحدى المبادرات االستراتيجية للوزارة 
للمستثمرين  مفتوحة  دعوة  تمثل  التي 
جزءا  ليكونوا  والمطّورين  والمبتكرين 

والتكنولوجيا  الصناعة  استراتيجية  من 
المتقدمة لدولة اإلمارات »مشروع ٣٠٠ 
المزايا والفرص  مليار«، وليستفيدوا من 
اإلماراتي،  االقتصاد  يوفرها  التي  الهائلة 
من خالل االستثمار في صناعات المستقبل، 
والصناعات المتقدمة وتحسين فرص تصدير 
المنتجات ونفاذها إلى األسواق العالمية.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف األميري، 
أن  المتقدمة،  للتكنولوجيا  دولة  وزيرة 
منصة  يمثل  »أديبك«  ومؤتمر  معرض 
دولية مهمة لطرح أبرز القضايا والحلول 
التي تشغل أجندات أعمال حكومات العالم 
في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطبيقات 
الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير مصادر 
المتقدمة  التكنولوجيا  واستخدام  الطاقة 
لزيادة اإلنتاجية الصناعية وتحسين جودتها 
ودعم التعافي االقتصادي العالمي من خالل 

حلول االبتكار واالستدامة.
وقالت معاليها إن دولة اإلمارات ماضية 
بتوجيهات قيادتها الرشيدة باالستفادة من 
والطاقة  المتطورة  والتقنيات  الصناعات 

منخفضة الكربون، والخالية من الكربون، 
لتعزيز النمو االقتصادي المستدام، ويعد 
قطاع الطاقة أحد القطاعات المهمة المعنية 
بمواكبة هذه التغييرات العالمية، ونحن في 
دولة اإلمارات ننظر إلى دمج حلول الثورة 
الصناعية الرابعة في هذا القطاع وغيره من 
القطاعات الصناعية الرائدة كأمر محوري 
المعرفة  القائم على  في تعزيز االقتصاد 
دولة  رؤية  مع  يتماشى  وبما  واالبتكار، 

اإلمارات للخمسين عامًا المقبلة.
وأضافت معاليها: »يشكل التصنيع الذكي 
واحدًا من أبرز المحاور المطروحة أمام 
والمسؤولين  القرار  وصّناع  المفكرين 
الدولية،  الشركات  ومديري  الحكوميين 
فرصة  »أديبك«  ومؤتمر  معرض  ويوفر 
تجربة  واستعراض  الملفات  هذه  لطرح 
دولة اإلمارات على صعيد تبني التكنولوجيا 
المتقدمة وتطبيقاتها مثل الذكاء االصطناعي، 
وإنترنت األشياء، والروبوتات، وبلوك تشين، 
باعتبارها مفتاحًا لتأسيس مراكز تصنيع ذكية 
تدعم نمو وتطور صناعات المستقبل. وام

لجامعة  األعلى  العلمي  المجلس  عقد 
محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية اجتماعه 
األول حضوريا بمقر الجامعة برئاسة معالي 
الشيخ عبد اهلل بن بيه رئيس مجلس اإلمارات 

لإلفتاء الشرعي رئيس المجلس.
األكاديمية  البرامج  المجلس  واستعرض 
تطويرها  وإمكانية  الجامعة  في  الحالية 
واستحداث تخصصات جديدة في عدد من 
المساقات العلمية إلى جانب مناقشة السبل 
الكفيلة بتعزيز المشاريع البحثية في الجامعة.

ورفع معالي الشيخ عبداهلل بن بيه الشكر 
الجزيل إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير 
لقطاع التعليم والمعرفة الذي يشكل األساس 

للتنمية والتميز واإلبداع والتقدم.
ورحب معاليه في بداية االجتماع بأعضاء 
المجلس .. مثمنا جهودهم في دعم مسيرة 

الجامعة العلمية واألكاديمية.
وسعيها  الجامعة  إدارة  على  أثنى  كما 
صدارة  إلى  بالجامعة  للوصول  الحثيث 
مشيدا  والعالمية..  العربية  الجامعات 
بمخرجات مؤتمر »تجديد الخطاب الديني« 
الذي نظمته الجامعة مؤخرا بمشاركة عدد 
من العلماء والخبراء والمختصين كما تقدم 
بالتهنئة إلى اإلدارة والمنظمين بنجاح المؤتمر.

األداة  يعتبر  العلمي  المجلس  إن  وقال 
لتوجيه  عنها  يستغنى  ال  التي  الضرورية 
الجامعة ورفدها بالمقترحات الصائبة واألفكار 
النيرة والرؤى الثاقبة لتقديم أفضل العطاء 
بين  المزاوجة  في  األداء  بأحسن  والقيام 
ثوابت األصالة ومتغيرات الحداثة والتناغم 
بين األصول الراسخة والفروع المائسة في 
مهب رياح التغيير التي ال تستثني شيئا من 

حياة اإلنسان المعاصر.
وأكد أهمية دور المجلس العلمي كبيت 
الموائمات  منهج  اتباع  خالل  من  خبرة 

الممتدة  والجسور  والوساطات  الحضارية 
الواصلة  المعرفية والممرات  الحقول  بين 
بين الفضاءات الثقافية والتحالف بين القيم 

والتوازن بين الكليات.
وقال معاليه : » تلك هي مقاربتنا ورؤيتنا 
التي نطمح إلى تحقيقها، رؤية تقوم على 
الموائمة والمالئمة والتوسط وإيجاد الجسور 
والوسائط التي تصل بين ضفتي نهر الحياة 
الوفي لمنبعه المتلون بألوان تربة مجراه في 
سالسة وانسياب ليسقي بساتين المعارف 

اإلنسانية«.

أكملت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
استعداداتها النطالقة النسخة الخامسة من 
مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 
للقران الكريم لإلناث التي تقام في قاعة 
ندوة الثقافة والعلوم بدبي خالل الفترة من 

٢٠ إلى ٢7 نوفمبر ٢٠٢١ .
إبراهيم محمد  المستشار  وقال سعادة 
بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي 
اللجنة  الثقافية واإلنسانية رئيس  للشؤون 
المنظمة للجائزة إن مسابقة الشيخة فاطمة 
بنت مبارك تعتبر واحدة من الفروع الرئيسية 
للجائزة وتحظى باهتمام خاص تقديرا لشخصية 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 
األسرية »أم اإلمارات« ولدورها الهام والرائد 
في رعاية وتشجيع حفظة وحافظات كتاب 
اهلل عز وجل وإلى الكثير من األعمال الخيرية 
واإلنسانية التي ترعاها سموها في العديد 

من الدول العربية والعالم اإلسالمي.
وأكد بوملحه أن جميع اللجان وفرق العمل 
بالجائزة أكملت استعداداتها النطالق هذا 
الحدث القرآني الذي تتنافس فيها حافظات 
القرآن الكريم من أكثر من ٥٠ دولة وجالية 
إسالمية حول العالم تلقينا موافقتهم على 

المشاركة، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة 
خالل األيام القادمة بمشيئة اهلل تعالى حيث 
ما زالت الجائزة مستمرة في تلقي ترشيحات 
الدول للمشاركة في هذا الحدث القرآني 
المتميز وسيبدأ وصول المتسابقات بمشيئة 
اهلل إلى أرض الدولة خالل أيام ١7 و١8و١٩ 

نوفمبر الجاري. 
وأوضح أنه تم اختيار لجنة تحكيم دولية 
من كبار المحكمين ذوي الخبرة في مجال 
العالمية وضمت  المسابقات  في  التحكيم 
اللجنة كاًل من فضيلة الشيخ علي محمد بن 

عطيف من المملكة العربية السعودية رئيسا 
للجنة التحكيم وفضيلة الشيخ الدكتور سالم 
محمد الدوبي من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة نائبا لرئيس لجنة التحكيم وعضوية 
كل من فضيلة الشيخ عبداهلل محمد األنصاري 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة وفضيلة 
الشيخ محمود زكي محمود من جمهورية 
عقيل  سيد  الشيخ  وفضيلة  العربية  مصر 
حسين من اندونيسيا وفضيلة الشيخ أحمد 
عبدالقيوم بن عبد رب النبي من جمهورية 

باكستان اإلسالمية. وام

وقعت وزارة الدفاع خالل اليوم الثاني 
مــن معــرض دبــي للطيــران ٥ صفقــات 
بقيمــة ١١ مليــارًا و٢8٤ مليونــًا و8٣7 
ألــف درهــم مع شــركات محليــة ودولية 
ليبلــغ إجمالــي الصفقــات المبرمــة خالل 
أول يوميــن ١٠ صفقــات بقيمــة إجمالية 
بلغــت ١٦ مليــارا و٥٢٤ مليونــًا و٤٤ ألف 
درهــم حيث بلغت صفقــات اليوم األول 

٥ مليــارات و٢٣٩ مليونًا و٢٠7 آالف.
جــاء ذلــك بحضور اللــواء الركــن طيار 
إســحاق صالح البلوشــي المدير التنفيذي 
ــرض  ــة للمع ــكرية المنظم ــة العس للجن
ــري  ــد الحج ــارة حم ــار س ــدم طي والمق
المتحــدث الرســمي باســم معــرض دبــي 

للطيــران.
واســتهل البلوشــي المؤتمــر الصحفــي 
لإلعالن عن الصفقات المنعقدة بين وزارة 
الدفــاع والشــركات الدفاعيــة المتخصصة 
فــي مجــال الطيــران بالترحيــب بجميــع 
الحضــور مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم.. 
مشــيدًا بالعــروض الجويــة التــي أقيمــت 
في اليوم األول من المعرض واســتغرقت 
ــة  ــت بداي ــث كان ــي ٣ ســاعات حي حوال
قويــة للمعــرض بوجود القيــادات داخله.

وأضــاف أن الصفقــات المنعقــدة فــي 
اليــوم الثانــي مــن المعــرض مختلفــة عن 
بعضهــا البعــض ألنــه تم عقدهــا مع دول 
متعــددة حيــث يوجــد عقــد محلــي و٤ 
عقــود دوليــة لشــركائنا مــن خــارج دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
ــى  ــة األول ــي الصفق ــد ف ــم التعاق وت
اليونانيــة   SIELMAN شــركة  مــع 
لتقديــم خدمــات الدعم الفنــي والصيانة 
ألنظمــة القــوات الجوية والدفــاع الجوي 
بقيمــة ٣ مالييــن و٦7٣ ألف درهم وفي 
الصفقــة الثانيــة تــم التعاقــد مــع شــركة 
 RHEINMETALL AIR DEFENCE
AG  السويسرية لتقديم خدمات اإلسناد 
الفنــي ألنظمــة القــوات الجويــة والدفاع 
الجــوي بقيمة ٥ ماليين و٥٥8 ألفًا و٩١8 

. درهمًا
الثالثــة  الصفقــة  توقيــع  تــم  كمــا 
 HENSOLDT FRANCE ــركة ــع ش م
ــال  ــزة اتص ــراء أجه ــية لش SAS الفرنس

لصالــح القــوات الجويــة والدفــاع الجوي 
بقيمــة ١٣ مليونــا و١٦٩ ألفا و٣٢ درهما 
فيمــا تــم عقــد صفقــة رابعــة مــع 
 NORTHROP GRUMMAN ــركة ش
 INTERNATIONAL TRADING
األمريكية لتقديم خدمات االســناد الفني 
ألنظمــة القــوات الجوية والدفــاع الجوي 
ــًا و٦٩٢ ألــف درهــم. بقيمــة ١٤ مليون

وعقــدت الصفقــة الخامســة واألخيرة 
 GLOBAL AEROSPACE مــع شــركة
ــم  ــة لتقدي LOGISTICS LLC  المحلي
خدمــات الصيانة والدعم الفني لطائرات 
قيــادة القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي 
لمــدة ٣ ســنوات بقيمة ١١ مليــارًا و٢٤7 

مليونــًا و7٤٤ ألفــًا و٣٢٩ درهمــًا«. وام

تماشياً مع توجهات الدولة بدعم الصناعات اإلماراتية منخفضة الكربون
»الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة« تستعرض أمام الشركات العالمية في 

»أديبك« المزايا التنافسية لـ»اصنع في اإلمارات«

المجلس العلمي األعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعه األول حضوريًا اكتمال االستعدادات النطالق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

16 مليار درهم قيمة صفقات القوات المسلحة خالل أول يومين بمعرض دبي للطيران

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن 
حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية موازنة 
مالية هي األعلى منذ إنشاء الجامعة القاسمية 
في عام ٢٠١٣، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢١/ 
٢٠٢٢ لتلبية مختلف التوسعات التي تشهدها 

الجامعة في مختلف برامجها األكاديمية.
وجاءت الميزانية مرآة لتوّسع الجامعة في 
استكمال بنيتها التحتّية وتطويرها، وزيادة 
أعضاء الهيئتين التدريسّية واإلدارّية في ظّل 
الطلبة  أعداد  زيادة  إلى  المدروس  التوّجه 
بإضافة طلبة من جنسيات  فيها  المقبولين 

جديدة.
ومن شأن الموازنة التي اعتمدها صاحب 
السمو حاكم الشارقة أن تعمل على تحقيق 
رسالة الجامعة ورؤيتها في نشر وسطية اإلسالم 
وسماحته بجيل مؤهل في كافة التخصصات 
التي تتيحها الجامعة في كليات الجامعة الخمس 
وهي كلية الشريعة والدراسة اإلسالمّية، وكلية 
االقتصاد  وكلية  اإلنسانّية،  والعلوم  اآلداب 
واإلدارة، وكلية االتصال، وكلية القرآن الكريم.

وتقضي الموازنة إلى مواصلة العمل وفق 
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في 
تطوير برامجها العلمية والبحثية فضال عن 
مواصلة منظومة األداء وفق استراتيجية الجامعة 
من  وبناتها  أبنائها  دعم  في  اتخذتها  التي 
طلبة الجامعة واستقطابهم من مختلف دول 
 العالم وتعزيز الصلة بينهم وبين الجامعة.

ووفق تلك الميزانية المعتمدة للعام الجامعي 
٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فإنه سيتم قبول ٤٠٠ طالب 
وطالبة فضال عن مواصلة الطلبة الدارسين 
الجامعة  في  لينتظم  التعليمي  لمشوارهم 
مختلف  من  مقبولين  دولة   ٩٣ من  طلبة 

قارات العالم.
وستحقق الميزانية في ضوء ذلك رؤيتها 
لتشرق  الشارقة  في  موقعها  من  العالمّية 
على العالم كّله برسالتها السمحة المعتدلة 
المنفتحة على أحدث اإلنجازات في العلوم 
اإلنسانّية والفنون واآلداب انطالًقا من أهّم 
ُركنين تقوم عليهما الجامعة، وهما القرآن 

الكريم واللغة العربّية.
وأبدى سعادة محمد عبيد راشد الشامسي 
عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية رئيس 
اللجنة المالية وتنمية الموارد الشكر والثناء إلى 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 

رئيس الجامعة القاسمية 
العتماد سموه للموازنة 
األكبر في تاريخ الجامعة 
بزيادة عن العام الماضي 
والتي تتماشى وفق رؤية 
سموه في دعم الجامعة 
بين  من  رائدة  لتظل 
مناهجها  في  الجامعات 
استقطاب  في  ودورها 
العالم  وطالبات  طالب 
للدراسة في كلياتها التي 
نالت التجديد على اعتماد 
كافة برامجها األكاديمية .

صاحب  أن  وأوضح 
الشارقة  حاكم  السمو 
لزيادة  سنويًا  يسعى 
الموازنة المالية للجامعة 
واعتمادها  القاسمية 
يقدمه من  ما  إطار  في 
سخاء معهود من سموه 
لتواصل الجامعة وتباشر 
العام  أعمالها خالل  في 
الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأكد الشامسي أن تلك 
اعتمدها  التي  الميزانية 

سموه ستدعم روافد الجامعة الستقطاب أفضل 
النوعيات من الطالب والطالبات وفق معايير 
تنافسية من أرجاء العالم وتقدم برامج أكاديمية 
 متميزة ذات بعد ورؤية إسالمية صحيحة.

وأوضح أن تلك الميزانية سيتم العمل على 
حاكم  رؤية  مع  يتوافق  بشكل  توظيفها 
تطوير  مواصلة  على  التركيز  في  الشارقة 
البرامج األكاديمية على المستويين المحلي 
والدولي ودعم الطلبة والخريجين في إطار 
ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من 
تعزيز  بجانب  الخريجين  لشؤون  متابعة 
المجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  أنشطة 
ومواصلة القدرة المؤسسية للجامعة القاسمية 
واإلفادة من تقنيات المعلومات في العملية 
التعليمية كما وستعمل الموازنة على دعم 
المراكز ومرافق الجامعة والترقية األكاديمية 
واإلدارية. التدريسية  الهيئة  أعضاء   لبعض 

وأشاد سعادة األستاذ الدكتور عواد الخلف 
القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بمواقف 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 

رئيس الجامعة القاسمية الداعمة لمسيرة صرح 
الجامعة القاسمية حتى صارت بفضل اهلل عّز 
وجل ثم بدعم سموه غير المحدود ذات مكانة 
علمية متميزة، ليس على المستوى المحلي 
وحده، بل على المستوى العربّي والعالمي.

وقال الخلف إن توجيهات صاحب السمّو 
حاكم الشارقة لتطوير الجامعة ستبقى خارطة 
عمل جاّد، تضيء أمام اللجان المختلفة ُسبل 
بناء البرامج األكاديمية، والتفكير في التوّسع 
بها، وتطويرها مع زيادة االهتمام باألنشطة 
المنهجّية، ضمن  المنهجّية وغير  التعليمّية 
اإلفادة  مع  للجامعة  االستراتيجية  الخطط 
إدارة  في  والتقنيات  األساليب  أحدث  من 
العملية التعليمّية بمرتكزاتها الثالثة: الطلبة، 
ضمن  واإلدارّيين  التدريس،  هيئة  وأعضاء 

حَرم جامعي ذكّي.
وشكر الدكتور الخلف صاحب السمو حاكم 
الشارقة لتكريمه الجامعة بهذا االعتماد المالّي 
األضخم لموازنتها، كما شكر أعضاء مجلس 
األمناء وكّل من عمل على إعداد الموازنة التي 
جاءت ملبية لطموحات الجامعة القاسمّية في 

تحقيق المزيد من اإلنجازات. وام

لتلبية مختلف التوسعات التي تشهدها الجامعة في مختلف برامجها األكاديمية
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة المالية األكبر في تاريخ 
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عبداهلل بن بيه وجانب من المشاركين في االجتماع

الميزانية مرآة لتوّسع الجامعة في استكمال 
بنيتها التحتّية وتطويرها وزيادة أعضاء 

الهيئتين التدريسّية واإلدارّية

أبوظبي - الوطن

زار جناح سلطنة عمان في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«
سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون في المجاالت 

األمنية مع وزير داخلية مونتينيغرو

ــيف  ــمو الشــيخ س ــق س ــى الفري التق
بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة، فــي جنــاح 
»فزعــة« بـ»إكســبو ٢٠٢٠ دبي«، معالي 
ســيرجي ســيكولوفيتش وزيــر الداخليــة 
فــي جمهورية الجبل األســود مونتينيغرو 

والوفــد المرافــق لــه.
وبحث ســموه خالل اللقاء سبل تعزيز 
العالقات بين اإلمــارات ومونتينيغرو في 
المجــاالت األمنيــة والشــرطية وســبل 

االرتقــاء بهــذه العالقــات وتطويرها.
ــر  ــي الوزي ــع معال ــموه م ــادل س وتب
الضيــف الحديــث حول الحــدث العالمي 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، ودوره في تعزيز 
الحــوار العالمــي وتقريب وجهــات النظر 
وتحقيــق التواصــل بيــن شــعوب العالــم، 
باعتبــاره حدثا يحتفل باإلبــداع واالبتكار 

والتقــدم اإلنســاني والثقافة.
حضــر اللقــاء معالــي الفريــق عبــداهلل 

خليفــة المــري قائــد عــام شــرطة دبــي 
ــي  ــة حارب الخييل ــن خليف ــواء الرك والل
وكيــل وزارة الداخليــة، واللــواء الدكتــور 
أحمد ناصر الريســي مفتش عام الوزارة، 
واللــواء الشــيخ محمــد بــن طحنــون آل 
نهيان مدير قطاع شــؤون األمن والمنافذ 

بشــرطة أبوظبــي وعــدد مــن الضبــاط.
كمــا حضر اللقاء مــن جانب جمهورية 
الجبل األســود مونتينيغرو ســعادة زوران 
الداخليــة  وزيــر  مســاعد  ميليانيتــش 
وســعادة زوران بردجانيــن القائــد العــام 
للشــرطة وســعادة إيســيدورا دابوفيتــش 
القائــم باألعمــال في الســفارة وعدد من 

المسؤولين.
مــن جهــة أخــرى قــام الفريــق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
بزيارة إلى جناح ســلطنة عمان الشــقيقة 
ــبو  ــي »إكس ــل ف ــة التنق ــام بمنطق المق

٢٠٢٠ دبــي«.
واســتمع ســموه لشــرح مــن ســاجدة 
ــاح  ــام للجن ــب المفــوض الع ــي نائ الغيث
حــول مــا يقدمــه الجنــاح الــذي تــم 
تصميمــه بشــكل مســتوحى مــن أصالــة 
التــراث العمانــي وارتباطــه بالبيئــة ومن 
أهمهــا شــجرة اللبــان التــي تــم اســتلهام 
تصميــم الجنــاح منهــا، كمــا اطلع ســموه 
علــى مــا يعرضــه الجنــاح مــن إنجــازات 
السلطنة االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
والعلميــة والمبــادرات العمانيــة فــي 

مجــاالت مختلفــة.
رافــق ســموه فــي الزيــارة اللــواء 
ــل  ــي وكي ــارب الخييل ــة ح ــن خليف الرك
وزارة الداخليــة، واللــواء الدكتــور أحمد 
ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء 
الشــيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير 
قطــاع شــؤون األمــن والمنافــذ بشــرطة 

أبوظبــي وعــدد مــن الضبــاط. وام

سيف بن زايد خالل لقائه سيرجي سيكولوفيتش

 1985٢ جرعة منها خالل ٢4 ساعة
جرعــات لقــاح »كوفيـد19« المقـدمة في 

اإلمارات تقترب من 21.6 مليون
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديــم ١٩8٥٢ جرعة من لقاح »كوفيد١٩« 
خــالل الســاعات الـــ ٢٤ الماضيــة، وبذلــك 
يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمها 

حتــى أمــس االثنيــن ٢١٥7٣8٠٥ جرعــات، 
ومعــدل توزيــع اللقــاح ٢١8.١٣ جرعة لكل 
١٠٠ شــخص. يأتــي ذلــك تماشــيًا مــع خطــة 
الــوزارة لتوفيــر لقــاح »كوفيــد١٩«، وســعيًا 

إلــى الوصول إلى المناعة المكتســبة الناتجة 
عــن التطعيــم، والتــي ستســاعد فــي تقليــل 
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس 

وام »كوفيد١٩«. 

اقتصاد
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العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مطبخ الضيف الملكى

رخصة رقم: CN-2429185 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الساحل الغربي تنظيف وتلميع السيارات

رخصة رقم: CN-2406395 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جسر الغربية للمقاوالت والنقليات العامة

رخصة رقم: CN-1466768 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جي سي إس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2913883 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة الحكمة لخدمات توريد العمالة

رخصة رقم: CN-1338582 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أضواء الخليج لتجارة أدوات االنارة ولوازمها

رخصة رقم: CN-2304883 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

لينوفو للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2456022 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

ستار بالس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2656311 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة االصدقاء لتأجير السيارات

رخصة   رقم: CN-1004851     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جاسم محمد جاسم 

راشد النعيمى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد خلفان سعيد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
القصر الذهبي لتجارة اللوحات الفنية والبراويز ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-1086383     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خليل عبدالرحمن 
ابراهيمى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم على غلوم 
موسى العبيدلى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف خليل عبدالرحمن ابراهيمى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عصام محمد رفيع 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا خزام

رخصة   رقم: CN-1040792     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالسالم محمد 

سالم مسعود العلوى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شاجهان موتابارامبيل ٤٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف موتابارامبان سيد محمد

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالرزاق 
محمد مشكال العوضى 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-1176671     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة سلطان فالح حمود جره القحطانى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف زايد فالح حمود جره القحطانى

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

تعديل إسم تجاري من/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة
VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
إلى/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

 VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كار كلينك ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1073081     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ احمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى 

من شريك إلى مالك
من  العوضى  عبداهلل  الحاج  عبداهلل  احمد  الشركاء/  نسب  تعديل 

٥٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
1x1 1 إلىx8 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

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

تعديل إسم تجاري من/ كار كلينك ذ.م.م
CAR CLINIC L.L.C

إلى/ كار كلينك - شركة الشخص الواحد ذ م م
CAR CLINIC- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2029237     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة هاجر امين على محمود ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف على ابراهيم موسى عيسى ابو حليقه
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد احمد محمد ابو غزاله

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

تعديل إسم تجاري من/ وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م
WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE L.L.C
إلى/ وايت كوست للصيانه العامه- شركة الشخص الواحد ذ م م

WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الغافه للمواد الزراعية

رخصة رقم: CN-4130218 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: جالديوس للزهور والهدايا- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
عنوانه الشركة: محل 4، مبنى، شركة ابوظبي التجاري 
للعقارات ذ م م- C220 مدينة محمد بن زايد شرق 

12، قطعـة
CN-1332186 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 14/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105039510 

تاريخ التعديل 14/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1414909     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ تجبكو باكر من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ تجبكو باكر من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد عبيد راشد الكعبى

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

FARMTEC INTERNATIONAL L.L.C
إلى/ تكنولوجيا المزارع العالمية - شركة الشخص الواحد ذ م م
FARMTEC INTERNATIONAL- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور

رخصة   رقم: CN-3917186     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة احمد محمد راشد مصبح الرميثى

تعديل إسم تجاري من/ الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور
ALTAF REAL ESTATE MANAGEMENT AND DECORATION WORKS
إلى/ الطف لتطوير األعمال وإدارة العقارات- شركة الشخص الواحد ذ م م

 ALTAF FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND REAL ESTATE
MANAGEMENT  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وادارتها »6499005«
تعديل نشاط/ إضافة استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وادارتها »6499004«
تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في مشروعات البنية التحتية وتأسيسها وادارتها »6499007«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة »6820011«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير العقارات وادارتها »6820001«

تعديل نشاط/ حذف أعمال تنفيذ التصميم الداخلي »الديكور« »4330015«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
وإال  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  أربعة  االقتصادية خالل 
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
النجم الطائر للسفريات

رخصة   رقم: CN-2827471     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ النجم الطائر للسفريات

ALNAJEM ALTAER TRAVELS
إلى/ نجم الربيع التجاريه

NAJEM AL RABIE TRADING
تعديل نشاط/ إضافة بيع العطور - بالتجزئة »4772007«

تعديل نشاط/ إضافة بيع الحلي واالكسسوارات الغير ثمينة- 
بالتجزئة »4771110«

تعديل نشاط/ إضافة بيع األحذية الرجالية- بالتجزئة  »4771901«
تعديل نشاط/ إضافة بيع مستحضرات التجميل- بالتجزئة  »4772008«

تعديل نشاط/ حذف بيع تذاكر السفر »7911007«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يومًا  أربعة عشر  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة تمام العمال السيراميك

رخصة رقم: CN-1135903 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.
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07 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في: دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع الدعوى: طلب الحجز وبيع عقار مرهون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم »١٤« لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية »مساهمة عامة«

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، 
شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

المطلوب إعالنه: شركة كيه سي م م ح
عنوانه: اإلمارات، إمارة الشارقة، الحمرية، الشارقة، شارع المنطقة الحرة بالحمرية، 
مبنى قطعة أرض رقم 2F-02A بالقرب من شركة أوكسجين، ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - 

qmixma@emirates.net.ae ، ٠٤٨٨٨٦٠٧١
موضوع اإلعالن: انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي 
االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه 
لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن 
٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام العشرة التالية لرسوم 
المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:

نوع شقة سكنية بإمارة دبي، منطقة الثنية الخامسة رقم األرض: ٩٦٦ رقم البلدية: 
٩٥٥ - ٣٩٣ رقم المبنى: ١ اسم المبنى: ليك سيتي تاور  رقم العقار: ١٥٠٢ المساحة 

بالمتر المربع: ٧٨٫٠١ المبلغ: ٥٧٩٩٥٠٫٨٥ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في الدعوى
 رقم: ١٢٥/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في: دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع الدعوى: طلب الحجز وبيع عقار مرهون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم »١٤« لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية »مساهمة عامة«

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، 
شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

المطلوب إعالنه: شركة كيه سي م م ح
عنوانه: اإلمارات، إمارة الشارقة، الحمرية، الشارقة، شارع المنطقة الحرة بالحمرية، 
مبنى قطعة أرض رقم 2F-02A بالقرب من شركة أوكسجين، ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - 

qmixma@emirates.net.ae ، ٠٤٨٨٨٦٠٧١
موضوع اإلعالن: انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي 
االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه 
لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن 
٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام العشرة التالية لرسوم 
المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:

نوع شقة سكنية بإمارة دبي، منطقة الثنية الخامسة رقم األرض: ٩٦٦ رقم البلدية: 
٩٥٥ - ٣٩٣ رقم المبنى: ١ اسم المبنى: ليك سيتي تاور  رقم العقار: ١٥٠٢ المساحة 

بالمتر المربع: ٧٨٫٠١ المبلغ: ٥٧٩٩٥٠٫٨٥ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم: ١٢٥/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١١٣٠ تجاري كلي، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٧٩٣٢٩٥٥٠٫٩٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ بنك دبي التجاري ش م ع وآخرون عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، شقة الطابق الرابع

ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه داوود سيف الدين يعقوب اليعقوب

فندق  مبنى  زايد،  الشيخ  شارع  دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه: 
alyaquob@gmail.com - ميركيور، مركز دبي العالمي الثاني - ٠٠٩٧١٥٠٦٥١٠٥١٨

 موضوع اإلعالن المنفذ ضده: فندق جراند ميركيور ش.ذ.م.م
المنفذ ضده: عبدالملك داوود سيف الدين اليعقوب انه في يوم االربعاء الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري 
بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكتروني http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات 
قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات 
المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام 
التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما 

يلي بيان أوصاف الممتلكات:
نوع العقار: أرض وما عليها من بناء، المنطقة: المركز التجاري الثانية، رقم األرض: 
١٩، رقم البلدية: ٢٠٦ - ٣٣٦ المساحة: ٩٢٩٫٠٣ متر مربع القيمة: ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم.

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في التنفيذ
 رقم ٧٢٣٨/٢٠٢٠/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١١٣٠ تجاري كلي، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٧٩٣٢٩٥٥٠٫٩٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ بنك دبي التجاري ش م ع وآخرون عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، شقة الطابق الرابع

ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه داوود سيف الدين يعقوب اليعقوب

فندق  مبنى  زايد،  الشيخ  شارع  دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه: 
alyaquob@gmail.com - ميركيور، مركز دبي العالمي الثاني - ٠٠٩٧١٥٠٦٥١٠٥١٨

 موضوع اإلعالن المنفذ ضده: فندق جراند ميركيور ش.ذ.م.م
المنفذ ضده: عبدالملك داوود سيف الدين اليعقوب انه في يوم االربعاء الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري 
بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكتروني http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات 
قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات 
المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام 
التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما 

يلي بيان أوصاف الممتلكات:
نوع العقار: أرض وما عليها من بناء، المنطقة: المركز التجاري الثانية، رقم األرض: 
١٩، رقم البلدية: ٢٠٦ - ٣٣٦ المساحة: ٩٢٩٫٠٣ متر مربع القيمة: ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم.

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٢٣٨/٢٠٢٠/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

بقالة بست اليف

رخصة رقم: CN-1873535 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 ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

قناص العين لزينة السيارات

رخصة رقم: CN-1193049 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 ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم دريم سيتي

رخصة   رقم: CN-1914150     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبداهلل بخيت محمد 

بخيت العامرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف خوله سعيد محمد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية

رخصة   رقم: CN-2175083     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 

يونس عجيزه ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد سعيد خليفه حمد البلوشى

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

الشخص  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  شكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية
PROFESSIONAL TWO ELECTRICAL CONTRACTING
إلى/ بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية- شركة الشخص الواحد ذ م م

 PROFESSIONAL TWO ELECTRICAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

المدعى عليه الثاني: إسكندر عزالدين معزي 
ـ مستودع  ـ شارع TH١٧ متفرع من شارع مراكش  ام رومول  ـ منطقة  )دبي 
رقم ٢ ملك عقارات حكومة دبي بواسطة سيف ناصر مكاني رقم ٣٥٨٠٥٩١٩٩٢ 

ـ هاتف متحرك: ٠٥٠٣٥٣٤١١٨ 
نرجو إعالمكم أن محكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبيرًا مصرفيا في الدعوى 
أعاله والمقامة ضدكم من / بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(  ونظرا لإلجراءات 
االحترازية الصحية في الوقت الحالي والتي بموجبها سيتم التقاضي عن بعد ندعوكم 
لحضور اجتماع خبره عبر نظام االتصال المرئي )ZOOM APPLICATION( في 
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ بالضغط 

على الرابط التالي: 
https://us04web.zoom.us/i/71804993378?pwd=WmlpQIISRTgxTS94

VO42cHgrRU5Zdz09
 Meeting ID: 71804993378

  Passcode: P5ps49
على أن يتم تزويدنا بالمستندات التي تعزز دفوعكم في هذه الدعوى على البريد 

 khouse@knowledgehouse.ae اإللكتروني
أو على الواتس آب رقم : ٠٥٦٢٥٣٩٣٩٤

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن بالنشر إعالن بالنشر في الدعوى رقم 
٥٧٠/٢٠٢١/٣٨ تجاري مصارف جزئي 

إجتماع خبرة

خبير مصرفي / محمد كامل عيران 

وخدمات  البخار  علي  للتنظيف  بتلرز  شركة  األولى/  ضدها  المستأنف 
الغسيل ذ.م.م 

باإلشارة الموضوع اعاله وعطفًا على تعييني خبيرًا حسابيًا في الدعوى 
المذكورة اعاله بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن مقام محكمة دبي 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ يقتضي ـ حضوركم او من يمثلكم قانونًا  الموقرة 
التالية  التواصل  وسائل  عبر  منصور  الحسابي/ مصعب  الخبير  لمراجعة 

)امانة محاسبون قانونيون ( ـ هاتف رقم ٢٨٦٨٨٣٦ -٠٤ 
  court@amanacac.ae   بريد الكتروني

)دبي ـ القرهود ـ بناية بنك الشارقة ـ مكتب ٣٠١( وذلك يوم األربعاء 
الموافق ٢٠٢١/١١/١٧  وبخالف ذلك مراجعة الخبير الحسابي في موعد 
اقصاه ٧ ايام من تاريخ نشر ـ هذا اإلعالن وذلك لتقديم كافة وجميع 

المستندات بخصوص موضوع الدعوى

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن بالنشر اعمال الخبرة الحسابية في الدعوى 
٢٠٢١/١١٧١ إستئناف تجاري 

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / مصعب منصور 

المدعى عليها: أي بي ان لتجارة المجوهرات »ش.ذ.م.م«
بناء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة العمال الخبرة في الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ في تمام الساعة العاشرة 
صباحا لعقد االجتماع االول للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم 
 Email:expert@alsharid.com التالية  العناوين  على  االجتماع  برابط 
تليفون: ٠٤٢٥٥٥١٥٥ لذا يطلب حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور 
االجتماع المذكور مع ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، وعليكم 
مراجعة الخبير اوال باول بشأن اية استفسارات ولمتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ المأمورية واستالم المستندات والتعقيب عليها. 
الخبير/ عبيد محمد الشارد
رقم القيد بمحاكم دبي ١٥٢- رقم القيد بوزارة العدل ٤٩٢

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

دعوة لحضور االجتماع االول للخبرة في الدعوى 
رقم ٢6١6 / ٢٠٢١ تجاري جزئي- دبي

إجتماع خبرة

المدعى عليها: جيه كيه بايون لمقاوالت البناء ش ذ م م
بناء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة العمال الخبرة في الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف 
عصرا لعقد االجتماع االول للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم 
 Email:Exp.sehamalfalahi@gmail.com برابط االجتماع على العناوين التالية
تليفون: ٠٤٢٥٥٥١٥٥ لذا يطلب حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع 
المذكور مع ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة الخبير 
اوال باول بشأن اية استفسارات ولمتابعة تطورات اجراءات تنفيذ المأمورية 

واستالم المستندات والتعقيب عليها. 
الخبيرة/ سهام عبداهلل حمد بن يلوان الفالحي
رقم القيد بمحاكم دبي ١٧٣

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

دعوة لحضور االجتماع االول للخبرة في الدعوى 
رقم ٣6٥٠ / ٢٠٢١ تجاري جزئي- دبي

إجتماع خبرة

ايم يافث تاجو  فقد جواز سفر باسم: 
تيمجو, جنسيته: الكاميرون, ورقم الجواز: 
1092589 , فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد حنيف حاجى اهلل 
الجواز:  ورقم  باكستان,  جنسيته:  راخا, 
6789152BQ  , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

اوساس  غابريل  باسم:  سفر  جواز  فقد 
اهيغى, جنسيته: نيجيريا, ورقم الجواز: 
09144331A , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة باكتشوس إنترناشونال 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٥٠٢٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  النيديش سيرفيسز م.م.ح، قد تقدمت بطلب  بأن شركة 
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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٧٨٥«

للعطور  هيليوس  الشركة  بأن  االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  تعلن 
ترغب  رقم ٢٦٠٠٠٥٤٤(  )رخصة صناعية  التجميل ش.ذ.م.م  ومستحضرات 

بتحويل الحصص كالتالي: 

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي: 

 publication@rakez.com  :هاتف رقم :٩٧١٧٢٠٤١١١١+  بريد الكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم : 6٥٥9٢9 

اسم المتنازل 
أتاك فارما كوزمتيك في كيميا ساناسي 

تيكارت انونيم سيركتي

عدد الحصص 
٧٤

اسم المتنازل له 
بارفش كومار

شركة  من/  صــادرة  أسهم  شهادة  فقدت 
أبوظبي لبناء السفن، باسم/ داليا أحمد إمام 
الرجاء  عليها  يعثر  فمن  النصر،  أبو  أحمد 

االتصال على الرقم: ٠٥٠6١٢٣٠٠6

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان شهادة أسهم

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة ساي 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »64٣66٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إكو تريد جنرال تريدينغ 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6466١٣«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة دي زد إيه كونسولتانسي سيرفيسز 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٠٠٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنوفيكس إنترناشونال 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٢٣٥44«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيه. إيه. بي كونسولت 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٣٨44«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة براناف 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6469٧9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيمان كونسولتينغ 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٧٠٧«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة دي سي نتس 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

فقد جواز سفر باسم: سبحان بدشاه  إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٥٠٥٨«
مياه، جنسيته: بنغالدش، ورقم الجواز: 
0024064EB، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: نور البيان للخدمات الفنية ش ذ م م 

المنذر إليه الثاني: لطف الرحمن حليم الدين 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
مدة  خالل  درهم  ألف  مائة  درهم   ١٠٠٠٠٠ مبلغ  بسداد 
وإال  اإلنذار  هذا  إستالمهم  تاريخ  من  أيام  خمسة  أقصاها 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠6١/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: كيه زد اس لتجارة الدواجن المجمدة ذ م م 
المنذر إليه الثاني: قاضي نور نبي شميم قاضي عبدالجليل 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٧٠٠٠٠ درهم مائة وسبعون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠6٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه: قاضي نور نبي شميم قاضي عبدالجليل 

لذلك ،، فإن المنذر يكلف المنذر إليه بضرورة الوفاء بسداد 
مبلغ ٧٠٠٠٠ درهم سبعون ألف درهم خالل مدة أقصاها 
وإال سيضطر  اإلنذار  إستالمهم هذا  تاريخ  أيام من  خمسة 
المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه 
بالنفاذ  القانونية مشمواًل  الفائدة  وإستصدار أمر األداء مع 
المعجل وإلزام المنذر إليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي 

ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠4٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: عادل البلوشي لتجارة المالبس الجاهزة ذ م م 

المنذر إليه الثاني: محمد ازاد خان عبالرحمن خان 
لذلك ،، فإن المنذر يكلف المنذر إليهما بضرورة الوفاء بسداد 
مبلغ ٢٠٩٨٤ درهم عشرون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون 
درهم خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية 
مشمواًل بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم 

ومصاريف التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥١/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كابيتال للمواشي ذ.م.م رقم الرخصة: ٩٢١٩٠٩
العنوان: مكتب رقم ١٠ ملك محمد غلوم الصايغ اهلي- عيال ناصر

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٩٨٦٣

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: ٢٠٢١/١٠/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٧٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

دائرة التنمية االقتصاديةالهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩٧١ الفاكس: 

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كابيتال للمواشي ذ.م.م رقم الرخصة: ٩٢١٩٠٩
العنوان: مكتب رقم ١٠ ملك محمد غلوم الصايغ اهلي- عيال ناصر

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٩٨٦٣

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: ٢٠٢١/١٠/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٧٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

دائرة التنمية االقتصاديةالهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩٧١ الفاكس: 

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: مطعم وسط المدينة ش ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٥/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: لونج اليف لتجارة المواد الغذائية ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥9/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: رفرفريش لتجارة األسماك ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠4٥/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد 
المنذر إليه األول: محمد ناظم الدين محمد حسن شكدار 
المنذر إليه الثاني : اس ام ان لتجارة المنسوجات ذ م م 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٧/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد 
المنذر إليه األول: مهدي يوسف مواله 

الكهربائية  التمديدات  إلصالح  حلم   : الثاني  إليه  المنذر 
والصحية ذ م م 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: الغطاء األسود لمقاوالت الصحية واألصباغ 
المنذر إليه الثاني : محمد زاهد اإلسالم شاهجان ماتوبور 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠4٨/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ايه تو زيد فاست ساينز لالعالن ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٨٧٩٨٠

العنوان: مكتب G02 ملك الخليج التجاري »ش.ذ.م.م« بردبي، الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠١٦٤٠
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٦/٢٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٦/٢٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: عرب اكسبريس للنقليات »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٧٠٨٧٠٩

العنوان: مستودع رقم s14 مؤسسة دبي العقارية- راس الخور الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٥٧٣٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٩/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٢٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ام اي بي ام لتجارة المواد العازلة والواقية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٨٨٧٥٠٩

العنوان: مكتب رقم ٤٣- ٤٤ ملك بلدية دبي، بردبي، الفهيدي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣١١٩
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي 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: ٢٠٢١/١١/١٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني، ديرة، المرقبات

الهاتف: ٢٥١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٥١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ايه تو زيد فاست ساينز لالعالن ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٨٧٩٨٠

العنوان: مكتب G02 ملك الخليج التجاري »ش.ذ.م.م« بردبي، الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠١٦٤٠
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٦/٢٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٦/٢٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: عرب اكسبريس للنقليات »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٧٠٨٧٠٩

العنوان: مستودع رقم s14 مؤسسة دبي العقارية- راس الخور الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٥٧٣٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٩/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٢٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ام اي بي ام لتجارة المواد العازلة والواقية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٨٨٧٥٠٩

العنوان: مكتب رقم ٤٣- ٤٤ ملك بلدية دبي، بردبي، الفهيدي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣١١٩
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي 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: ٢٠٢١/١١/١٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني، ديرة، المرقبات

الهاتف: ٢٥١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٥١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: نافع هيلث كير للتجارة »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٩٥٣٦٣١ العنوان: مستودع رقم s01 مؤسسة دبي العقارية- 

راس الخور الصناعية الثانية، بردبي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٦٧٣٥٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/١١/٠٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٠٧

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: نافع هيلث كير للتجارة »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٩٥٣٦٣١ العنوان: مستودع رقم s01 مؤسسة دبي العقارية- 

راس الخور الصناعية الثانية، بردبي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٦٧٣٥٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/١١/٠٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٠٧

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كثير النقاء للتجارة العامة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٦٨٨٩٥  العنوان: مكتب رقم F6- 47 ـ ملك بوابه الخليج 

ـ بردبي ـ بناية ذا باي جيت تاور ـ بزنس باي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٥٢٩٩٣ 
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: ٢٠٢١/١٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: بيور جينيتك اليف ستايل ميدل ايست للتجارة .ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١٥٩٥٥  العنوان: مكتب رقم ١٢٥ ـ ملك راشد خليفة 

المهيري - بر دبي - البرشاء األولى 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٦٧٢٩٢ 
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: ٢٠٢١/١٠/١٠  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٠ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كثير النقاء للتجارة العامة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٦٨٨٩٥  العنوان: مكتب رقم F6- 47 ـ ملك بوابه الخليج 

ـ بردبي ـ بناية ذا باي جيت تاور ـ بزنس باي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٥٢٩٩٣ 
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: ٢٠٢١/١٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: بيور جينيتك اليف ستايل ميدل ايست للتجارة .ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١٥٩٥٥  العنوان: مكتب رقم ١٢٥ ـ ملك راشد خليفة 

المهيري - بر دبي - البرشاء األولى 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٦٧٢٩٢ 
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: ٢٠٢١/١٠/١٠  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٠ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   امير نواز راب نواز مينهاس                  
 الجنسية / باكستان

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٦,٤٣٩  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  تويوتا كوروال - صالون- رمادي( رقم ) ٩٥٤٢٣/ 
خصوصي أبو ظبي/ ١٢ /  ٢٠١٣ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21093   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   االتفاق لتأجير السيارات                  

 الجنسية / وطنية
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٢8,٢٥٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
السيارة )  نيسان سنترا - صالون- فضي( رقم ) ١8٩٤١/  لبيع 
خصوصي الشارقة/ ٣ /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21099   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   بوبيندر جنرال تريدنج م م ح - منطقة عجمان الحرة                  
 الجنسية / مشتركة

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤8,١٣٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  نيسان دي سي - بيك اب كابينة مزدوجة- ابيض( 
رقم ) ٣٩٤٥7/ خصوصي عجمان/ B /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21084   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   االتفاق لتأجير السيارات      الجنسية / وطنية

  ١٩,١٣٢ وقدره   مبلغ  سداد  بضرورة  اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- ابيض( رقم 
) ٦١8١١/ خصوصي الشارقة/ ابيض /  ٢٠١٥ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21085   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه / اون اسيستانت نايت للتوصيل والخدمات لصاحبها ياسر عبيد                   
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٢,٦٠٩  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  بيجو بارتنر - فان شحن- ابيض( رقم ) ٢٣٦8٢/ 
خصوصي أبو ظبي/ ١٦ /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21086   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات            الجنسية / االمارات
  ٢٥,٦٩8 وقدره   مبلغ  سداد  بضرورة  اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  ميتسوبيشي النسر - صالون- رمادي( رقم 
) ٩٣٦٤٢/ خصوصي أبو ظبي/ ١٥ /  ٢٠١7 (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21083   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   اريا ستيم لخدمات التنظيف ذ م م                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤٣,77١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  نيسان ميكرو - باص- ابيض( رقم ) 7٩٤٠٢/ خصوصي 

دبي/ R /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم ) 21088 / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   فور زون ديكور الصناعية ذ م م                 

 الجنسية / االمارات
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٢٥٩,٩٦١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  مازيراتي ليفانت - استيشن- احمر( رقم ) 8٩٠٥٥/ 
خصوصي دبي/ V /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21091   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه / موج البحر لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ذ م م                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٥7,٣١٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  ميتسوبيشي كانتر - بيك اب- ابيض( رقم ) 8888٤/ نقل 
عام دبي/ نقل عام /  ٢٠١٥ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21089   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   رويال وي للمواصالت الفاخرة ذ م م                 

الجنسية / االمارات
مبلغ وقدره  ١٥٤,٣١7   اليه بضرورة سداد  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  لكزس إي اس ٣٠٠ اتش- صالون- فضي( 
رقم ) ٢٥87٦/ خصوصي دبي/ L /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21094   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   سعيد صالح السعيد الرشيدي                 
  الجنسية / مصر

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤١,٩٩٤  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  فورد ايكو سبورت - استيشن- ابيض( رقم ) ٢٠7٤٠/ 
خصوصي دبي/ N /  ٢٠١7 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21098   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   سعيد صالح السعيد الرشيدي                  

 الجنسية / مصر
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٦٤,٦١8  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  كيا سبورتاج - استيشن- فضي( رقم ) ٥7٢٤١/ 
خصوصي دبي/ V /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21096   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٢,٩٤١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- بني( رقم ) ٥8٢٤١/ 
خصوصي أبو ظبي/ 8 /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21097   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات                  

 الجنسية / االمارات
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣١,١٥7  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- بني( رقم ) ٥8٢٤7/ 
خصوصي أبو ظبي/ 8 /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21095   / 2021 (

المنذر: أورينت وارلد لتجارة وتأجير معدات البناء ش.ذ.م.م
المنذر اليهم: اي تي ان للمقاوالت ش.ذ.م.م

الموضوع
يكلف المنذر المنذر اليهم بسداد مبلغ وقدره »١١٠٫٩٣٢٫7٣« 
درهم »مائة وعشرة آالف وتسعمائة واثنان وثالثون درهما 
وثالثة وسبعون فلسا« خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
استالمه هذا اإلنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار امر األداء والمطالبة 
بالتعويض المناسب عن اي عطل او ضرر تعرض له المنذر مع 
تحميل المنذر اليهم بكافة رسوم ومصاريف التقاضي واتعاب 

الكاتب العدلالمحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم 9201 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر/ ايفكت لتجارة األجهزة الكهربائية »ش ذ م م«
العنوان: امارة دبي – منطقة القرهود - بجوار محطة مترو جي جي كو المخرج 
الثاني - بناية بوشقر القديمة - الدور االول - مكتب رقم ٣٠٤ هاتف مكتب رقم 
٠٤٢8٣٣٣٥٥ هاتف متحرك ٠٥٠٤٥٠٥٠٩8 ص ب ٢٠877 رقم مكاني ٣٢٩٣٩٣٦٥٦ 
فهد  المحامي/  بوكالة   fahad.selim.advcate@gmail.com  : الكتروني  بريد 

عبداهلل للمحاماة واالستشارات القانونية 
ضد: المخطر اليهما : »١« وول استريت لألعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م »٢« 
احمد محمد محمد عريضة العنوان: امارة دبي – بر دبي - الكرامة – مكتب رقم 
٥١8 ملك احمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري هاتف ٠٥٦77١78٦8 -  ٠٥٦٤٦١١٢٢٣ 

 wallstreetmep@gmail.com :البريد االلكتروني  -
الموضوع: اخطار عدلي بسداد المبالغ المترصدة في ذمتكم 

يخطر المخطر المخطر اليهما بما يلي: حيث ان المخطر يطالب المخطر اليهما 
بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها لـ «ايفكت لتجارة األجهزة الكهربائية  ش 

ذ م م« قيمة الشيكات المرتجعة المسحوبة على مصرف االمارات اإلسالمي. 
حيث ان المخطر طالب المخطر إليها عدة مرات بدفع المبلغ عن طريق الهاتف 
وأرسل رسائل نصية وأخطرهم شخصيًا ولكن دون جدوى، وحيث ان المخطر 
اليهما ممتنعان عن دفع المبلغ لموكل المخطر دون مبرر قانوني، في حال عدم 
التزام المخطر اليهما بسداد قيمة مبلغ المطالبة في غضون ٥ أيام سيضطر المخطر 

الكاتب العدلاتخاذ االجراءات القانونية ضد المخطر اليه.

إعالن بالنشر رقم المحرر »2021/9179«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: محمد حسن عبداهلل توانا راد- إيراني الجنسية
المنذر اليه: بايرم هتك- أفغاني الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر- المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد 
ايام  خمسة  اقصاها  مدة  خالل  درهم   ١٠٠٠٠٠ وقدره 
المنذر التخاذ  وإال سيضطر  االنذار  نشر هذا  تاريخ  من 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار 
امر االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل او 
ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه كافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم 9203 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: الدالل للعقارات
المنذر اليه: عبدالجبار عبدالرحمن

الموضوع: / طلب اعالن بالنشر في إنذار عدلي رقم ٢٠٢١/١/١٣٢٣٢8
ينذر المنذر/ المنذر اليه بتسديد المستحقات االيجارية المقررة 
قانونا وذلك خالل مدة اقصاها ٣٠ يوما من تاريخ استالمه هذا 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  اسفا  المنذر  وإال سيضطر  االنذار 
والقضائية الالزمة للمطالبة بما ذكر وما يستجد مع التعويض الجابر 
للعطل والضرر مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر 7664 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدم من 
المنذر: خلفان جمعه علي سعيد بن غليطة المهيريـ  الجنسيةـ  اإلمارات 

يمثله المحامون/ د. سعيد ثاني علي بن غليطة, أ.عبيد الفالسي 
عدل  كاتب   ١٢8٥٢٠/١/٢٠١٩ رقم  التوكيل  بموجب  عن  وكالء  بصفتها 

بمحاكم دبي 
ويوقع عنهم األستاذة نوال حشاد بموجب التوكيل رقم 8٦٢٤١/٢٠٢١/١ 

ضد المنذر إليه: عصمت طلعت محمد أحمد ـ الجنسية ـ مصر 
المنذر/ خلفان جمعه علي سعيد بن غليطة المهيري ـ ينذر المنذر اليه 
عصمت طلعت محمد أحمدـ  بالزامة بسداد مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ درهم 
تاريخ  القانونية بقيمة ٩ % من  الفائدة  مائة وخمسون الف درهم مع 
٢٠٢١/١١/٦ تاريخ االستحقاق الثابت بإقرار المنذر اليه وذلك خالل مدة 
أقصاها )خمسة أيام من تاريخه( واال سيضطر المنذر آسفا إلى اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضد المنذر إليه للوفاء بكامل الدين 

الكاتب العدل

اعالن بالنشر 2021/9187 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدمة من: 
المنذرة: عبداهلل الغرير للعقارات ذ.م.م بصفتها المؤجر 

ضد المنذر إليها: حامد سنوسي محمد مصطفى سوداني الجنسية 
الموضوع / انذار عدلى بالنشر 

تتوجه المنذرة بهذا االنذار الى المنذر اليه إلخطاره بوجوب سداد إجمالي 
مبلغ ١٠,٦7٢,١١ درهم قيمة الفاتورة النهائية للكهرباء و المياه للفواتير 
المستحقة على الماجور رقم ١٠7 ببناية عمر بن الخطاب بمنطقة نايف 
على ارض رقم ٠- ١٢٥ خارطة رقم ١٦٦ – ١١8 حتى تاريخ االخالء الفعلى 
الحاصل في ٢٠٢١/٠8/٢٣ وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام للوفاء بقيمة 
الدين من تاريخ تسلمه لهذا اإلنذار وإال ستضطر المنذرة اللجوء للقضاء 
والجهات المعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع تحميل المنذر إليهما 
كافة رسوم ومصاريف التقاضي والمحاماة مع حفظ كافة حقوق المنذرة 

الكاتب العدلالحالية والمستقبليه قبل المنذر اليه 

إعالن بالنشر رقم 2021/9190 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدمة من : 
المنذرة: عبداهلل الغرير للعقارات ذ.م.م بصفتها المؤجر 

ضد 
المنذر إليها: جوانا لوراين بالونس اوربيال اوربيالـ  فلبينية الجنسية 

الموضوع/ انذار عدلى بالنشر 
تنبه المنذرة على المنذر إليه بسداد المبلغ المترصد في ذمتها 
بقيمة اجمالية ٥٣٢١ درهم في خالل موعد اقصاه ٥ )خمسة 
ايام( من تاريخ استالمهما هذا اإلنذار وإال سوف تتضطر المنذرة 
الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة للحفاظ على حقوقها 
والمطالبة بسداد المبالغ المترصدة بذمتها مع تحميل المنذر 

الكاتب العدلإليها كافة الرسوم والمصاريف.

إعالن بالنشر رقم 9189/ 2021 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تقدم السيد/ حسن احمد حسن محمد الجابر إماراتي الجنسية 
إلى محكمة دبي الشرعية بطلب تغيير اسمه من حسن احمد 
الجابر  الحاي احمد حسن محمد  إلى  الجابر  حسن محمد 
وعلى من لديه اعتراض ان يتقدم به إلى المحكمة المذكورة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

رئيس قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

غرفة تجارة وصناعة عجمان

االسم التجاري بقالة غوطتنا ـ لمالكها ـ شركة الشخص الواحد ذ.م.م 
تعلن للجميع بان الشركة المذكورة هي بقالة غوطتناـ  لمالكهاـ  شركة 
الشخص الواحد ذ.م.م ـ ذ.م.م )شركة الشخص الواحد( تأسست في 
إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 8 لسنة ١٩8٤ 
بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصه  وتعديالته 
اإلقتصادية تحت رقم ٩8٣٤٤ وقرر لشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة الشارقة 

هاتف ٠٦٥٦8١7١٥ 
ص.ب ٩8٤

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اعالن صحيفة طعن بالنشر رقم 2021/983
بوكالة المحامي/ عبيد خليفة بطي 
إلى ١ – خليفة عبيد على القطي 

٢ – الحلم السعيد لالستثمار العقاري 
ليكن معلومًا لديكم بأن الحكم االستئناف رقم ٢٠١٩/٢٢٦٣ 
تجاري الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠7/٢7 قد تم الطعن عليه بالنقض 
من طرف الطاعن / خالد خلفيه عبيد في الطعن المشار اليه 
اعاله وعليكم إيداع مذكرة بدفاعكم مشفوعة بسند توكيل 
المحامي الموكل عنكم وبالمستندات التي يرى تقدميها لدى 
مكتب إدارة الدعوى في موعد اقصاه خمسة عشر يومًا من 

مدير مكتب ادارة الدعوىتاريخ نشر هذا االعالن 

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا

09 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

موضوع الدعوى
الشخصية  والعناية  للتجميل  باريس  ايفل  مركز  االعالن:  طالب 

الرجالي- صفته بالقضية: مدعى
المطلوب اعالنه: ١- براين كنت فيسيلدا تروبا- صفته بالقضية: 

مدعى عليه، مجهول محل االقامة
موضوع االعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عمالية وقدرها ٤٣7٥٠ درهم والرسوم والمصاريف، رقم الشكوى 
»MB993577205AE« وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٥ الساعة ١١٫٣٠ صباحا في القاعة رقم »٢« الطابق 
الثاني &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور او من 
يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 23 / 2021 / 24 عمالي كلي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١- مجموعة ٣٢ للعقارات المحدودة
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: أمير أميروف
ويمثله عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب 

نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة في الحجز التحفظي 
رقم ٦١/٢٠١٩/8«. وفاًء للمبلغ المطالب به وقدره »١١٩١٦٦8٫٢٥ 
درهم وتقرر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي في ملف 
مفعوله  ونفاذ  جاء  بما  للعلم  وذلك  رقم »٤8٤/٢٠١٩/٢١١« 

قانونًا بناًء على قرار قاضي التنفيذ.
في  بحقك  التنفيذية  اإلجراءات  المحكمة ستباشر  فإن  وعليه 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 484/2019/211 تنفيذ عقاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المدعى عليه: ١- فور فورنت للدعاية واالعالن ش.ذ.م.م،  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان المدعى: ميغا كوم ميديا ش.ذ.م.م
ويمثله: عبداهلل حسن أحمد بامدهاف

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١١ أوال: بانفاذ العقد التجاري بين المدعية والمدعى 
عليها. ثانيا: الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ »٤8٫٦77٫7١ 
درهم« والفائدة ٥% من تاريخ االستحقاق تاريخ االخطار بالتكليف 
والرسوم  التام.  السداد  وحتى   ٢٠٢١/٦/١٦ في  الحاصل  بالوفاء 
والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. ولكم الحق 
في استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

  اعالن أمر أداء بالنشر
60 / 2021 / 6594 أمر أداء

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ شوبا للمالحة الجوية - دي دبليو سي 
ش.ذ.م.م

 مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ:  باتريك لودويج كرامر

ويمثله: حمدان عبداهلل صبيح سيف الكعبي
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٦٠8٢ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7169/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
 ٢٠٢١ / رقم ٥٣٥٣  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
شاماًل  درهم«   ٦٢8٤87٤« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ، أداء  أمر 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: توحيد محمد طاهر عبداهلل المهتدي

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، الخليج التجاري، شارع الخليج التجاري١، 
برج وان امنيات. الطابق ٢٠ مكتب ٢٠٠١

المطلوب إعالنه: ١- بن هوى اونج صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
التنفيذ  المبلغ المنفذ به وقدره  »٦٢8٤87٤ درهم« إلى طالب  بدفع 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم: 8221/2021/207 ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه
١_ نديم عصام الحمصى  مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى برستيج هومز للتجارة العامة
قد أقام عليكـ  الدعوى وموضوعها المطالبة بإلــزام المدعى عليه 
بسداد مبلغ  وقدره ٣٣8٠٠٠ درهم ) ثالثمائة وثمانية وثالثون 
الف درهم (  الى المدعية مع الفوائد القانونية ١٢% من تاريخ 
استحقاق الدين وحتى السداد التام.الزام المدعى عليه بالمصروفات

وحددت لها جلسة يوم االحد    الموافق ١٩-١٢-٢٠٢١ الساعة ٣٠:٠8 
صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد   BUILDING_DESC& لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 4041/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المستدعى ضدهما مجتمعين أو منفردين بالتضامن والتكافل 
باداء مبلغ 7١٫٦٦8 درهم »واحد وسبعين الف وستمائة وثمانية وستين درهم« مع الفائدة 
القانوية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٠٤/٠١ وحتى السداد التام حكما 
مشموال بالنفاذ المعجل وبال كفالة، ثم بموجب الشيك سند الدعوى وبموجب الحكم الصادر في 
األمر باالداء الماثل مع اصدار قرار بالحجز التحفظي على المستدعى ضدهما وجميع الحسابات 
البنكية المملوكة لهما ومنقوالتهم وسياراتهم ومعداتهم واالالت التي تتواجد بحوزتهم وكافة 
الديون المستحقة لهم لدى الغير في حدود الدين المقضي به بصحيفة امر االداء وطلباتها. 
غراي  المدعى:  المحاماة.  اتعاب  ومقابل  والمصروفات  بالرسوم  عليهما  المدعى  الزام  مع 
ماترز للتجارة العامة ذ.م.م عنوانه: االمارات، إمارة دبي، مجمع دبي لالستثمار االول، دبي، 
شارع 7٠، مبنى بناية عصماوي، شقة مكتب ٦٠١ ويمثله: خليفة راشد حسن احمد السلمان

المطلوب إعالنهما ١ـ جوزيف كليندينستـ  صفته: مدعى عليه ٢- ذا سيهورس لتجارة القوارب 
ش ذ م م - صفته: مدعى عليه, موضوع االعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة 
دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ بالزام المدعى عليها االولى فقط بان تؤدي للمدعية قيمة 
الشيك الواردة تفاصيله بالطلب بمبلغ 7١٫٦٦8 درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% سنويا من 
تاريخ االستحقاق في ٢٠٢٠/٤/٢ وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم 
مقابل اتعاب المحاماة ورفضت المحكمة ما زاد على ذلك من طلبات وتنوه المحكمة بان 
المدعية لم تقدم ما يثبت عالقة المدعى عليه الثاني بالمدعى عليها االولى. ولكم الحق في 

استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 2569/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بمبلغ وقدره »١٩٠٠٠٠ 
درهم« ومبلغ التعويض »٥٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
والفائدة ١٢% من تاريخ واقعة االستيالء وحتى السداد التام. المدعي: اليكتريك 
 FZIOB هاوس فرع دبي عنوانه: إمارة دبي، جبل علي بناية جافزا ون رقم البناية
 ٠٤٢٢77٠٤١ رقم  هاتف   ٠٦٢٩٦٦٢٣٤8 مكاني  رقم   FZIOB1019 رقم  مكتب 

هاتف متحرك ٠٥٥١١٤٤٤٤٥.
المطلوب إعالنهم: ١ـ محمد طيب غالم محمد ـ صفته: مدعى عليه ٢- محمد 
عرفان رحمت علي- صفته: مدعى عليه ٣- خالد بابو حسين- صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢8 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ اليكتريك هاوس فرع دبي بالزام المدعى عليهم 
من االول الى الرابع بالتضامن بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره »١٩٠٠٠٠ درهم« 
مائة وتسعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة الحاصل 
في ٦/٢٠١7/٢ وحتى تمام السداد والزمت المدعى عليهم من االول الى الرابع 
بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من 
طلبات. 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 2105/2020/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

طالب اإلعالن: لمسات العمال تنفيذ التصميم الداخلي
المطلوب إعالنه: نديم عصام الحمصى

صفته مدعى عليه
عنوانه يعلن عبر الهاتف األرضي ٠٤٣٣88٦٦٣

موضوع اإلعالن
نود إعالمكم أنه قد تم تسجيل الدعوى المذكورة بياناتها أعاله 
ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم والحضور عبر برنامج االتصال المرئي 
تطبيق Botim أمام إدارة الدعوى االبتدائية  ) الثانية عشر( ، على 
هاتف رقم ) ٠٥٦٤٣٣٩7٦7( في يوم االربعاء الموافق ١7-١١-

٢٠٢١ وذلك من الساعة ٩:٠٠ ص ولغاية الساعة ١٢:٠٠ ظ لتقديم 
جوابكم على صحيفة الدعوى ومرفقاتها.

إعالن بالنشر في الدعوى
 4072/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المستأنف ضدهم / عبده محمد عبده 
مجهولي محل اإلقامة 

بما أن المستأنف داماكو فودز م.د.م.س 
نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة أعاله الستئناف 
الحكم الصادر في أمر األداء المقيد من قبلكم القضية األساس 

٢٠٢١/٥٣٣٤ أمر أداء 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ الساعة 
١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو 
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف(
 1252/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- علي رضا رجبعلي مقدم
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع 
دبي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ٤٫٥٥٤٫٤٦٥٫٢٢ 
وخمسة  وأربعمائة  ألف  وخمسون  وأربعة  وخمسمائة  ماليين  »أربعة 
وستون درهم واثنين وعشرون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من 
التام  السداد  الحاصل في ٢٠٢١/٠٢/١٥ وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ 

وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 1004/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليهما ١- الشامل لتجارة المواد الغذائية »ش.ذ.م.م« ويمثلها 
قانونًا: روهيت دالميا راجيندرا كومار دالميا ٢-روهيت دالميا راجيندرا 

كومار دالميا »بصفته ضامن«
مجهولي محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١7 بإلزام 
المدعى عليهما األولى والثاني بأن يؤديا بالتضامن إلى البنك المدعي مبلغ 
٣77٫٢٣٠٫77 »ثالثمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائتان وثالثون درهمًا وسبعة 
وسبعون فلسًا« وبالفائدة بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢١/٣/٤ وحتى السداد التام وألزمتهما بالرسوم والمصاريف 

وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 1195/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  محمد عابد حكيم خان
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »8٠١٥7 درهم« إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7190/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  ناصر جمعه عبدالعاطي علي
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٣٩٣٢ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 6867/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه: ١- أم كلثوم شفق
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي الصقر الغاوي لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٠8/٢٠٢١/٠8 
بإلزام المعروض ضدها بأن تسدد للطالبة هذا المبلغ وذلك على النحو 
فالمحكمة  القانونية،  الفوائد  طلب  عن  أنه  وحيث  بالمنطوق.  المبين 
تجيب المدعية إليه وتقرر لها فائدة قانونية بسيطة قدرها ٥% من تاريخ 

تقديم الطلب وحتى السداد التام.
لذلك نأمر بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغًا وقدره 8٫٠٣٠ 
درهم »ثمانية آالف وثالثون درهمًا« مضافًا إليه فائدة قانونية بسيطة 
المعروض  وألزمت  التام  السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %٥ قدرها 
يوم من  األمر خالل ١٥  استئناف  الحق في  بالمصاريف.  ولكم  ضدها 

اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5110/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  اقبال خان حبيب خان
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »7٣٩٣٢ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف.
بحقك في  التنفيذية  اإلجراءات  المحكمة ستباشر  فإن  وعليه 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7193/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: شوكت الرحمن فضل الرحمن
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »7٢٠7٤ درهم« إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7194/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

طالب اإلعالن: علي سعيد علي- صفته بالقضية: مدعى
ويمثله: مصعب علي محمد عبداهلل عبدالرزاق النقبي- صفته بالقضية: وكيل

بالقضية:  صفته  المستعملة-  للسيارات   ١١١  -١ اعالنه:  المطلوب 
مدعى عليه، مجهول محل االقامة

بالزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
المدعى عليها بمبلغ وقدره »١٠٠٫٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف 
في  الحاصل  االستحقاق  تاريخ  من   %٥ والفائدة  المحاماة  واتعاب 
٢٠٢١/٠٢/٠٣ وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف. وحددت لها 
جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/7 الساعة 8٫٣٠ صباحا في قاعة 
التقاضي عن بعد &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور 
او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 4062 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سيمون ويليم هوك
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
 ٢٠٢٠/١١/٢٣ بتاريخ  المنعقدة  بجلستها  المحكمة حكمت  بأن  نعلنكم 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« 
فرع دبي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 7٤٠٫٣٢٥٫٦8 
»فقط سبعمائة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون درهم و٦8 
فلس« والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ قيد الدعوى الحاصل في 
ألف درهم  المصاريف ومبلغ  التام وألزمته  السداد  ٢٠٢٠/٦/١٦ وحتى 

مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن. 
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 2077/2020/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سلمان عمران عمران لطيف
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«
ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/7/٢٥ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«  بإلزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٥7٫٦8٤٫٠8 »سبعة وخمسون 
ألفًا ستمائة أربعة وثمانون درهمًا وثمانية فلسًا« والفائدة بواقع ٥% سنويًا 
من ٢٠٢١/٦/٦ وحتى تمام السداد وألزمته بالرسوم والمصاريف وخمسمائة 

درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن. 
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 56/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- ماريليسي كيلي
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
ويمثله هند علي سعيد حام عبداهلل

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع 
 ٣٩7٫7٤٢٫٤٦ وقدره  مبلغ  للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام  دبي 
»ثالثمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون درهم وستة 
وأربعون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢١/8/١٦ وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 422/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سيما سانجاي جو االني جاترو الل جيرد ها
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له  مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«
ويمثله هند علي سعيد حام عبداهلل

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/8/١ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي« بـ حكمت 
المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره ٣٦٫١٤٩٫٢٣ »ستة وثالثون ألفًا مائة تسعة وأربعون درهمًا ثالثة 
وعشرون فلسًا« والفائدة بواقع ٥% سنويًا من ٢٠٢١/٦/١٠ وحتى تمام السداد 
وألزمته بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن. 

صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 
حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 90/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

الى المدعى عليه: ١- تيك باي بورتيل، مجهول محل االقامة
احمد  مالكها/  ويمثلها  االكترونية  للمجمعات  متاجر  المدعي:   ان  بما 

محمد يوسف عبداهلل العلي
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

تؤدي  بان  عليه  المدعى  الزام   -١ وموضوعها:  الدعوى  عليك  افام  قد 
للمتنازعة  مبلغ »٣٥٠٠٠ درهم« »خمسة وثالثون الف درهم« وكذلك 
االستحقاق وحتى  تاريخ  بنسبة ١٢% سنويا وذلك من  القانونية  الفوائد 
السداد التام ٢- الزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥ الساعة 8٫٣٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف 
بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 3984 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ٢٠٢٠٠
االسم التجاري: محمد عبداهلل محمد لتجارة المالبس الجاهزة - ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: محمد عبداهلل محمد 
لتجارة المالبس الجاهزة - ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة 
تأسست في إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 
االقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته   ١٩8٤ لسنة   8
وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٢٠٢٠٠ وقرر الشركاء حلها 

وتصفيتها وتعيين السيد:
مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم 
به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يومًا من تاريخ 

نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: الشارقة  هاتف: ٠٦7٤7٠٩8٠ ص.ب: ٥٦٢8

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   امير نواز راب نواز مينهاس                  
 الجنسية / باكستان

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٦,٤٣٩  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  تويوتا كوروال - صالون- رمادي( رقم ) ٩٥٤٢٣/ 
خصوصي أبو ظبي/ ١٢ /  ٢٠١٣ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21093   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   االتفاق لتأجير السيارات                  

 الجنسية / وطنية
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٢8,٢٥٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
السيارة )  نيسان سنترا - صالون- فضي( رقم ) ١8٩٤١/  لبيع 
خصوصي الشارقة/ ٣ /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21099   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   بوبيندر جنرال تريدنج م م ح - منطقة عجمان الحرة                  
 الجنسية / مشتركة

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤8,١٣٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  نيسان دي سي - بيك اب كابينة مزدوجة- ابيض( 
رقم ) ٣٩٤٥7/ خصوصي عجمان/ B /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21084   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   االتفاق لتأجير السيارات      الجنسية / وطنية

  ١٩,١٣٢ وقدره   مبلغ  سداد  بضرورة  اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- ابيض( رقم 
) ٦١8١١/ خصوصي الشارقة/ ابيض /  ٢٠١٥ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21085   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه / اون اسيستانت نايت للتوصيل والخدمات لصاحبها ياسر عبيد                   
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٢,٦٠٩  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  بيجو بارتنر - فان شحن- ابيض( رقم ) ٢٣٦8٢/ 
خصوصي أبو ظبي/ ١٦ /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21086   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات            الجنسية / االمارات
  ٢٥,٦٩8 وقدره   مبلغ  سداد  بضرورة  اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  ميتسوبيشي النسر - صالون- رمادي( رقم 
) ٩٣٦٤٢/ خصوصي أبو ظبي/ ١٥ /  ٢٠١7 (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21083   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   اريا ستيم لخدمات التنظيف ذ م م                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤٣,77١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  نيسان ميكرو - باص- ابيض( رقم ) 7٩٤٠٢/ خصوصي 

دبي/ R /  ٢٠١٦ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم ) 21088 / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   فور زون ديكور الصناعية ذ م م                 

 الجنسية / االمارات
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٢٥٩,٩٦١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  مازيراتي ليفانت - استيشن- احمر( رقم ) 8٩٠٥٥/ 
خصوصي دبي/ V /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21091   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه / موج البحر لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ذ م م                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٥7,٣١٠  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  ميتسوبيشي كانتر - بيك اب- ابيض( رقم ) 8888٤/ نقل 
عام دبي/ نقل عام /  ٢٠١٥ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21089   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   رويال وي للمواصالت الفاخرة ذ م م                 

الجنسية / االمارات
مبلغ وقدره  ١٥٤,٣١7   اليه بضرورة سداد  المنذر  المنذر  ينذر 
التقسيط وذلك  بيع  نتيجة االخالل بعقد  المترصد بذمته  درهم 
خالل أسبوع من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لبيع السيارة )  لكزس إي اس ٣٠٠ اتش- صالون- فضي( 
رقم ) ٢٥87٦/ خصوصي دبي/ L /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم 

من قبل المنذر 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21094   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   سعيد صالح السعيد الرشيدي                 
  الجنسية / مصر

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٤١,٩٩٤  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية لبيع 
السيارة )  فورد ايكو سبورت - استيشن- ابيض( رقم ) ٢٠7٤٠/ 
خصوصي دبي/ N /  ٢٠١7 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21098   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   سعيد صالح السعيد الرشيدي                  

 الجنسية / مصر
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٦٤,٦١8  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  كيا سبورتاج - استيشن- فضي( رقم ) ٥7٢٤١/ 
خصوصي دبي/ V /  ٢٠١8 (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21096   / 2021 (

المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع
ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية

بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 
العدل بدبي

المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات                  
الجنسية / االمارات

ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣٢,٩٤١  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- بني( رقم ) ٥8٢٤١/ 
خصوصي أبو ظبي/ 8 /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21097   / 2021 (
المنذر / مصرف االمارات اإلسالمي     ش م ع

ويمثله قانونا   عرفة محمد عرفة بلتاجي     مصري الجنسية
بموجب الوكالة رقم ٢٠١7/١/٢٥١8٢٦  - والمصدقة لدى كاتب 

العدل بدبي
المنذر اليه /   المشرف لتأجير السيارات                  

 الجنسية / االمارات
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره  ٣١,١٥7  درهم 
المترصد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التقسيط وذلك خالل أسبوع 
من تاريخ النشر واال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لبيع السيارة )  هايونداي اكسنت - صالون- بني( رقم ) ٥8٢٤7/ 
خصوصي أبو ظبي/ 8 /  ٢٠١٩ (  الممولة لصالحكم من قبل المنذر 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر / مصرف االمارات االسالمي

انذار عدلي بالنشر رقم )   21095   / 2021 (

المنذر: أورينت وارلد لتجارة وتأجير معدات البناء ش.ذ.م.م
المنذر اليهم: اي تي ان للمقاوالت ش.ذ.م.م

الموضوع
يكلف المنذر المنذر اليهم بسداد مبلغ وقدره »١١٠٫٩٣٢٫7٣« 
درهم »مائة وعشرة آالف وتسعمائة واثنان وثالثون درهما 
وثالثة وسبعون فلسا« خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
استالمه هذا اإلنذار واال سيضطر المنذر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار امر األداء والمطالبة 
بالتعويض المناسب عن اي عطل او ضرر تعرض له المنذر مع 
تحميل المنذر اليهم بكافة رسوم ومصاريف التقاضي واتعاب 

الكاتب العدلالمحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم 9201 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر/ ايفكت لتجارة األجهزة الكهربائية »ش ذ م م«
العنوان: امارة دبي – منطقة القرهود - بجوار محطة مترو جي جي كو المخرج 
الثاني - بناية بوشقر القديمة - الدور االول - مكتب رقم ٣٠٤ هاتف مكتب رقم 
٠٤٢8٣٣٣٥٥ هاتف متحرك ٠٥٠٤٥٠٥٠٩8 ص ب ٢٠877 رقم مكاني ٣٢٩٣٩٣٦٥٦ 
فهد  المحامي/  بوكالة   fahad.selim.advcate@gmail.com  : الكتروني  بريد 

عبداهلل للمحاماة واالستشارات القانونية 
ضد: المخطر اليهما : »١« وول استريت لألعمال الكهروميكانيكية ش ذ م م »٢« 
احمد محمد محمد عريضة العنوان: امارة دبي – بر دبي - الكرامة – مكتب رقم 
٥١8 ملك احمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري هاتف ٠٥٦77١78٦8 -  ٠٥٦٤٦١١٢٢٣ 

 wallstreetmep@gmail.com :البريد االلكتروني  -
الموضوع: اخطار عدلي بسداد المبالغ المترصدة في ذمتكم 

يخطر المخطر المخطر اليهما بما يلي: حيث ان المخطر يطالب المخطر اليهما 
بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها لـ «ايفكت لتجارة األجهزة الكهربائية  ش 

ذ م م« قيمة الشيكات المرتجعة المسحوبة على مصرف االمارات اإلسالمي. 
حيث ان المخطر طالب المخطر إليها عدة مرات بدفع المبلغ عن طريق الهاتف 
وأرسل رسائل نصية وأخطرهم شخصيًا ولكن دون جدوى، وحيث ان المخطر 
اليهما ممتنعان عن دفع المبلغ لموكل المخطر دون مبرر قانوني، في حال عدم 
التزام المخطر اليهما بسداد قيمة مبلغ المطالبة في غضون ٥ أيام سيضطر المخطر 

الكاتب العدلاتخاذ االجراءات القانونية ضد المخطر اليه.

إعالن بالنشر رقم المحرر »2021/9179«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: محمد حسن عبداهلل توانا راد- إيراني الجنسية
المنذر اليه: بايرم هتك- أفغاني الجنسية

الموضوع
ينذر المنذر- المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد 
ايام  خمسة  اقصاها  مدة  خالل  درهم   ١٠٠٠٠٠ وقدره 
المنذر التخاذ  وإال سيضطر  االنذار  نشر هذا  تاريخ  من 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار 
امر االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن اي عطل او 
ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه كافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم 9203 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: الدالل للعقارات
المنذر اليه: عبدالجبار عبدالرحمن

الموضوع: / طلب اعالن بالنشر في إنذار عدلي رقم ٢٠٢١/١/١٣٢٣٢8
ينذر المنذر/ المنذر اليه بتسديد المستحقات االيجارية المقررة 
قانونا وذلك خالل مدة اقصاها ٣٠ يوما من تاريخ استالمه هذا 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  اسفا  المنذر  وإال سيضطر  االنذار 
والقضائية الالزمة للمطالبة بما ذكر وما يستجد مع التعويض الجابر 
للعطل والضرر مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر 7664 / 2021
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدم من 
المنذر: خلفان جمعه علي سعيد بن غليطة المهيريـ  الجنسيةـ  اإلمارات 

يمثله المحامون/ د. سعيد ثاني علي بن غليطة, أ.عبيد الفالسي 
عدل  كاتب   ١٢8٥٢٠/١/٢٠١٩ رقم  التوكيل  بموجب  عن  وكالء  بصفتها 

بمحاكم دبي 
ويوقع عنهم األستاذة نوال حشاد بموجب التوكيل رقم 8٦٢٤١/٢٠٢١/١ 

ضد المنذر إليه: عصمت طلعت محمد أحمد ـ الجنسية ـ مصر 
المنذر/ خلفان جمعه علي سعيد بن غليطة المهيري ـ ينذر المنذر اليه 
عصمت طلعت محمد أحمدـ  بالزامة بسداد مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ درهم 
تاريخ  القانونية بقيمة ٩ % من  الفائدة  مائة وخمسون الف درهم مع 
٢٠٢١/١١/٦ تاريخ االستحقاق الثابت بإقرار المنذر اليه وذلك خالل مدة 
أقصاها )خمسة أيام من تاريخه( واال سيضطر المنذر آسفا إلى اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضد المنذر إليه للوفاء بكامل الدين 

الكاتب العدل

اعالن بالنشر 2021/9187 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدمة من: 
المنذرة: عبداهلل الغرير للعقارات ذ.م.م بصفتها المؤجر 

ضد المنذر إليها: حامد سنوسي محمد مصطفى سوداني الجنسية 
الموضوع / انذار عدلى بالنشر 

تتوجه المنذرة بهذا االنذار الى المنذر اليه إلخطاره بوجوب سداد إجمالي 
مبلغ ١٠,٦7٢,١١ درهم قيمة الفاتورة النهائية للكهرباء و المياه للفواتير 
المستحقة على الماجور رقم ١٠7 ببناية عمر بن الخطاب بمنطقة نايف 
على ارض رقم ٠- ١٢٥ خارطة رقم ١٦٦ – ١١8 حتى تاريخ االخالء الفعلى 
الحاصل في ٢٠٢١/٠8/٢٣ وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام للوفاء بقيمة 
الدين من تاريخ تسلمه لهذا اإلنذار وإال ستضطر المنذرة اللجوء للقضاء 
والجهات المعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع تحميل المنذر إليهما 
كافة رسوم ومصاريف التقاضي والمحاماة مع حفظ كافة حقوق المنذرة 

الكاتب العدلالحالية والمستقبليه قبل المنذر اليه 

إعالن بالنشر رقم 2021/9190 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدمة من : 
المنذرة: عبداهلل الغرير للعقارات ذ.م.م بصفتها المؤجر 

ضد 
المنذر إليها: جوانا لوراين بالونس اوربيال اوربيالـ  فلبينية الجنسية 

الموضوع/ انذار عدلى بالنشر 
تنبه المنذرة على المنذر إليه بسداد المبلغ المترصد في ذمتها 
بقيمة اجمالية ٥٣٢١ درهم في خالل موعد اقصاه ٥ )خمسة 
ايام( من تاريخ استالمهما هذا اإلنذار وإال سوف تتضطر المنذرة 
الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة للحفاظ على حقوقها 
والمطالبة بسداد المبالغ المترصدة بذمتها مع تحميل المنذر 

الكاتب العدلإليها كافة الرسوم والمصاريف.

إعالن بالنشر رقم 9189/ 2021 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تقدم السيد/ حسن احمد حسن محمد الجابر إماراتي الجنسية 
إلى محكمة دبي الشرعية بطلب تغيير اسمه من حسن احمد 
الجابر  الحاي احمد حسن محمد  إلى  الجابر  حسن محمد 
وعلى من لديه اعتراض ان يتقدم به إلى المحكمة المذكورة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

رئيس قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

غرفة تجارة وصناعة عجمان

االسم التجاري بقالة غوطتنا ـ لمالكها ـ شركة الشخص الواحد ذ.م.م 
تعلن للجميع بان الشركة المذكورة هي بقالة غوطتناـ  لمالكهاـ  شركة 
الشخص الواحد ذ.م.م ـ ذ.م.م )شركة الشخص الواحد( تأسست في 
إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 8 لسنة ١٩8٤ 
بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصه  وتعديالته 
اإلقتصادية تحت رقم ٩8٣٤٤ وقرر لشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة الشارقة 

هاتف ٠٦٥٦8١7١٥ 
ص.ب ٩8٤

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اعالن صحيفة طعن بالنشر رقم 2021/983
بوكالة المحامي/ عبيد خليفة بطي 
إلى ١ – خليفة عبيد على القطي 

٢ – الحلم السعيد لالستثمار العقاري 
ليكن معلومًا لديكم بأن الحكم االستئناف رقم ٢٠١٩/٢٢٦٣ 
تجاري الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠7/٢7 قد تم الطعن عليه بالنقض 
من طرف الطاعن / خالد خلفيه عبيد في الطعن المشار اليه 
اعاله وعليكم إيداع مذكرة بدفاعكم مشفوعة بسند توكيل 
المحامي الموكل عنكم وبالمستندات التي يرى تقدميها لدى 
مكتب إدارة الدعوى في موعد اقصاه خمسة عشر يومًا من 

مدير مكتب ادارة الدعوىتاريخ نشر هذا االعالن 

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا

09 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

موضوع الدعوى
الشخصية  والعناية  للتجميل  باريس  ايفل  مركز  االعالن:  طالب 

الرجالي- صفته بالقضية: مدعى
المطلوب اعالنه: ١- براين كنت فيسيلدا تروبا- صفته بالقضية: 

مدعى عليه، مجهول محل االقامة
موضوع االعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عمالية وقدرها ٤٣7٥٠ درهم والرسوم والمصاريف، رقم الشكوى 
»MB993577205AE« وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٥ الساعة ١١٫٣٠ صباحا في القاعة رقم »٢« الطابق 
الثاني &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور او من 
يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 23 / 2021 / 24 عمالي كلي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١- مجموعة ٣٢ للعقارات المحدودة
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: أمير أميروف
ويمثله عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب 

نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة في الحجز التحفظي 
رقم ٦١/٢٠١٩/8«. وفاًء للمبلغ المطالب به وقدره »١١٩١٦٦8٫٢٥ 
درهم وتقرر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي في ملف 
مفعوله  ونفاذ  جاء  بما  للعلم  وذلك  رقم »٤8٤/٢٠١٩/٢١١« 

قانونًا بناًء على قرار قاضي التنفيذ.
في  بحقك  التنفيذية  اإلجراءات  المحكمة ستباشر  فإن  وعليه 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 484/2019/211 تنفيذ عقاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المدعى عليه: ١- فور فورنت للدعاية واالعالن ش.ذ.م.م،  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان المدعى: ميغا كوم ميديا ش.ذ.م.م
ويمثله: عبداهلل حسن أحمد بامدهاف

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١١ أوال: بانفاذ العقد التجاري بين المدعية والمدعى 
عليها. ثانيا: الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ »٤8٫٦77٫7١ 
درهم« والفائدة ٥% من تاريخ االستحقاق تاريخ االخطار بالتكليف 
والرسوم  التام.  السداد  وحتى   ٢٠٢١/٦/١٦ في  الحاصل  بالوفاء 
والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. ولكم الحق 
في استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

  اعالن أمر أداء بالنشر
60 / 2021 / 6594 أمر أداء

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ شوبا للمالحة الجوية - دي دبليو سي 
ش.ذ.م.م

 مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ:  باتريك لودويج كرامر

ويمثله: حمدان عبداهلل صبيح سيف الكعبي
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٦٠8٢ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7169/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
 ٢٠٢١ / رقم ٥٣٥٣  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
شاماًل  درهم«   ٦٢8٤87٤« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ، أداء  أمر 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: توحيد محمد طاهر عبداهلل المهتدي

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، الخليج التجاري، شارع الخليج التجاري١، 
برج وان امنيات. الطابق ٢٠ مكتب ٢٠٠١

المطلوب إعالنه: ١- بن هوى اونج صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
التنفيذ  المبلغ المنفذ به وقدره  »٦٢8٤87٤ درهم« إلى طالب  بدفع 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم: 8221/2021/207 ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه
١_ نديم عصام الحمصى  مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى برستيج هومز للتجارة العامة
قد أقام عليكـ  الدعوى وموضوعها المطالبة بإلــزام المدعى عليه 
بسداد مبلغ  وقدره ٣٣8٠٠٠ درهم ) ثالثمائة وثمانية وثالثون 
الف درهم (  الى المدعية مع الفوائد القانونية ١٢% من تاريخ 
استحقاق الدين وحتى السداد التام.الزام المدعى عليه بالمصروفات

وحددت لها جلسة يوم االحد    الموافق ١٩-١٢-٢٠٢١ الساعة ٣٠:٠8 
صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد   BUILDING_DESC& لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى
 4041/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المستدعى ضدهما مجتمعين أو منفردين بالتضامن والتكافل 
باداء مبلغ 7١٫٦٦8 درهم »واحد وسبعين الف وستمائة وثمانية وستين درهم« مع الفائدة 
القانوية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٠٤/٠١ وحتى السداد التام حكما 
مشموال بالنفاذ المعجل وبال كفالة، ثم بموجب الشيك سند الدعوى وبموجب الحكم الصادر في 
األمر باالداء الماثل مع اصدار قرار بالحجز التحفظي على المستدعى ضدهما وجميع الحسابات 
البنكية المملوكة لهما ومنقوالتهم وسياراتهم ومعداتهم واالالت التي تتواجد بحوزتهم وكافة 
الديون المستحقة لهم لدى الغير في حدود الدين المقضي به بصحيفة امر االداء وطلباتها. 
غراي  المدعى:  المحاماة.  اتعاب  ومقابل  والمصروفات  بالرسوم  عليهما  المدعى  الزام  مع 
ماترز للتجارة العامة ذ.م.م عنوانه: االمارات، إمارة دبي، مجمع دبي لالستثمار االول، دبي، 
شارع 7٠، مبنى بناية عصماوي، شقة مكتب ٦٠١ ويمثله: خليفة راشد حسن احمد السلمان

المطلوب إعالنهما ١ـ جوزيف كليندينستـ  صفته: مدعى عليه ٢- ذا سيهورس لتجارة القوارب 
ش ذ م م - صفته: مدعى عليه, موضوع االعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة 
دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ بالزام المدعى عليها االولى فقط بان تؤدي للمدعية قيمة 
الشيك الواردة تفاصيله بالطلب بمبلغ 7١٫٦٦8 درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% سنويا من 
تاريخ االستحقاق في ٢٠٢٠/٤/٢ وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم 
مقابل اتعاب المحاماة ورفضت المحكمة ما زاد على ذلك من طلبات وتنوه المحكمة بان 
المدعية لم تقدم ما يثبت عالقة المدعى عليه الثاني بالمدعى عليها االولى. ولكم الحق في 

استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 2569/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بمبلغ وقدره »١٩٠٠٠٠ 
درهم« ومبلغ التعويض »٥٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
والفائدة ١٢% من تاريخ واقعة االستيالء وحتى السداد التام. المدعي: اليكتريك 
 FZIOB هاوس فرع دبي عنوانه: إمارة دبي، جبل علي بناية جافزا ون رقم البناية
 ٠٤٢٢77٠٤١ رقم  هاتف   ٠٦٢٩٦٦٢٣٤8 مكاني  رقم   FZIOB1019 رقم  مكتب 

هاتف متحرك ٠٥٥١١٤٤٤٤٥.
المطلوب إعالنهم: ١ـ محمد طيب غالم محمد ـ صفته: مدعى عليه ٢- محمد 
عرفان رحمت علي- صفته: مدعى عليه ٣- خالد بابو حسين- صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢8 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ اليكتريك هاوس فرع دبي بالزام المدعى عليهم 
من االول الى الرابع بالتضامن بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره »١٩٠٠٠٠ درهم« 
مائة وتسعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة الحاصل 
في ٦/٢٠١7/٢ وحتى تمام السداد والزمت المدعى عليهم من االول الى الرابع 
بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من 
طلبات. 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 2105/2020/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

طالب اإلعالن: لمسات العمال تنفيذ التصميم الداخلي
المطلوب إعالنه: نديم عصام الحمصى

صفته مدعى عليه
عنوانه يعلن عبر الهاتف األرضي ٠٤٣٣88٦٦٣

موضوع اإلعالن
نود إعالمكم أنه قد تم تسجيل الدعوى المذكورة بياناتها أعاله 
ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم والحضور عبر برنامج االتصال المرئي 
تطبيق Botim أمام إدارة الدعوى االبتدائية  ) الثانية عشر( ، على 
هاتف رقم ) ٠٥٦٤٣٣٩7٦7( في يوم االربعاء الموافق ١7-١١-

٢٠٢١ وذلك من الساعة ٩:٠٠ ص ولغاية الساعة ١٢:٠٠ ظ لتقديم 
جوابكم على صحيفة الدعوى ومرفقاتها.

إعالن بالنشر في الدعوى
 4072/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المستأنف ضدهم / عبده محمد عبده 
مجهولي محل اإلقامة 

بما أن المستأنف داماكو فودز م.د.م.س 
نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة أعاله الستئناف 
الحكم الصادر في أمر األداء المقيد من قبلكم القضية األساس 

٢٠٢١/٥٣٣٤ أمر أداء 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ الساعة 
١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو 
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف(
 1252/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- علي رضا رجبعلي مقدم
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع 
دبي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ٤٫٥٥٤٫٤٦٥٫٢٢ 
وخمسة  وأربعمائة  ألف  وخمسون  وأربعة  وخمسمائة  ماليين  »أربعة 
وستون درهم واثنين وعشرون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من 
التام  السداد  الحاصل في ٢٠٢١/٠٢/١٥ وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ 

وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 1004/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليهما ١- الشامل لتجارة المواد الغذائية »ش.ذ.م.م« ويمثلها 
قانونًا: روهيت دالميا راجيندرا كومار دالميا ٢-روهيت دالميا راجيندرا 

كومار دالميا »بصفته ضامن«
مجهولي محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١7 بإلزام 
المدعى عليهما األولى والثاني بأن يؤديا بالتضامن إلى البنك المدعي مبلغ 
٣77٫٢٣٠٫77 »ثالثمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائتان وثالثون درهمًا وسبعة 
وسبعون فلسًا« وبالفائدة بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢١/٣/٤ وحتى السداد التام وألزمتهما بالرسوم والمصاريف 

وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 1195/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  محمد عابد حكيم خان
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »8٠١٥7 درهم« إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7190/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  ناصر جمعه عبدالعاطي علي
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٣٩٣٢ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 6867/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه: ١- أم كلثوم شفق
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي الصقر الغاوي لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٠8/٢٠٢١/٠8 
بإلزام المعروض ضدها بأن تسدد للطالبة هذا المبلغ وذلك على النحو 
فالمحكمة  القانونية،  الفوائد  طلب  عن  أنه  وحيث  بالمنطوق.  المبين 
تجيب المدعية إليه وتقرر لها فائدة قانونية بسيطة قدرها ٥% من تاريخ 

تقديم الطلب وحتى السداد التام.
لذلك نأمر بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدي للطالبة مبلغًا وقدره 8٫٠٣٠ 
درهم »ثمانية آالف وثالثون درهمًا« مضافًا إليه فائدة قانونية بسيطة 
المعروض  وألزمت  التام  السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %٥ قدرها 
يوم من  األمر خالل ١٥  استئناف  الحق في  بالمصاريف.  ولكم  ضدها 

اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5110/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ:  اقبال خان حبيب خان
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »7٣٩٣٢ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف.
بحقك في  التنفيذية  اإلجراءات  المحكمة ستباشر  فإن  وعليه 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7193/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المنفذ ضده: ١ـ توب الين الكشري ليموزين ش.ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: شوكت الرحمن فضل الرحمن
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره »7٢٠7٤ درهم« إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
تاريخ  يومًا من  المذكور خالل ١٥  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7194/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

طالب اإلعالن: علي سعيد علي- صفته بالقضية: مدعى
ويمثله: مصعب علي محمد عبداهلل عبدالرزاق النقبي- صفته بالقضية: وكيل

بالقضية:  صفته  المستعملة-  للسيارات   ١١١  -١ اعالنه:  المطلوب 
مدعى عليه، مجهول محل االقامة

بالزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
المدعى عليها بمبلغ وقدره »١٠٠٫٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف 
في  الحاصل  االستحقاق  تاريخ  من   %٥ والفائدة  المحاماة  واتعاب 
٢٠٢١/٠٢/٠٣ وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف. وحددت لها 
جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/7 الساعة 8٫٣٠ صباحا في قاعة 
التقاضي عن بعد &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور 
او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات 

رئيس القسمللمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 4062 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سيمون ويليم هوك
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
 ٢٠٢٠/١١/٢٣ بتاريخ  المنعقدة  بجلستها  المحكمة حكمت  بأن  نعلنكم 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« 
فرع دبي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 7٤٠٫٣٢٥٫٦8 
»فقط سبعمائة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون درهم و٦8 
فلس« والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ قيد الدعوى الحاصل في 
ألف درهم  المصاريف ومبلغ  التام وألزمته  السداد  ٢٠٢٠/٦/١٦ وحتى 

مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن. 
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 2077/2020/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سلمان عمران عمران لطيف
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«
ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/7/٢٥ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«  بإلزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٥7٫٦8٤٫٠8 »سبعة وخمسون 
ألفًا ستمائة أربعة وثمانون درهمًا وثمانية فلسًا« والفائدة بواقع ٥% سنويًا 
من ٢٠٢١/٦/٦ وحتى تمام السداد وألزمته بالرسوم والمصاريف وخمسمائة 

درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن. 
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 56/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- ماريليسي كيلي
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع دبي
ويمثله هند علي سعيد حام عبداهلل

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« فرع 
 ٣٩7٫7٤٢٫٤٦ وقدره  مبلغ  للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام  دبي 
»ثالثمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون درهم وستة 
وأربعون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢١/8/١٦ وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن.  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 422/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى محكوم عليه ١- سيما سانجاي جو االني جاترو الل جيرد ها
مجهول محل اإلقامة

بما أن محكوم له  مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«
ويمثله هند علي سعيد حام عبداهلل

نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/8/١ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي« بـ حكمت 
المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره ٣٦٫١٤٩٫٢٣ »ستة وثالثون ألفًا مائة تسعة وأربعون درهمًا ثالثة 
وعشرون فلسًا« والفائدة بواقع ٥% سنويًا من ٢٠٢١/٦/١٠ وحتى تمام السداد 
وألزمته بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن. 

صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم 
حاكم دبي وتلى علنًا

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 90/2021/38 تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

الى المدعى عليه: ١- تيك باي بورتيل، مجهول محل االقامة
احمد  مالكها/  ويمثلها  االكترونية  للمجمعات  متاجر  المدعي:   ان  بما 

محمد يوسف عبداهلل العلي
ويمثله: فهد عبداهلل قمبر محمد

تؤدي  بان  عليه  المدعى  الزام   -١ وموضوعها:  الدعوى  عليك  افام  قد 
للمتنازعة  مبلغ »٣٥٠٠٠ درهم« »خمسة وثالثون الف درهم« وكذلك 
االستحقاق وحتى  تاريخ  بنسبة ١٢% سنويا وذلك من  القانونية  الفوائد 
السداد التام ٢- الزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥ الساعة 8٫٣٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING-DESC لذا فانت مكلف 
بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 3984 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ٢٠٢٠٠
االسم التجاري: محمد عبداهلل محمد لتجارة المالبس الجاهزة - ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: محمد عبداهلل محمد 
لتجارة المالبس الجاهزة - ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة 
تأسست في إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 
االقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته   ١٩8٤ لسنة   8
وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٢٠٢٠٠ وقرر الشركاء حلها 

وتصفيتها وتعيين السيد:
مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم 
به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يومًا من تاريخ 

نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: الشارقة  هاتف: ٠٦7٤7٠٩8٠ ص.ب: ٥٦٢8

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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07 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في: دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع الدعوى: طلب الحجز وبيع عقار مرهون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم »١٤« لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية »مساهمة عامة«

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، 
شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

المطلوب إعالنه: شركة كيه سي م م ح
عنوانه: اإلمارات، إمارة الشارقة، الحمرية، الشارقة، شارع المنطقة الحرة بالحمرية، 
مبنى قطعة أرض رقم 2F-02A بالقرب من شركة أوكسجين، ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - 

qmixma@emirates.net.ae ، ٠٤٨٨٨٦٠٧١
موضوع اإلعالن: انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي 
االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه 
لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن 
٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام العشرة التالية لرسوم 
المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:

نوع شقة سكنية بإمارة دبي، منطقة الثنية الخامسة رقم األرض: ٩٦٦ رقم البلدية: 
٩٥٥ - ٣٩٣ رقم المبنى: ١ اسم المبنى: ليك سيتي تاور  رقم العقار: ١٥٠٢ المساحة 

بالمتر المربع: ٧٨٫٠١ المبلغ: ٥٧٩٩٥٠٫٨٥ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في الدعوى
 رقم: ١٢٥/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في: دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨٧
موضوع الدعوى: طلب الحجز وبيع عقار مرهون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم »١٤« لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي
طالب التنفيذ: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية »مساهمة عامة«

عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، 
شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

المطلوب إعالنه: شركة كيه سي م م ح
عنوانه: اإلمارات، إمارة الشارقة، الحمرية، الشارقة، شارع المنطقة الحرة بالحمرية، 
مبنى قطعة أرض رقم 2F-02A بالقرب من شركة أوكسجين، ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - 

qmixma@emirates.net.ae ، ٠٤٨٨٨٦٠٧١
موضوع اإلعالن: انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي 
االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه 
لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن 
٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام العشرة التالية لرسوم 
المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:

نوع شقة سكنية بإمارة دبي، منطقة الثنية الخامسة رقم األرض: ٩٦٦ رقم البلدية: 
٩٥٥ - ٣٩٣ رقم المبنى: ١ اسم المبنى: ليك سيتي تاور  رقم العقار: ١٥٠٢ المساحة 

بالمتر المربع: ٧٨٫٠١ المبلغ: ٥٧٩٩٥٠٫٨٥ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم: ١٢٥/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١١٣٠ تجاري كلي، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٧٩٣٢٩٥٥٠٫٩٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ بنك دبي التجاري ش م ع وآخرون عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، شقة الطابق الرابع

ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه داوود سيف الدين يعقوب اليعقوب

فندق  مبنى  زايد،  الشيخ  شارع  دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه: 
alyaquob@gmail.com - ميركيور، مركز دبي العالمي الثاني - ٠٠٩٧١٥٠٦٥١٠٥١٨

 موضوع اإلعالن المنفذ ضده: فندق جراند ميركيور ش.ذ.م.م
المنفذ ضده: عبدالملك داوود سيف الدين اليعقوب انه في يوم االربعاء الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري 
بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكتروني http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات 
قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات 
المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام 
التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما 

يلي بيان أوصاف الممتلكات:
نوع العقار: أرض وما عليها من بناء، المنطقة: المركز التجاري الثانية، رقم األرض: 
١٩، رقم البلدية: ٢٠٦ - ٣٣٦ المساحة: ٩٢٩٫٠٣ متر مربع القيمة: ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم.

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في التنفيذ
 رقم ٧٢٣٨/٢٠٢٠/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١١٣٠ تجاري كلي، 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٧٩٣٢٩٥٥٠٫٩٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ بنك دبي التجاري ش م ع وآخرون عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع برج خليفة، مبنى اسبكت تاور، شقة الطابق الرابع

ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه داوود سيف الدين يعقوب اليعقوب

فندق  مبنى  زايد،  الشيخ  شارع  دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه: 
alyaquob@gmail.com - ميركيور، مركز دبي العالمي الثاني - ٠٠٩٧١٥٠٦٥١٠٥١٨

 موضوع اإلعالن المنفذ ضده: فندق جراند ميركيور ش.ذ.م.م
المنفذ ضده: عبدالملك داوود سيف الدين اليعقوب انه في يوم االربعاء الموافق 
٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري 
بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكتروني http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات 
قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات 
المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام 
التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما 

يلي بيان أوصاف الممتلكات:
نوع العقار: أرض وما عليها من بناء، المنطقة: المركز التجاري الثانية، رقم األرض: 
١٩، رقم البلدية: ٢٠٦ - ٣٣٦ المساحة: ٩٢٩٫٠٣ متر مربع القيمة: ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم.

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٢٣٨/٢٠٢٠/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

بقالة بست اليف

رخصة رقم: CN-1873535 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 ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

قناص العين لزينة السيارات

رخصة رقم: CN-1193049 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 ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم دريم سيتي

رخصة   رقم: CN-1914150     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبداهلل بخيت محمد 

بخيت العامرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف خوله سعيد محمد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد ٣٥94 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية

رخصة   رقم: CN-2175083     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 

يونس عجيزه ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد سعيد خليفه حمد البلوشى

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

الشخص  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  شكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية
PROFESSIONAL TWO ELECTRICAL CONTRACTING
إلى/ بروفشنال تو للمقاوالت الكهربائية- شركة الشخص الواحد ذ م م

 PROFESSIONAL TWO ELECTRICAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

المدعى عليه الثاني: إسكندر عزالدين معزي 
ـ مستودع  ـ شارع TH١٧ متفرع من شارع مراكش  ام رومول  ـ منطقة  )دبي 
رقم ٢ ملك عقارات حكومة دبي بواسطة سيف ناصر مكاني رقم ٣٥٨٠٥٩١٩٩٢ 

ـ هاتف متحرك: ٠٥٠٣٥٣٤١١٨ 
نرجو إعالمكم أن محكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبيرًا مصرفيا في الدعوى 
أعاله والمقامة ضدكم من / بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(  ونظرا لإلجراءات 
االحترازية الصحية في الوقت الحالي والتي بموجبها سيتم التقاضي عن بعد ندعوكم 
لحضور اجتماع خبره عبر نظام االتصال المرئي )ZOOM APPLICATION( في 
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ بالضغط 

على الرابط التالي: 
https://us04web.zoom.us/i/71804993378?pwd=WmlpQIISRTgxTS94

VO42cHgrRU5Zdz09
 Meeting ID: 71804993378

  Passcode: P5ps49
على أن يتم تزويدنا بالمستندات التي تعزز دفوعكم في هذه الدعوى على البريد 

 khouse@knowledgehouse.ae اإللكتروني
أو على الواتس آب رقم : ٠٥٦٢٥٣٩٣٩٤

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن بالنشر إعالن بالنشر في الدعوى رقم 
٥٧٠/٢٠٢١/٣٨ تجاري مصارف جزئي 

إجتماع خبرة

خبير مصرفي / محمد كامل عيران 

وخدمات  البخار  علي  للتنظيف  بتلرز  شركة  األولى/  ضدها  المستأنف 
الغسيل ذ.م.م 

باإلشارة الموضوع اعاله وعطفًا على تعييني خبيرًا حسابيًا في الدعوى 
المذكورة اعاله بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن مقام محكمة دبي 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ يقتضي ـ حضوركم او من يمثلكم قانونًا  الموقرة 
التالية  التواصل  وسائل  عبر  منصور  الحسابي/ مصعب  الخبير  لمراجعة 

)امانة محاسبون قانونيون ( ـ هاتف رقم ٢٨٦٨٨٣٦ -٠٤ 
  court@amanacac.ae   بريد الكتروني

)دبي ـ القرهود ـ بناية بنك الشارقة ـ مكتب ٣٠١( وذلك يوم األربعاء 
الموافق ٢٠٢١/١١/١٧  وبخالف ذلك مراجعة الخبير الحسابي في موعد 
اقصاه ٧ ايام من تاريخ نشر ـ هذا اإلعالن وذلك لتقديم كافة وجميع 

المستندات بخصوص موضوع الدعوى

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن بالنشر اعمال الخبرة الحسابية في الدعوى 
٢٠٢١/١١٧١ إستئناف تجاري 

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / مصعب منصور 

المدعى عليها: أي بي ان لتجارة المجوهرات »ش.ذ.م.م«
بناء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة العمال الخبرة في الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ في تمام الساعة العاشرة 
صباحا لعقد االجتماع االول للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم 
 Email:expert@alsharid.com التالية  العناوين  على  االجتماع  برابط 
تليفون: ٠٤٢٥٥٥١٥٥ لذا يطلب حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور 
االجتماع المذكور مع ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، وعليكم 
مراجعة الخبير اوال باول بشأن اية استفسارات ولمتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ المأمورية واستالم المستندات والتعقيب عليها. 
الخبير/ عبيد محمد الشارد
رقم القيد بمحاكم دبي ١٥٢- رقم القيد بوزارة العدل ٤٩٢

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

دعوة لحضور االجتماع االول للخبرة في الدعوى 
رقم ٢6١6 / ٢٠٢١ تجاري جزئي- دبي

إجتماع خبرة

المدعى عليها: جيه كيه بايون لمقاوالت البناء ش ذ م م
بناء على تكليفنا من قبل محكمة دبي الموقرة العمال الخبرة في الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف 
عصرا لعقد االجتماع االول للخبرة عن بعد ويمكنكم التواصل معنا لتزويدكم 
 Email:Exp.sehamalfalahi@gmail.com برابط االجتماع على العناوين التالية
تليفون: ٠٤٢٥٥٥١٥٥ لذا يطلب حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع 
المذكور مع ارسال كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة الخبير 
اوال باول بشأن اية استفسارات ولمتابعة تطورات اجراءات تنفيذ المأمورية 

واستالم المستندات والتعقيب عليها. 
الخبيرة/ سهام عبداهلل حمد بن يلوان الفالحي
رقم القيد بمحاكم دبي ١٧٣

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

دعوة لحضور االجتماع االول للخبرة في الدعوى 
رقم ٣6٥٠ / ٢٠٢١ تجاري جزئي- دبي

إجتماع خبرة

ايم يافث تاجو  فقد جواز سفر باسم: 
تيمجو, جنسيته: الكاميرون, ورقم الجواز: 
1092589 , فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد حنيف حاجى اهلل 
الجواز:  ورقم  باكستان,  جنسيته:  راخا, 
6789152BQ  , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

اوساس  غابريل  باسم:  سفر  جواز  فقد 
اهيغى, جنسيته: نيجيريا, ورقم الجواز: 
09144331A , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة باكتشوس إنترناشونال 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٥٠٢٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  النيديش سيرفيسز م.م.ح، قد تقدمت بطلب  بأن شركة 
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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٧٨٥«

للعطور  هيليوس  الشركة  بأن  االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  تعلن 
ترغب  رقم ٢٦٠٠٠٥٤٤(  )رخصة صناعية  التجميل ش.ذ.م.م  ومستحضرات 

بتحويل الحصص كالتالي: 

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي: 

 publication@rakez.com  :هاتف رقم :٩٧١٧٢٠٤١١١١+  بريد الكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم : 6٥٥9٢9 

اسم المتنازل 
أتاك فارما كوزمتيك في كيميا ساناسي 

تيكارت انونيم سيركتي

عدد الحصص 
٧٤

اسم المتنازل له 
بارفش كومار

شركة  من/  صــادرة  أسهم  شهادة  فقدت 
أبوظبي لبناء السفن، باسم/ داليا أحمد إمام 
الرجاء  عليها  يعثر  فمن  النصر،  أبو  أحمد 

االتصال على الرقم: ٠٥٠6١٢٣٠٠6

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان شهادة أسهم

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة ساي 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »64٣66٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إكو تريد جنرال تريدينغ 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6466١٣«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة دي زد إيه كونسولتانسي سيرفيسز 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٠٠٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنوفيكس إنترناشونال 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٢٣٥44«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيه. إيه. بي كونسولت 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٣٨44«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة براناف 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+
ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6469٧9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيمان كونسولتينغ 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »644٧٠٧«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة دي سي نتس 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: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

فقد جواز سفر باسم: سبحان بدشاه  إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٥٥٠٥٨«
مياه، جنسيته: بنغالدش، ورقم الجواز: 
0024064EB، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: نور البيان للخدمات الفنية ش ذ م م 

المنذر إليه الثاني: لطف الرحمن حليم الدين 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
مدة  خالل  درهم  ألف  مائة  درهم   ١٠٠٠٠٠ مبلغ  بسداد 
وإال  اإلنذار  هذا  إستالمهم  تاريخ  من  أيام  خمسة  أقصاها 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠6١/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: كيه زد اس لتجارة الدواجن المجمدة ذ م م 
المنذر إليه الثاني: قاضي نور نبي شميم قاضي عبدالجليل 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٧٠٠٠٠ درهم مائة وسبعون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠6٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه: قاضي نور نبي شميم قاضي عبدالجليل 

لذلك ،، فإن المنذر يكلف المنذر إليه بضرورة الوفاء بسداد 
مبلغ ٧٠٠٠٠ درهم سبعون ألف درهم خالل مدة أقصاها 
وإال سيضطر  اإلنذار  إستالمهم هذا  تاريخ  أيام من  خمسة 
المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه 
بالنفاذ  القانونية مشمواًل  الفائدة  وإستصدار أمر األداء مع 
المعجل وإلزام المنذر إليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي 

ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠4٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: عادل البلوشي لتجارة المالبس الجاهزة ذ م م 

المنذر إليه الثاني: محمد ازاد خان عبالرحمن خان 
لذلك ،، فإن المنذر يكلف المنذر إليهما بضرورة الوفاء بسداد 
مبلغ ٢٠٩٨٤ درهم عشرون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون 
درهم خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية 
مشمواًل بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم 

ومصاريف التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥١/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كابيتال للمواشي ذ.م.م رقم الرخصة: ٩٢١٩٠٩
العنوان: مكتب رقم ١٠ ملك محمد غلوم الصايغ اهلي- عيال ناصر

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٩٨٦٣

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: ٢٠٢١/١٠/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٧٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

دائرة التنمية االقتصاديةالهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩٧١ الفاكس: 

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كابيتال للمواشي ذ.م.م رقم الرخصة: ٩٢١٩٠٩
العنوان: مكتب رقم ١٠ ملك محمد غلوم الصايغ اهلي- عيال ناصر

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٢٩٨٦٣

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: ٢٠٢١/١٠/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٧٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

دائرة التنمية االقتصاديةالهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩٧١ الفاكس: 

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: مطعم وسط المدينة ش ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٥/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: لونج اليف لتجارة المواد الغذائية ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9٠٥9/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: رفرفريش لتجارة األسماك ذ م م 

المنذر إليه الثاني : فريد احمد جمير علي 
الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠4٥/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد 
المنذر إليه األول: محمد ناظم الدين محمد حسن شكدار 
المنذر إليه الثاني : اس ام ان لتجارة المنسوجات ذ م م 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٧/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد 
المنذر إليه األول: مهدي يوسف مواله 

الكهربائية  التمديدات  إلصالح  حلم   : الثاني  إليه  المنذر 
والصحية ذ م م 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠٥٣/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: جناتا بنك ليمتد - فرع دبي 
المنذر إليه األول: الغطاء األسود لمقاوالت الصحية واألصباغ 
المنذر إليه الثاني : محمد زاهد اإلسالم شاهجان ماتوبور 

الوفاء  بضرورة  إليهما  المنذر  يكلف  المنذر  فإن   ،، لذلك 
بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠ درهم مائة وعشرون ألف درهم خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمهم هذا اإلنذار وإال 
سيضطر المنذر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه وإستصدار أمر األداء مع الفائدة القانونية مشمواًل 
بالنفاذ المعجل وإلزام المنذر إليهما بكافة رسوم ومصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم 9٠4٨/٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ايه تو زيد فاست ساينز لالعالن ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٨٧٩٨٠

العنوان: مكتب G02 ملك الخليج التجاري »ش.ذ.م.م« بردبي، الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠١٦٤٠
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٦/٢٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٦/٢٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: عرب اكسبريس للنقليات »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٧٠٨٧٠٩

العنوان: مستودع رقم s14 مؤسسة دبي العقارية- راس الخور الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٥٧٣٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٩/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٢٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ام اي بي ام لتجارة المواد العازلة والواقية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٨٨٧٥٠٩

العنوان: مكتب رقم ٤٣- ٤٤ ملك بلدية دبي، بردبي، الفهيدي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣١١٩
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي 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: ٢٠٢١/١١/١٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني، ديرة، المرقبات

الهاتف: ٢٥١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٥١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ايه تو زيد فاست ساينز لالعالن ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٨٧٩٨٠

العنوان: مكتب G02 ملك الخليج التجاري »ش.ذ.م.م« بردبي، الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠١٦٤٠
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٦/٢٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٦/٢٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: عرب اكسبريس للنقليات »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٧٠٨٧٠٩

العنوان: مستودع رقم s14 مؤسسة دبي العقارية- راس الخور الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٥٧٣٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/٠٩/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٢٩

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: ام اي بي ام لتجارة المواد العازلة والواقية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٨٨٧٥٠٩

العنوان: مكتب رقم ٤٣- ٤٤ ملك بلدية دبي، بردبي، الفهيدي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣١١٩
اسم المصفي: ايه تي ام ريم النعيمي 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: ٢٠٢١/١١/١٤ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٤

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٦٠٢ ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني، ديرة، المرقبات

الهاتف: ٢٥١٧٧٢٠-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٥١٧٧٢١-٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: نافع هيلث كير للتجارة »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٩٥٣٦٣١ العنوان: مستودع رقم s01 مؤسسة دبي العقارية- 

راس الخور الصناعية الثانية، بردبي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٦٧٣٥٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/١١/٠٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٠٧

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: نافع هيلث كير للتجارة »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٩٥٣٦٣١ العنوان: مستودع رقم s01 مؤسسة دبي العقارية- 

راس الخور الصناعية الثانية، بردبي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٦٧٣٥٣
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢١/١١/٠٧ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٠٧

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢٧٢٨٢٨-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠٨٠-٠٤-٩٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كثير النقاء للتجارة العامة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٦٨٨٩٥  العنوان: مكتب رقم F6- 47 ـ ملك بوابه الخليج 

ـ بردبي ـ بناية ذا باي جيت تاور ـ بزنس باي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٥٢٩٩٣ 
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: ٢٠٢١/١٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: بيور جينيتك اليف ستايل ميدل ايست للتجارة .ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١٥٩٥٥  العنوان: مكتب رقم ١٢٥ ـ ملك راشد خليفة 

المهيري - بر دبي - البرشاء األولى 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٦٧٢٩٢ 
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: ٢٠٢١/١٠/١٠  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٠ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: كثير النقاء للتجارة العامة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٦٨٨٩٥  العنوان: مكتب رقم F6- 47 ـ ملك بوابه الخليج 

ـ بردبي ـ بناية ذا باي جيت تاور ـ بزنس باي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٥٢٩٩٣ 
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: ٢٠٢١/١٢/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اسم الشركة: بيور جينيتك اليف ستايل ميدل ايست للتجارة .ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١٥٩٥٥  العنوان: مكتب رقم ١٢٥ ـ ملك راشد خليفة 

المهيري - بر دبي - البرشاء األولى 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٦٧٢٩٢ 
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: ٢٠٢١/١٠/١٠  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٠/١٠ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مطبخ الضيف الملكى

رخصة رقم: CN-2429185 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الساحل الغربي تنظيف وتلميع السيارات

رخصة رقم: CN-2406395 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جسر الغربية للمقاوالت والنقليات العامة

رخصة رقم: CN-1466768 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جي سي إس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2913883 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة الحكمة لخدمات توريد العمالة

رخصة رقم: CN-1338582 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أضواء الخليج لتجارة أدوات االنارة ولوازمها

رخصة رقم: CN-2304883 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

لينوفو للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2456022 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

ستار بالس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2656311 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة االصدقاء لتأجير السيارات

رخصة   رقم: CN-1004851     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جاسم محمد جاسم 

راشد النعيمى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد خلفان سعيد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
القصر الذهبي لتجارة اللوحات الفنية والبراويز ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-1086383     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خليل عبدالرحمن 
ابراهيمى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم على غلوم 
موسى العبيدلى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف خليل عبدالرحمن ابراهيمى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عصام محمد رفيع 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا خزام

رخصة   رقم: CN-1040792     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالسالم محمد 

سالم مسعود العلوى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شاجهان موتابارامبيل ٤٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف موتابارامبان سيد محمد

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالرزاق 
محمد مشكال العوضى 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-1176671     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة سلطان فالح حمود جره القحطانى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف زايد فالح حمود جره القحطانى

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

تعديل إسم تجاري من/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة
VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
إلى/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

 VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كار كلينك ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1073081     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ احمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى 

من شريك إلى مالك
من  العوضى  عبداهلل  الحاج  عبداهلل  احمد  الشركاء/  نسب  تعديل 

٥٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
1x1 1 إلىx8 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

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

تعديل إسم تجاري من/ كار كلينك ذ.م.م
CAR CLINIC L.L.C

إلى/ كار كلينك - شركة الشخص الواحد ذ م م
CAR CLINIC- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2029237     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة هاجر امين على محمود ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف على ابراهيم موسى عيسى ابو حليقه
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد احمد محمد ابو غزاله

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

تعديل إسم تجاري من/ وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م
WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE L.L.C
إلى/ وايت كوست للصيانه العامه- شركة الشخص الواحد ذ م م

WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الغافه للمواد الزراعية

رخصة رقم: CN-4130218 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 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: جالديوس للزهور والهدايا- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
عنوانه الشركة: محل 4، مبنى، شركة ابوظبي التجاري 
للعقارات ذ م م- C220 مدينة محمد بن زايد شرق 

12، قطعـة
CN-1332186 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 14/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105039510 

تاريخ التعديل 14/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1414909     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ تجبكو باكر من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ تجبكو باكر من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد عبيد راشد الكعبى

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

FARMTEC INTERNATIONAL L.L.C
إلى/ تكنولوجيا المزارع العالمية - شركة الشخص الواحد ذ م م
FARMTEC INTERNATIONAL- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور

رخصة   رقم: CN-3917186     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة احمد محمد راشد مصبح الرميثى

تعديل إسم تجاري من/ الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور
ALTAF REAL ESTATE MANAGEMENT AND DECORATION WORKS
إلى/ الطف لتطوير األعمال وإدارة العقارات- شركة الشخص الواحد ذ م م

 ALTAF FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND REAL ESTATE
MANAGEMENT  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وادارتها »6499005«
تعديل نشاط/ إضافة استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وادارتها »6499004«
تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في مشروعات البنية التحتية وتأسيسها وادارتها »6499007«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة »6820011«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير العقارات وادارتها »6820001«

تعديل نشاط/ حذف أعمال تنفيذ التصميم الداخلي »الديكور« »4330015«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
وإال  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  أربعة  االقتصادية خالل 
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
النجم الطائر للسفريات

رخصة   رقم: CN-2827471     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ النجم الطائر للسفريات

ALNAJEM ALTAER TRAVELS
إلى/ نجم الربيع التجاريه

NAJEM AL RABIE TRADING
تعديل نشاط/ إضافة بيع العطور - بالتجزئة »4772007«

تعديل نشاط/ إضافة بيع الحلي واالكسسوارات الغير ثمينة- 
بالتجزئة »4771110«

تعديل نشاط/ إضافة بيع األحذية الرجالية- بالتجزئة  »4771901«
تعديل نشاط/ إضافة بيع مستحضرات التجميل- بالتجزئة  »4772008«

تعديل نشاط/ حذف بيع تذاكر السفر »7911007«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يومًا  أربعة عشر  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ ٢٠٢١/١١/١6
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة تمام العمال السيراميك

رخصة رقم: CN-1135903 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.

11 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

رجى العلم بأنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:

من الطرف األول السيد/ مصعب محمد عبدالرحمن الكمالي 
المرزوقي وكياًل عن/ محمد عبدالرحمن أحمد الكمالي المرزوق 

ـ الجنسية اإلمارات هوية رقم ٧٨٤١٩٦٠٣٩٢٥٣٦١٠
الجنسية   - كنعان  محمود  عزت  عبداهلل  الثاني/  الطرف  إلى 

األردن هوية رقم ٧٨٤١٩٨٩٥٧٩٤٨١٦٣
باالسم التجاري »نقار الخشب ألعمال النجارة« رخصة صادرة 
 »٦٨٣٨٢« رخصة  رقم  عجمان  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 
والمسجلة بغرفة تجارة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل 
بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوم من تاريخ نشر اإلعالن.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن تنازل/ بيع 

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

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بان السيد/ كلباني شانيكا راجاباكشا- 
سيرالنكي الجنسية، يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 
الدين محمد محمد  السيد/ قدير  الى  البالغة ١٠٠٪ وذلك 
حميد- هندي الجنسية في الرخصة المسماه »مطعم تاج 
القاسمية« رخصة رقم »٧٥٨٣١٣« الصادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بالشارقة. وعمال بنص المادة »١٤« فقرة »٥« 
من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب 
العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم 
التصديق على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ 
اتباع  عليه  ذلك  اعتراض حيال  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا 

االجراءات القانونية.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJAU-2021- 0033114 اعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلوما للجميع بان السيد/ محمد مزمل حق محمد حنيف- 
بنغالي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
١٠٠٪ في الرخصة »ورشة ساحل المدينة لصيانة السيارات« 
رخصة رقم »٧٣٤٧٦٦« وذلك الى السيد/ عبداهلل صالح عبدالواحد 
صالح المرزوقي- اماراتي الجنسية، تم تغيير الشكل القانوني 
من مؤسسة فردية بوكيل خدمات إلى مؤسسة فردية. وعمال 
بنص المادة »١٤« فقرة »٥« من القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن 
للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار اليه بعد 
اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال 

ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل التباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJAU-2021- 0032911 اعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلوما للجميع بان السيدة/ سالينى جوباالكريشنان سوبهانا 
جوباالكريشنان ناير- الهند الجنسية، يرغب في البيع والتنازل 
عن كامل حصته البالغة ١٠٠٪ وذلك الى السيدة/ رشانه نظام 
»دانة  المسماه  التجارية  الرخصة  في  الجنسية  الهند  الدين- 
الشارقة  بامارة  تأسست  المسلحة«  النجارة  لمقاوالت  صاللة 
التنمية  دائرة  من  الصادرة   »٧٤١٨٠٧« رقم  رخصة  بموجب 
االقتصادية بالشارقة. وعمال بنص المادة »١٤« فقرة »٥« من 
القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل 
فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق 
على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن 
فمن لديه اي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJAU-2021- 0033120 اعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلوما للجميع بان السيد/ بشير احمد عيدى خان- باكستان 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠٪ 
وذلك الى السيد/ محمد حمزه ذو الفقار انور- باكستان الجنسية 
في الرخصة التجارية المسماه »اسطوره الخليج لمقاوالت التكسية 
الشارقة  بإمارة  تأسست  التكييف«  واالرضيات وتركيب وحدات 
بموجب رخصة برقم »٧٢٤١٢٦« الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بالشارقة. التعديالت: اليوجد
القانون االتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة »٥« من  وعمال بنص 
اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  »٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن 
االعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار اليه 
بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJAU-2021- 0033088 اعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

المقدم من/ زيشان سعيد محمد سعيد
تعلن محكمة عجمان الشرعية المدعو/ زيشان سعيد محمد 
سعيد- باكستاني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم الصادرة 
باسم/  المدعو  ابنه  اسم  تطابق  بشأن  وذلك  االمارات  من 
محمد شايان زيشان سعيد في بطاقة هويته واسمه المذكور 
في جوازه القديم باالسم/ شايان سعيد زيشان الصادر من 
جمهورية باكستان. فمن لديه أي اعتراض على هذا الطلب 
الحضور إلى رئيس قلم االحوال الشخصية خالل مدة خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.

القاضي

T35036920241021 إعالن الطلب رقم
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

الى المخطر اليه: شركة لفكي لمقاوالت البناء
نخطركم بان المخطر/ عبداهلل الزعوني وكيال عن عبدالرحيم امين 
عبدالرحيم كيخوه الزرعوني بموجب الوكالة المصدقة امام كاتب 
العدل دبي برقم ٢٥٦٥٠٩/١/٢٠١٨ والمحررة بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨

قد قام باخطاركم عن طريق النشر باالتي: حيث ان المخطر يتوجه 
في  المقاول  وتغير  العقد  فسخ  في  لرغبته  االخطار  بهذا  اليكم 
الموقع وذلك في موعد اقصاه ٣ أيام من تاريخ االعالن بالنشر لهذا 
االخطار العدلي واال سيقوم المخطر باتخاذ كافة الطرق القانونية 
الجنائية والمدنية للحفاظ على حقوقه مع تحميلكم كافة التعويضات 
بالتزاماتكم  اخاللكم  الناشئة عن  والمصاريف  والرسوم  القانونية 

التعاقدية والقانونية.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJUA/2021/ 0029101 اخطار عدلي بالنشر المحرر رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

غرفة تجارة وصناعة عجمانالكاتب العدل العام

رقم الرخصة ٩٧٧٥٩
إعالن حل وتصفية: االسم التجاري: البيت الفاخر لصيانة المباني - ذ.م.م

نعلن للجميع بان الشركة المذكورة اعاله هي: البيت الفاخر لصيانة 
المباني- ذ.م.م، شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في إمارة عجمان 
بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصه 
في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم   
٩٧٧٥٩ وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد: جمال لتدقيق 
الحسابات، مصفى قانوني للشركة فعلى كل من له اي حق او اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل ٤٥ يوما من تاريخ 

نشر االعالن وعلى العنوان التالي:
 امارة:               هاتف:  ٠٥٦٩١٠١٤٤١              ص.ب:

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المعلن إليه: 
المدعى عليه الثالث/ محمد عارف عبد االحد – الجنسية الهند

أنت مدعو لحضور اجتماع الخبرة القضائية الفنية في الدعوى رقم ٣٣٣٢ 
لسنة ٢٠٢١ تجاري كلي الشارقة ، المقامة من بنك دبي التجاري ش م 
التجارية المصرفية حسين خليل الشمسي،  الدائرة  ع وذلك أمام خبير 
يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ في الساعة ٠١:٠٠ ظهرًا، وذلك في 
مقر مكتب الخبير، وعنوانه: إمارة الشارقة - مدينة الشارقة - كورنيش 
بحيرة خالد - بعد فندق كورنيش الشارقة » هلتون سابقًا« - فرع بنك 
المشرق »سابقًا« - برج سعيد الغفلي »B« - المدخل الخلفي- الطابق 
األول - مكتـب رقـم »١٠٢« - حسين الشمسي محاسبون قانونيون هاتف: 
 hussain@mashoora.ae :٠٥٥١٧٥٠٠٠٥ – ٠٦٥٥٨٢٩٩٩ ، البريد اإللكتروني

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن بالنشر دعوة لحضور اجتماع الخبرة في الدعوى 
رقم 333٢ لسنة ٢٠٢١ تجاري كلي الشارقة

إجتماع خبرة

خبير الدائرة المصرفية الكلية الدكتور/ حسين خليل الشمسي

إلى المحكوم عليه: وليد محمد عبداهلل إسماعيل
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المشار  القضية  في  ش.م.ع،  اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  المنفذ 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٧٣١٠٦٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2021 /0002432 ـ تجاري »جزئي«

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب/ المحكوم له/ جيس لتأجير السيارات الجنسية 
الرحمن  حافظ  سيد  احمد  عمران  سيد  عليه  المحكوم  إلى 

الجنسية/ بنجالديش 
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكما بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢١ في القضية رقم ٢٠٢١/٥٥٣ تجاري 
جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره ٧٥١٨.٤٩ درهمًا شاماًل الرسوم 
و المصاريف، وبما أن المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم 
وسجل بالرقم المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله 
فإن  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك  التالي  يوم  خالل ١٥ 
لتنفيذ  المناسبة  القانونية  االجراءات  بحقك  المحكمة ستتخذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

قسم التنفيذ

إخطار دفع بالنشر رقم الملف: 776 / ٢٠٢١ - 
تنفيذ تجاري 

بناء على طلب/ المحكوم له/ جيس لتأجير السيارات الجنسية 
إلى المحكوم عليه طاهر احمد عبدالمطلب احمد دغيم الجنسية/ 

مصر 
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكما بتاريخ ١٣-٠٩-٢٠٢١ في القضية رقم ٢٠٢١/٦٠٥ تجاري 
جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره ١٠٩٦٧.٠٣ درهمًا شامال الرسوم 
و المصاريف، وبما أن المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم 
وسجل بالرقم المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله 
فإن  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك  التالي  يوم  خالل ١٥ 
لتنفيذ  المناسبة  القانونية  االجراءات  بحقك  المحكمة ستتخذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

قسم التنفيذ

إخطار دفع بالنشر رقم الملف: ٨79 / ٢٠٢١ - 
تنفيذ تجاري 

الى المدعى عليه: الجبال العربية لمقاوالت االصباغ والتكسية ذ م م
مجهول محل االقامة: المنطقة الوسطى، المليحة، صناعية مليحه 
الجديدة، مكتب رقم ٢ ملك احمد مهير سعيد خصوني الكتبي 

 ٠٦٥٤٣٠٨١٨ ٠٥٠٤٥٤٥٤٢١
انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٦ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٧« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ١٥ /١١ / ٢٠٢١

إعالن مدعى عليه بالنشر  لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICILABMIN2021/ 0006990 عمالي جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م
مجهول محل االقامة: وعنوانها: امارة الشارقة، بور شغاره، خلف شارع الوحدة مكتب 

رقم ٢١٠ الطابق الثاني/ ملك اي جي بي للتجارة العامة- هاتف ٠٥٠٣٢١٠٠٧١
لهذه االسباب ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة يلتمس المدعي:

١- بصفة مستعجلة مخاطبة دائرة التسجيل العقاري بامارة الشارقة بدبي للتأشير في 
اليه  المشار  العقار  بشأن  تصرف  اي  اجراء  وبعدم  الماثلة  الدعوى  بصحيفة  سجالتها 
بالبند »٣« في الدعوى لحين الفصل في الدعوى وصدوره حكم نهائي فيها. ٢- اعالن 
المدعى عليهما »١« و»٢« بصحيفة الدعوى حسب االصول. ٣- الحكم بعدم نفاذ تصرف 
المدعى عليها رقم »١« للمدعي عليها رقم »٢« بالعقار المشار اليه في صحيفة الدعوى 
وكل ما ترتب على هذا التصرف من اثار ومحو كافة التسجيالت التي تمت لدى دائرة 
االراضي واالمالك بدبي واعتبارها كأن لم تكن. ٤- تحميل المدعى عليهما بالتضامن 
بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٣ امام 
المدنية- مكتب  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  الدعوى محكمة  ادارة  مكتب 
رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٩« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام 
من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكورة رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ١٥ /١١ / ٢٠٢١

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

الدعوى رقم SHCFICICIV2021/ 0008361 مدني كلي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المرجان ألعمال تركيب البالط والرخام السيراميك
مجهول محل اإلقامة عجمان الراشدية ١ رقم مكاني: ٤٤١٩٩١٠٠٣٤

نعلمكم بأن المدعي»ة« / عاطف اقبال محمد اقبال العنوان / محل اإلقامة 
: عجمان الجرف مقابل محكمة عجمان رقم الهاتف :٩٧١٥٥٨٩٥٥٦٥٠ قد 

أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بـــــــ
أواًل: تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والسماح باعالن المدعى عليها. 

ثانيًا: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٤٨٠٦ درهم والفائدة القانونية 
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام 

ثالثًا: الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف
لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية 
األولى محكمة عجمان االتحادية صباح يوم - الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣ الساعة 
٠٩٫٠٠ لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات، وفي حالة عدم حضوركم 
اإلجراءات  ستباشر  المحكمة  فإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  إرسال  أو 

القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائية

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

AJCFICILABMIN/2021 /0003475 عمالي »جزئي«

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

سالمين،  قمبر  عبداهلل  احمد  نواف  عليه:  المدعى  الى 
االمارات العربية المتحدة- الجنسية

اردني  حداد-  سليم  محمد  انس  المدعي  بان  نعلمكم 
الجنسية، قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة. نأمر 
بالزام المدعى عليه ان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره ١١٤٠٠٠ 

درهم والزمته المصروفات. قابال لالستئناف.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى رقم 
SHCFICICPL2021/ 0008623  أمر أداء

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: مرتضى عثمان محمد عثمان
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ سامي محمد الزين سيد احمد، الجنسية: سوداني، في القضية 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٥٠٥٧٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك»م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2021/ 0002278 ـ  تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - جلوبال االينس- 
م.م.ح اوناشي التجارية »ش.ذ.م.م« جلوبل ستار االينس للصناعات »ش.ذ.م.م« اناند اناند 
سينغ كاميشور براساد سينغ  ، إلى المحكوم عليه: جلوبال االينس- م.م.ح العنوان: إمارة 

عجمان المنطقة الحرة بعجمان مكتب رقم A١ / ٦٢٨ مكاني: ٤٧٨٤٦٠٩٢٥٦ 
اوناشي التجارية »ش.ذ.م.م« العنوان: إمارة دبي رأس الخور الصناعية الثالثة محل رقم ٢ 
ملك بلدية دبي ص.ب: ٢٩٤٣٥٨ رقم قطعة األرض ٦١٤ - ٢٩٩ مكاني: ٣١٩٣٧٩٦٧٣٥ هاتف 
رقم ٠٥٠٣٤٩٠٣٥  ، جلوبل ستار االينس للصناعات »ش.ذ.م.م« العنوان: إمارة دبي منطقة 
الكرامة مكتب رقم ٣١٦ - ٢٨ ملك الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ص.ب: ٢٩٤٥٢٤ رقم 
االرض ١٣١ مكاني : ٣١٩٣٧٩٤٠١٠ هاتف رقم: ٠٤٣٣٣٩١٧٥  أناند أناند سينغ كاميشور براساد 
سينغ العنوان: إمارة دبي رأس الخور الصناعية الثالثة محل رقم ٢ ملك بلدية دبي ص.ب: 
٢٩٤٣٥٨ رقم قطعة األرض ٦١٤ - ٢٩٩ مكاني: ٣١٩٣٧٩٦٧٣٥ هاتف رقم ٠٥٠٣٤٩٠٣٥  حيث 
إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ بنك المشرق ش 
م ع في القضية المشار إليها أعاله.  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
 : كاآلتي  تنفيذه  المطلوب  الحكم  أن  وبما  لذلك،  المحدد  الرسم  دفع  و  المذكور،  الحكم 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٤.٢١٥.١٣٥ درهم  لذلك أنت مكلف بتنفيذ 
ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم 
بهذا اإلخطار، وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم 
الموافق- الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة 

ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2021 /0001002 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه/ صالح احمد صالح هنية 
حيث أن المدعية/ شركة غباش للتجارة واالستثمار المحدودة 

ش.ذ.م.م
إيجارية،  منازعات   ٢٠٢١  /  ٣٢٤ رقم  الدعوى  عليك  أقام  قد 
وعليه يقتضي حضورك إلى محكمة رأس الخيمة مكتب إدارة 
الدعوى يوم االحد الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م الساعة التاسعة 
»٠٩« صباحًا وذلك لإلجابة على الدعوى، وتقديم ما لديك من 
بيانات ودفوع وفي حالة تخلفك عن الحضور أو إرسال وكيل 
عنك في الوقت المحدد أعاله فإن مكتب إدارة الدعوي سيباشر 

نظر الدعوي غيابيًا.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مكتب إدارة الدعوى

مذكرة تبليغ موعد جلسة بالنشر في الدعوى رقم 
اعالن تنازل عن رخصة3٢4 / ٢٠٢١ منازعات إيجارية

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

من الطرف االول: بخيت ثاني بخيت مبارك السويدي- الجنسية: 
االمارات

الى الطرف الثاني: جاسم عيسى نصير صائم - الجنسية: االمارات
باالسم التجاري »صالون دار العريش للحالقة« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٩٢٤٦٠« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق 
على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

MOJAU-2021- 0033007 تنازل بيع رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

إلى: المحكوم عليه: عبد الرؤوف العالميه )ذ.م.م( 
محمد اعجاز رؤوف عبدالرؤوف ـ محمد مقبول عبدالرؤوف 

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى 
المنفذ بنك المشرق ش م ع ـ في القضية المشار إليها أعاله  

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦٨٥٦٩٤٥.٠ درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل )١٥( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فإن  المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا. 
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICIV2021/ 0001088 ـ مدني )كلي( 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: جولدن فونيكس لالنشاءات ذ م م  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى 

المنفذ كي بي ريمكون ذ م م يمثلهم بالوكالة مجاهد محمد خير 
حاج حسين  

ـ في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك ، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٤٣٩٠.٠ 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل )١٥( يومًا من تاريخ  إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن  المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا. 

إعالن منفذ ضده بالنشر  إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICPL2021/ 0002073 ـ أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحاديةـ  محكمة التنفيذ المدنية
الى: المحكوم عليه: ١ – عبداهلل صابر حسين جمعه 

٢ – جابر احمد احمد غريب  
حيث إنه بتاريخ  قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى 

المنفذ شركة ذي اورينتال انشورنس كومباني 
في القضية المشار إليها أعاله  

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٦١٥٠ درهم باالضافة الى 
الفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ وحتى تمام السداد 

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

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

محكمة التنفيذ المدنية

اخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCIREA2021/ 0002602 ـ مدني )جزئي( 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: طارق داماج  مجهول محل اإلقامة: الشارقة ـ القاسمية 
ـ ميجا مول ـ بناية مريم ـ الطابق الرابع 

بناء على طلب المدعية: دار التمويل ش م ع 
قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالبكم ب: 

إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ١٥٢.٢٣٦.٨٧ درهم 
والفوائد  اإلدارية  والرسوم  عليه  تحصل  الذي  الدعوى  التسهيل سند  قيمة 
القانونية  والفائدة  المحاماة  أتعاب  والمصاريف ومقابل  والرسوم  المترتبة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.  أنت مكلف 
بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٢ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيهـ  مكتب رقم) مكتب مدير الدعوى رقم 
٢( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد ـ وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقًا بها كافة المستندات  وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ 
النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 

حرر بتاريخ: ٢٠٢١/١١/١٥
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0008224 / تجاري )جزئي( 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: بريدراج كوريك - صربي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٦١٩٣٧ درهم واحد وستون 
ألفًا وتسعمائة سبعة وثالثون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»فورد موستنج - عنابي اللون – لوحة رقم ٧٥٩١٥ - خصوصي 
- كود G - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٦« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٨«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: مارك روالند كاالكات - فلبيني الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٣٩٢٤ درهم ثالثة وعشرون 
ألفًا وتسعمائة أربعة وعشرون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »هوندا سيفيك - رصاصي اللون – لوحة رقم ٣١٤٩٣ - 
خصوصي - كود K - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٠« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية 
ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٧«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محسن اقبال فاتان - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
ألفًا  اثنان وعشرون  مبلغ وقدره ٢٢٧٨٩ درهم  ذمته  المترصد في 
وسبعمائة تسعة وثمانون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في 
وإال  بالنشر  االعالن  هذا  استالم  تاريخ  من  أيام  سبعة  أقصاها  مدة 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
اللون – لوحة رقم ٣٦٢٠٩ - خصوصي -  أبيض  »تويوتا كوروال - 
كود M - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع 

الكاتب العدلحفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٥«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: اندرياس ديميتريو - قبرص الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ١٧٦٤٣٠ درهم مائة ستة وسبعون 
ألفًا وأربعمائة وثالثون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»ماسراتي غيبلي - أزرق اللون – لوحة رقم ١٠٣٧٦ - خصوصي 
- كود R - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٥« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٤«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: شجيل ساسيداران كانهاتيان باراكاندي - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢١٠٤٠٫٤٩ درهم واحد وعشرون ألفًا 
وأربعون درهمًا وتسعة وأربعون فلسًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»ميتسوبيشي باجيرو - بني اللون – لوحة رقم ٨١٢٧ - خصوصي - 
كود O - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: عارف أحمد اكاليل - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٣٦٣٤٥ درهم ستة وثالثون 
ألفًا وثالثمائة خمسة وأربعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»هوندا CRV - أحمر اللون – لوحة رقم ٩٧٨٨٠ - خصوصي - 
كود O - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٠« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٠«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: رومل بابالن كابيرتي - فلبيني الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٤٤٩٨٣ درهم أربعة وأربعون 
ألفًا وتسعمائة ثالثة وثمانون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال 
سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة 
»هوندا سيفيك - فضي اللون – لوحة رقم ٥٢٩٣٧ - خصوصي - 
كود W - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٨«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: ممدوح علي عبدالمقصود - مصري الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٣٨٤٢٣٫٦ درهم ثمانية وثالثون ألفًا 
وأربعمائة ثالثة وعشرون درهمًا وستة فلوس والرسوم والمصروفات 
وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
ببيع  القانونية  كافة اإلجراءات  إتخاذ  إلى  وإال سوف نضطر آسفين 
السيارة »كيا سيراتو - أبيض اللون – لوحة رقم ٥٦٣٤٦ - خصوصي 
- كود C - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٦« والمرهونة للمنذر مع 
تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب 
المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع 

حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٤«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: جيري توم اكسافير - هندي الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٣٧٧٦ درهم ثالثة وعشرون 
ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك 
في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »أودي إيه ٦ - أسود اللون – لوحة رقم ٥٦٩٣٣ - خصوصي 
- كود T - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.

الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٣«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد جومان محمد - سيريالنكا الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ١٤١٧٠٫٣٦ درهم أربعة عشر 
ألفًا مائة وسبعون درهمًا وستة وثالثون فلسًا والرسوم والمصروفات 
وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر 
وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع 
السيارة »ميتسوبيشي النسر- أبيض اللون – لوحة رقم ٩١٢١٨ - 
خصوصي - كود K - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٢« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية 
ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢٢«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: رستام خليل حاجي - سوري الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
ثالثة  درهم   ٣٣٩٤٥٫٣٠ وقدره  مبلغ  ذمته  في  المترصد  المبلغ 
فلسًا  وثالثون  درهمًا  وأربعون  خمسة  وتسعمائة  ألفًا  وثالثون 
والرسوم والمصروفات وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ 
استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية ببيع السيارة »نيسان ألتيما - بني اللون – 
لوحة رقم ١٠٩٣٣ - خصوصي - كود N - إمارة دبي - موديل 
عن  ماينتج  كافة  تحملكم  مع  للمنذر  والمرهونة   »٢٠١٦ الصنع 
ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب المحاماة وفقًا للمادة 
١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلالمخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٢١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد عبدالناصر عباس - لبنان الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٤٩٧٦٠ درهم تسعة وأربعون 
ألفًا وسبعمائة وستون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»هافال اتش ٢ - أبيض اللون – لوحة رقم ٥٦١٦٧ - خصوصي - 
كود W - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٩« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٩«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: محمد ميزان الرحمن - بنغالديش الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
المبلغ المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٩٩٦٠ درهم تسعة آالف 
وتسعمائة وستون درهم والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف 
القانونية ببيع السيارة  نضطر آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات 
»تويوتا اينوفا - أبيض اللون – لوحة رقم ٧١٥٣٥ - خصوصي - 
كود Q - إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٢« والمرهونة للمنذر 
مع تحملكم كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
المعامالت  قانون  من   ١٧٥  ،  ١٧٢ للمادة  وفقًا  المحاماة  أتعاب 

التجارية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٩«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بنك دبي اإلسالمي »ش.م.ع« 
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر إليه: اوسكار لتجارة الرخام ش.ذ.م.م - اإلمارات الجنسية 
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطر يخطر المخطر إليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره ٢٩٦٤٦ درهم تسعة وعشرون ألفًا 
وستمائة ستة وأربعون درهمًا والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ استالم هذا االعالن بالنشر وإال سوف نضطر 
آسفين إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ببيع السيارة »ميتسوبيشي 
 - M النسر  - أبيض اللون – لوحة رقم ٧٠٦٦٤ - خصوصي - كود
إمارة دبي - موديل الصنع ٢٠١٥« والمرهونة للمنذر مع تحملكم 
كافة ماينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل أتعاب المحاماة 
وفقًا للمادة ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة 

الكاتب العدلحقوق المخطر األخرى.

إخطار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢١٣«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: تكييف للخدمات التقنية
بوكالة المحامي/ علي محمد نقي

ضد
المخطر اليه: شركة أسوان للمقاوالت ذ.م.م، مجهول محل االقامة

الموضوع
تكليف المخطر ضدها بان يؤدوا للمخطرة مبلغ ٣٨٠٫٠٠٠ درهم 
»ثالثمائة وثمانون الف درهم« وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ 
تبليغهم بهذا االخطار وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون سداد سوف 
تضطر المخطرة الى اللجوء التخاذ االجراءات القضائية والتحفظية 
الكفيلة بالحفاظ على حقوق المخطرة مع الزامهم بفواتير التأخير 
والرسوم واتعاب المحاماة، عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس 
الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون 

االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: إكوكون تكنولوجيز »م.د.م.س«، مجهول محل االقامة

ECOCON TECHNOLOGIES D.M.C.C
اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٦ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: مارات كهايرولين- الجنسية: االتحاد الروسي- المدير 

وموقع الشيكات، مجهول محل االقامة
MARAT KHAYRULLIN

اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٨٩٠٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المخطر: بيتر جولوفينوف- سويسري الجنسية
PETR GOLOVINOV

بوكالة المحامي/ علي محمد نقي
ضد المخطر اليه: إكوكون للصناعات ذ.م.م، مجهول محل االقامة

ECOCON INDUSTRIES L.L.C
اليه بما جاء بهذا االخطار وتكليفهم  الموضوع يخطر المخطر المخطر 
بالوفاء بمبلغ وقدره ١٫٢٣٧٫٠٠٦ درهم »مليون ومائتي سبعة وثالثون 
الف وستة دراهم« خالل خمسة ايام من تاريخ تبليغهم بهذا االخطار على 
ان تتضامن المخطر ضدها الثالثة مع المخطر ضدهما االولى والثانية في 
حدود مبلغ ١٧٨٫٩٣٦ درهم وفي حال فوات المدة المحددة دون سداد 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه 
مع تحمل المخطر ضدهم بكافة الرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية 
بواقع ٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك حتى تمام السداد عالوة على مقابل 
اتعاب المحاماة عمال بنص المادة »٦٣« من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ 

لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية من قانون االجراءات المدنية.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩١٩٨ / ٢٠٢١
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذرة: بروالب للتجارة ش ذ م م 
المنذر إليها: كراون ستار للتكنولوجيا ش ذ م م 

ينذر المنذر المنذر إليها بضرورة سداد بمبلغ وقدره 
والفائدة  بذمتكم  المترتب  الشيك  قيمة  ٤١٥٠ درهم 
القانونية وقدرها ٩٪ خالل خمسة أيام من تاريخ اعالنكم 
هذا اإلنذار وفي حال مخالفة المنذر اليهم ذلك، سوف 
تضطر المنذرة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية المقررة 

الكاتب العدللحفظ حقوق موكلتنا.

إنذار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩١٧١«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذر: شركة واي اي واي لتجميل الساحات ش ذ م م 
المنذر إليها: الند ماسترز لتجميل الحدائق واإلنشاءات ش ذ م م 
ينذر المنذر المنذر إليها بضرورة سداد بمبلغ وقدره ٢٢٧٫٥٣٣ 
وثالثة  وخمسمائة  ألف  وعشرون  وسبعة  »مائتان  درهم 
وثالثون درهمًا« باإلضافة إلى الفائدة القانونية وقدرها ٩٪  
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام خالل خمسة أيام 
من تاريخ اعالنكم هذا اإلنذار وفي حال مخالفة المنذر اليهم 
ذلك، سوف تضطر المنذرة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

الكاتب العدلالمقررة لحفظ حقوق موكلتنا.

إنذار عدلي بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٠«
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

 مقدم من المخطر/ البين فرانسيس بن فرانسيس -هندي الجنسية 
ويمثله قانونيًا مكتب شريف العبيدلي ويمثله/ المحامي شريف العبيدلي 
رقم المحرر »٢٠٢١/١/١١٢٧١٤« والمحامية فاطمة شريف العبيدلي بصفتهما 
وكياًل عن المحامـي شريف العبيدلي محـرر رقم »٢٠٢١/١/١٩٥٠٩١« وعنوانه 

الشارقة كورنيش البحيرة بناية بالرشيد الطابق ٢٢ مكتب رقم ٢٢٠٤. 
المخطر إليه/ نبير هود للخدمات الفنية ش ذ م م ويمثلها مديرها عبد 
السالم علي علي - هنـدي الجنسية وعنوانـه إمارة دبي ديرة المراقبات 
بناية ملك راشد سعيد حمر عين مكتب رقم MRT - 5 - B1 هاتف 

رقم ٠٥٠٣١٧٩٩٩٢ 
ترصد  اليه  والمخطر  المخطر  بين  تجارية  تعامالت  بموجب  الموضوع 
في ذمة المخطر إليه مبلغ وقدره ٥٠٫٠٠ درهم »خمسون ألف درهم«

حرر بموجبه شيك سلم للُمخطر »شيك رقم ٠٠٠٠٢٨« ، وقـد امتنع عن 
الكاتب العدلالسداد وترصد في ذمته المبلغ المطالب به.

إخطار عدلي رقم »٢٠٢١/١/٢١١٨١٩
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

تجارية  م م - رخصة  ذ  التجميل ش  لتجارة مستحضرات  ثيرابي  اكوا  المخطر: 
رقم ٦٩٩٤٤٨ ويمثلها مديرها/ مهند محمد ادياب حاج ادياب  الجنسية: اإلمارات 

بوكالة المحامي/ علي حسن الحمادي للمحاماة واالستشارات القانونية 
المخطر إليهما: ١- غانم احمد غانم ابو خوصه فلسطيني الجنسية بصفته ممثاًل عن 

نفسه وبصفته مدير شركة افاق المجد للتجارة العامة ش ذ م م 
٢- شركة افاق المجد للتجارة العامة »ش ذ م م« »الجنسية: اإلمارات« 

»مجهولين محل االقامة« 
بينهما  فيما  والتكافل  بالتضامن  إليهما  المنذر  ينبه ويخطر ويكلف  المخطر  فإن 
بضرورة سرعة المبادرة إلى سداد مبلغ الدين ٢٠٨٢٥٥ درهم »مائتان وثمانية 
المنذرة  لصالح  ذمتكم  في  المستحق  درهم«  وخمسين  وخمس  ومائتان  آالف 
عن قيمة الشيكات ارقـام ٤٥٤- ٤٥٩- ٤٦٠ - سالفي الذكر باالضافة الي المبالغ 
المسحوبة مباشرة من الحساب البنكي باإلضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ١٢٪ 
من تاريخ اإلنذار، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ٥ أيام من تاريخ إستالمكم هذا اإلنذار 
وإال سيضطر المنذر إلى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم للمطالبة بمبلغ 
المديونية، فضاًل عن إلزامكم بكافة الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم »٢٠٢١/٩٢٠٢
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

مقدم الطلب المنذرة : عبيد بن الشيخ للتجارة العامة)ش.ذ.م.م( 
بوكالة المحامي/ عبدالرحمن محمد العامري 

ضد المنذر إليهما : ١ – فيصل حمدان شخبوط لتجارة مواد البناء 
العنوان: اماره ابوظبيـ  مدينه العينـ  المنطقة الصناعيةـ  مقابل شيتاجون 
لالكترونيات ـ شارع رقم ٥ ـ جديد ٦ ـ البناية رقم ١٥ ـ محل رقم ٢ ـ 

هاتف رقم ٠٥٠٥٣٣٠١٦١ ـ ٠٥٥٥١٠٦٥١٠ 
الموضوع: طلب اعالن المنذر اليه باإلنذار العدلي بالنشر 

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ قام المنذر بتسجيل اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢١/١/١٦٤٧٩٢ 
وذلك لمطالبة المنذر اليهما بسداد مبلغ ١٣,٣٢٨ درهم 

وباعالن المنذر اليهما باالنذار العدلي جاءت إفادة المكلف باالعالن أنه 
لم يستدل على العنوان لذلك تعذر اعالن المنذر اليهما 

وحيث أن المنذر ليس لديه ثمة عناوين أخرى تخص المنذر اليهما 
لذلك يلتمس مقدم الطلب من عدالتكم التصريح له بإعالن المنذر اليه 

الكاتب العدلباإلنذار العدلي بالنشر 

اإلنذار العدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٢١٦ 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنذرة: ار بي إم لتاجير السيارات ذ.م.م 
المنذر اليه :امير الموسوي ـ بريطاني الجنسية 

)مجهول محل اإلقامة( 
استنادا ألحكام القانون تنبه المنذرة المنذر اليه و تكلفكم 
بضرورة سداد مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ درهم)عشرون الف درهم( 
وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
المحدد ستضطر  الموعد  المبلغ في  وفي حالة عدم سداد 
للمطالبة  القانون  رسمه  الذي  الطريق  سلوك  الى  المنذرة 

بالمبالغ مع الزام المنذر اليه بالرسوم والمصروفات. 
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٢٢٩ 
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

05 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تسلم 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« في 
معرض دبي للطيران، أمس االثنين، أوراق 
اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل المعينين لدى 
الدولة فيما أدى أمام سموه اليمين القانونية 
أربعة سفراء جدد للدولة معينون في عدد 

من الدول الصديقة.

الشيخ  سمو  بحضور  سموه  تسلم  فقد 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي، أوراق اعتماد كل من سعادة تيمور 
زابيروف، سفير دولة روسيا، وسعادة أمير 
هايكر، سفير إسرائيل ورحب سموه بهما، 
متمنيا لهما التوفيق في إتمام مهام أعمالهما 
وتأديتها على الوجه األكمل، بما يعزز التعاون 
ويضمن تحقيق المصالح الوطنية المشتركة 

بين دولة اإلمارات ودولتيهما.
وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، 
أدى اليمين القانونية كل من سعادة سعيد 
لدى  سفيرا  المعين  الظاهري  حارب  ثاني 
الجمهورية التركية وسعادة جمال جامع أحمد 
المشرخ المعين سفيرا لدى هولندا، وسعادة 
سعود حمد غانم الشامسي المعين سفيرا لدى 

دولة المجر، وسعادة مريم خليفة الكعبي 
المعينة سفيرة لدى جمهورية مصر العربية.

ونوه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها 
سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، في بناء جسور 
الشقيقة  الدول  سفراء  جميع  مع  التواصل 
والصديقة في الدولة، وتسهيل أعمالهم وتوفير 

كافة أنواع الدعم والمساعدة من أجل تعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون بين دولة اإلمارات 
ودول العالم، ال سيما في المجاالت اإلنسانية 
واالقتصادية والثقافية التي تعد من األسس 
اإلمارات  دولة  لسياسة  الراسخة  المحورية 

الخارجية.
حضر االستقبال معالي صقر غباش رئيس 
المجلس الوطني االتحادي والفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
اإلمارات  طيران  لمجموعة  األعلى  الرئيس 
راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من 

الوزراء والمسؤولين. وام

نوه بدور وزارة الخارجية في بناء جسور التواصل مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة 

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل.. و٤ سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية

تفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض 

محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران ويطلع على أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات تشكل مستقبل القطاع

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« معرض دبي للطيران 

في ثاني أيامه.
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  يرافقه  سموه  وتفقد 
المشاركة  الدول  أجنحة  من  عددًا  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل 
رسمية  وفود  بمشاركة  العام  هذا  يحظى  الذي  المعرض  في 
العالم. حول  دولة   ١٤٨ من  عارضة  وجهات  عالمية   وشركات 
الشيخ  سمو  خاللها  رافقه  التي  الجولة،  مستهل  في  سموه  وشاهد 
أحمد  بن  محمد  ومعالي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور 
حمد  الركن  الفريق  ومعالي  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 
إنتاجات  أحدث  المسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
الشركات العالمية المتخصصة في مجاالت الفضاء والطيران والدفاع 
والتي تقدمها من خالل الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران 
 والتي تعد األكبر في تاريخ المعرض بما يزيد على ١٢٠٠ جهة عارضة.
خالل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واطلع 
العمالقة »سوخوي« من  الروسية  إنتاج للشركة  الجولة على أحدث 
مشاركتها  خالل  من  تعرض  حيث  التطور  فائقة  المقاتلة  الطائرات 
 SUسوخوي”٧٥« الخامس  الجيل  لمقاتلة  األول  النموذج  العام  هذا 
، والتي أطلق عليها اسم »تشيك ميت« في أول ظهور دولي للجيل 
.٢٠٢١ للطيران  دبي  معرض  عبر  سوخوي  طائرات  من   الجديد 

كما زار سموه جناح شركة »أيرباص« العالمية الذي تستعرض من خالله 
مجموعة متنوعة من طائراتها وتقنياتها المتطورة إضافة إلى تقديم 
معلومات وافية حول خدماتها وابتكاراتها التي تسعى من خاللها إلى 

تحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطيران.
الشركة  نشاط  حول  موجز  شرح  إلى  سموه  واستمع 
تقدمه  وما  وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في  العالمية 
دبي. في  اإلقليمي  مقرها  من  انطالقا  لدولها  خدمات   من 
وشملت جولة سموه جناح »بوينغ« وكان في استقباله السير مايكل 
آرثر، رئيس شركة بوينغ العالمية والذي أطلع سموه على أحدث منتجات 
الشركة ومن أهمها طائرة الركاب العمالقة ذات الجسم العريض من 

طراز »٧٧٧ إكس« وهي أكبر طائرة نفاثة مزدوجة المحرك وأكثرها 
كفاءة في العالم، إذ توفر استخداما أفضل للوقود وانبعاثات وتكاليف 
تشغيل منخفضة بنسبة ١٠٪ مقارنة بالطائرات المنافسة، حيث تدشن 
الشركة العالمية طائرتها العمالقة عالميًا من خالل معرض دبي للطيران، 
عالوة على عرض مجموعة من طرازات الطائرات األخرى المستخدمة 
من قبل ناقالت عاملة في المنطقة ومن بينها شركة فالي دبي التي 

تعد أكبر مشغل في المنطقة لطائرة البوينغ من طراز٧٣٧ .
وتفقد سموه جناح »طيران اإلمارات« التي تستعرض خالل الحدث 
العالمي طائراتها من طراز »A٣٨٠« بتقسيم الدرجات األربع التي تشمل 
مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها الناقلة مؤخرًا، باإلضافة 
إلى التصاميم الداخلية المحدثة والمحسنة في جميع المقصورات على 
أحدث طائراتها العمالقة.. كما اطلع سموه على عدد من طائرات التدريب 
التي تستخدمها أكاديمية اإلمارات لتدريب الطيارين، وتعرف إلى كل 
ما تقدمه الناقلة اإلماراتية من جديد في مجال الخدمات النوعية التي 

تعزز بها موقعها بين أهم شركات الطيران العالمية.
وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة 
شركة »ستراتا« للتصنيع، المتخصصة في عمليات التصنيع المتقدمة 
والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة لالستثمار، وهي متخصصة في تصنيع 
أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة وتعرف سموه إلى نشاط 
الشركة وما تقدمه من حلول وخدمات لكبرى شركات الطيران العالمية 
التي تجمعها بها عالقات تعاون وثيقة، مؤكدة موقعها كإضافة مهمة 
تعزز القطاع الصناعي اإلماراتي السيما فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة 

بقطاع الطيران.
وتوجه سموه إلى زيارة جناح مجموعة »إيدج« اإلماراتية المتخصصة 
تتمتع بمكانة عالمية  للدفاع والتي  المتقدمة  التكنولوجيا  في مجال 
كونها تعد واحدا من أبرز ٢٥ موردًا عسكريًا في العالم واطلع سموه 
على ما تقدمه المجموعة خالل المعرض من حلول ومنتجات وخدمات 
متطورة في مجاالت الطيران والفضاء والدفاع وضمن عدة مجاالت.

في  المجموعة  تعرضها  التي  المنتجات  من  جانبًا  سموه  وشاهد 
ونظم  المسيرة  والطائرات  الصواريخ،  من  وتشمل مجموعة  جناحها 

التضليل المتطورة، وغيرها من المنتجات الدفاعية.
إلى ذلك.. شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وإلى جانبه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي محمد 
بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن 
من  جانبًا  المسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد 
العرض الجوي الذي يمثل أحد أهم الفعاليات التي يضمها معرض دبي 

للطيران وتشارك فيه كبرى الشركات العالمية المنتجة ألهم وأحدث 
الطائرات المدنية والعسكرية الستعراض اإلمكانات المتطورة لطائراتها، 
سواء المخصصة لنقل الركاب أو الشحن وكذلك الطائرات المقاتلة. وام

محمد بن راشد خالل تسلمه أوراق السفراء بحضور حمدان بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك

أمام سموه.. السفراء يؤدون اليمين القانونية بحضور حمدان بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك

محمد بن راشد خالل تفقده المعرض بحضور حمدان ومنصور بن محمد

محمد بن راشد وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك خالل حضورهم جانباً من العرض الجوي

محمد بن راشد خالل تفقده المعرض بحضور حمدان ومنصور بن محمد

السادة: ذبيان لصناعة األلمونيوم والزجاج ذ.م.م 
حيث أن المدعية: لونغ هورن للصيانة العامة بوكالة »مكتب محمد سلمان 
للمحاماة« أقامت عليكم الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٠٦ مدني جزئي الشارقة، 
وبناء على الحكم الصادر من قبل محاكم الشارقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٢ 
بندب م/ ناجي عبداهلل عبدالعاطي سعيد خبيرًا هندسيًا للدعوى، لذلك 
الموافق ٢١-١١-٢٠٢١  األحد  يوم  الخبرة  اجتماع  عليكم حضور  يجب 
الساعه ١٠:٠٠ صباحًا عن ُبعد عبر تطبيق »مايكروسوفت تيمز«، كما يجب 
عليكم تقديم مذكراتكم المتعلقة بالدعوى وأي مستندات أو أوراق ترغبون 
بتقديمها قبل أو بحلول يوم األحد الموافق ٢١-١١ ٢٠٢١، على ايميل الخبير 
info@nagyabdalla.com المحدد وفي حال وجود أي استفسارات يرجى 
التواصل مع الخبرة على األرقام اآلتية »متحرك ٠٥٦٥٥٥٧٧٥٤«، علمًا بأن 

الخبير سيقوم بمباشرة المأمورية ولو في غياب الخصوم. 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٠٦ مدني 
جزئي الشارقة

إجتماع خبرة

الخبير الهندسى/ ناجي عبداهلل عبدالعاطي سعيد رقم القيد 632

فؤاد  حسن  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
عبدالشافي محمد، جنسيته: مصر، ورقم 
الجواز: A21203628، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد كوثر أحمد محمد 
سمس الحق سيكدار، جنسيته:بنجالديش، 
ورقم الجواز: AG3134188، فالرجاء على 

من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر
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13 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٩٣/٢٠١٩ عقاري 
جزئي ـ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٦٢٢٠8٥ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ ايكسيا ليو 

عنوانه مقيمة خارج البالد)دولة الصين( وتعلن على وكيلها القانوني/ مكتب 
الرواد للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي شارع الشيخ زايدـ  بناية فندق 
ذا إتشـ  الطابق رقم ٢٩ـ  مكتب رقم)٢٩٠٤( رقم مكاني: ٢7٤٢٠٩١٥8٥ 

المطلوب إعالنه ١ – سينديكيت ديفيلوبر لميتد صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن العقارات في البرشاء جنوب الرابعة رقم االرض 87١/٠ الوحدة رقم 
١١٠,١٠8,١٠٦,١٠٤ شقق سكنية العائدة للمنفذ ضدها المذكورة أعاله 
ونفاذ  بما جاء  للعلم  اعاله وذلك  الملف  به في  المطالب  للمبلغ  وفاء 

مفعوله قانونا
بناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ 

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 290/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8  
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7٤٦٣/٢٠٢١ عمالي 
العامل  به وقدره )١١٥٢8 درهم( لصالح  المنفذ  المبلغ  جزئي, بسداد 

باالضافه إلى مبلغ وقدره)٢٥١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم 
طالب التنفيذ عمر خطاب سند خان  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ المنطقة القوز ـ شارع االصايل ـ بناية 
مدام الياسمين ـ الطابق ٣ ـ شقه رقم ٣٣٠ 

مقابل من طالل سوبرماركت رقم مكاني: ٢٣٠١٦7٩7٠٦
المطلوب إعالنه :١- ون رود تاكسي ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١١٥٢8 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ )٢٥١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7499/2021/209 تنفيذ عمالي  

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
 ١٢٤٤/٢٠٢١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
/١٢٢١استئناف مدنى, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٣٤٥٩٠ درهم( 

شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ ماتيو بيجنامني  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ القرهود ـ ديره ـ دبي ـ شارع القرهود ـ 
مبنى بو شقر القديمة ـ شقة الثالث ٣٠١ 

ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 
المطلوب إعالنهما :١- بختيار خميتوف صفته: منفذ ضده 

٢ – ميديو بايمنوف صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٣٤٥٩٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 995/2021/208 تنفيذ مدني 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

إلى المدعى عليه ١ – تيك باي بورتيل 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى متاجر للمجمعات االكترونية ويمثلها مالكها / أحمد محمد 
يوسف عبداهلل العلي 

ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام   –  ١ وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد 
للمتنازعة مبلغ ٣٥٠٠ درهم ) خمسة وثالثون ألف درهم( وكذلك الفوائد 
القانونية بنسبة ١٢% سنويًا وذلك من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. 
٢ – إلزاما لمدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٥-١٢-٢٠٢١ الساعة 8:٣٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 
مكتب إدارة الدعوى 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 3984/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثانية رقم ٢٢ 
وقدره)٣٢٥٠٢٥  بمبلغ  والتكافل  بالتضامن  عليهم  المدعي  بإلزام  المطالبة  الدعوى  موضوع 
االستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة ١٢% من  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  والرسوم  درهم( 
السداد التام وشمول الحكم النفاذ المعجل بال كفالة.  المدعى ياثا تريدينغ م.د.م.س  عنوانه 
 M4 اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أبوهيل ـ ديره ـ دبي ـ مبنى دار الصفية ـ شقة الميزانيين مكتب

ـ مقابل محطة مترو ابوهيل ـ اعلي محالت قصر القبائل 
ويمثله عبداهلل حسن أحمد بامدهاف 

المطلوب إعالنهم ١ – بالل أكبر محمد اكبر صفته: مدعى عليه 
٢ – خالد مسعود للنقليات ذ م م صفته: مدعى عليه 

٣ – محمد أختر شاند محمد صفته: مدعى عليه 
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦ في  المنعقدة  المحكمة حكمت بجلستها  بان  نعلنكم  اإلعالن  موضوع 

الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ ياثا تريدينغ م.د.م.س 
بحكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعي عليه)ميان محمد رافي خور شودري علي محمد( 

وبمثابة الحضوري بالنسبة لبقية المدعى عليهم
بان يوديا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغ مقداره ٢7٥,٠٠٠ درهم )مئتان خمسة وسبعون 
ألف درهم( مع الفائدة عنه بواقع ٩% سنويًا تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام 

السداد وألزمتهم بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهما مقابل 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 1482/2020/11 ـ مدني جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم 8٥ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢8١٩/٢٠٢١ 

امر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف خدمات ناس للسكالت ذ.م.م ـ أبوظبي 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ عود ميثا ـ بردبي ـ دبي ـ شارع عود 
ميثاء ـ مبنى اوفيس كورت ـ شقة الطابق االول مكتب ١١٣ 

ويمثله عوض محمد مطر محمد العرياني 
المطلوب إعالنه / ١- البنا للهندسية ش.ذ.م.م صفته : مستأنف ضده

موضوع اإلعالن نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة أعاله 
الستئناف الحكم الصادر في أمر األداء المقيد من قبلكم وحددت لها 
جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة 
التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي 

حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 783/2021/361 ـ استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :ماى الكازارين ديديكو صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه:  ١ - جودوبا للتعامل اإللكتروني ش.ذ.م.م  صفته 

بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع االعالن 
بدفع  والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
المبلغ المنفذ به وقدره)١٦٤٥٥7,٠٠( درهم الى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

رئيس القسمتاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 6628/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :بشير فارح احمد الهاشمى صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١- نجمة المنخول للتسويق والخدمات اإلدارية  

صفته بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن:  
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم  وقــدره)١٢١٤٥(  به  المنفذ  المبلغ 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

رئيس القسمتاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 1368/2021/208 تنفيذ مدني 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢7١8/٢٠٢١ امر اداء 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره)77٠,7٥٥ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري وآخرون  عنوانه إمارة دبي ديرة بورسعيد 
قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ رقم مكاني ٣١٤٣١٩٤٩8١  

  hamid.alkhazraji@yahoo.com /البريد الكتروني
تليفون طالب التنفيذ / ٠٥٢٦١٤٠٣٦٣ فاكس / ٠٤٢٥٢٥٢7٣ 

ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي 
المطلوب إعالنهما ١ – جيابراكاش جوروموتيـ  بصفته كفيل وضامن مديونية 

صفته: منفذ ضده 
٢ – ميلز بولي كونكريت برودكتس ذ م م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
موجودات شركتكم )ميلز بولي كونكريت برودكتس ش ذ ن ن( والموجودة 
في مجمع دبي لالستثمار وفاًء للمبلغ المطالب به هذا للعلم وذلك لما جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونًا.

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 5063/2021/207 ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٠/٣٢٢١ 
درهم(   ١٠٩8٥,٥٠( وقدرها  بها  المنفذ  المبالغ  بسداد  جزئي,  عمالي 

لصالح العامل
طالب التنفيذ مدحت رمضان الشربيني عبدالحميد 

عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ القوز الصناعية الثانية ـ شارع 
بوابة النخيل ـ بناية شنجريال ـ  الطابق رقم ٠٣ ـ شقة رقم ٠٤ بالقرب 

من شارع رقم ٢٦ 
مكانى ٢٣7٥٩8١7٩7

المطلوب إعالنه :١- مطعم العراب ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٩8٥,٥٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 8362/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  امر على عريضة 
صيغة تنفيذية ـ 7٣/٢٠٢١ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٩,٤7١٥٦7 

درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ كمال يوسف محمد ابو حلوه  

عنوانه: االماراتـ  إمارة الشارقةـ   منطقة القاسميةـ   شارع الملك فيصل 
بناية الحبتور ـ شقة رقم ١٦١٠ 

المطلوب إعالنهم :١- محمد خالد راتب ابوحجلة صفته: منفذ ضده 
٢ – شركة رائد ومحمد أبو حجلة صفته: منفذ ضده 

٣ – رائد بشير راتب ابو حجلة صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٦٩8٩٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7537/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثامنة رقم ٦ 
موضوع الدعوى دعوى إثبات غيبة ولي 

المدعى اسماء محمد زكي السيد يوسف 
عنوانه إمارة دبي ـ منطقة الورقاء ٤ ـ شارع ٣٢C ـ فيال رقم 8٥ 
المطلوب إعالنه ١ – محمد زكي السيد يوسف صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى إثبات 

غيبة ولي 
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ الساعة ٣٠:٠8 
الشخصية  األحوال  مبنى  في  بعد  التقاضي عن  قاعة  في  صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& القرهود منطقة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالدليك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1902/2021/100 ـ احوال نفس مسلمين 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١8/٣٣٥ عقاري كلي 

والمعدل باالستئناف رقم ٢٠١٩/١٤٥ استئناف عقاري 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره)٤٠١٩١٤٩,8٣ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ أحمد محمد بييـ  بصفته مديرـ  مجموعة الخط اآلمن للمشاريعـ  
)ش ذ م م(  عنوانه محل المختار مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة واالستشارات 
القانونية والكائن مقره في إمارة دبي الداون تاون الساحه اوفيس ـ بلوك 

دي مكتب ٤٠١.
ويمثله مهدي صفر غلوم عبداهلل 

المطلوب إعالنهما ١ – هيثم محمد مهدي محسن أحمد التاجر صفته: منفذ ضده 
٢ – التاجر للعقارات )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة عن 
الوحدات ارقام: +٣١٠٢ +٣٢٠١+ ٣٢٠٢ + ٢7٠٢ + ٢7٠٣+ ٥٠١ الكائنة 
جميعا في منطقة : البرشاء جنوب الرابعة ـ رقم األرض: ٠/١٠8٦ ـ بناية ٢ 
prudential Tower ـ وفاء للمبلغ المطالب به في الملف اعاله وذلك للعلم 

بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ 
رقم 20/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣7٤٦/٢٠٢١ امر اداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣8٣٢٩٠ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ باليسوار كريشنا شاندرا باترا  
عنوانه: اماره دبي ـ بردبي ـ بجوار محطه برجمان مخرج رقم ١ ـ بنايه 
الصفا ـ نفس بنايه بوليود ـ مكتب رقم ١٠٥ ـ رقم مكاني ٢٩٣٢٩٩٤٢١٠
المطلوب إعالنه :١- ثيروباتي راماياه ايروجونوري صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٣8٣٢٩٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 7365/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/١١٠ عقاري جزئي ، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره )٥8٤,١٦٠/٣٤ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ مصرف اإلمارات اإلسالمي )مساهمة عامة(  عنوانه إمارة دبي ـ بردبي ـ مدينة 
دبي الطبيةـ  مبنى رقم ١٦ الطابق الثالث  هاتف رقم ٢٢٢7٠٠8/٠٤ موبايل رقم: ٠٥٥7٠١٦٥٥٢ 

مكاني )٣١٣٥٢٩١8٣٥(  ويمثله محمد عبد الملك مصطفى أهلي 
المطلوب إعالنه عمر مصطفى محمد أحمد  عنوانه: امارة دبيـ  منطقة وادي الصفا٥ـ  مشروع 
سكاي كورتس تاور بي. المبنى رقم)٢( الشقة رقم )٢٠٠٦( ـ الطابق رقم )٢٠( ـ قطعة األرض 
  Omarbadran2000@yahoo.com  ٠٥٠٢٤٥٢7رقم )٢7٢( ـ رقم البلدية )8٦8٤ ـ ٦٤8( ـ ٠٢
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae  وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين ال يقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من 
لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة 
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإِلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه 
الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: شقة سكنية ـ المنطقة : وادي الصفا ٥ ـ رقم 
االرض: ٢7٢ ـ المساحة: ٩8,7٣ متر مربع ـ رقم المبنى : ٢ ـ اسم المبنى: سكاي كورتس B  ـ 

رقم الوحدة: ٢٠٠٦ ـ القيمة: ٦٩٩,٣٤٥,٦8 درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا 

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 584/2020/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١8/٩١٤ عقاري كلي بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره )١,٢١١,8٣١,٣ درهم(  شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع )حاليًا( بنك الخليج األول )سابقًا( 

عنوانه إمارة دبيـ  ديرةـ  المرقباتـ  شارع ابوبكر الصديق  ويمثله محمد عبدالملك مصطفى أهلي 
المطلوب إعالنه سعيد مرتضى مقيميى عراقي  عنوانه: إمارة دبي ـ ديرة ـ يعلن على مقر 
عمله: شريك لدى االيد ليبوريتوري جروب ش.ذ.م.م  الكائنة رقة البطين ـ شارع المكتوم ـ 
  smoghim@yahoo.com  ٥٥٠8بناية الميدان)٢( الطابق الثالثـ  مكتب رقم )٣٠٤(ـ  ٦٢٣/٠٥٠
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٥:٠٠م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي الشراء إيداع تأمين ال يقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من 
لديه اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة 
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه 
الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: قطعة ارض وما عليها من بناء ـ رقم االرض: 

٢٦٤٣ ـ المنطقة: وادي الصفا٦ ـ المساحة: ٣٦8,٤٥ متر مربع  المقدره بـ ٢٠٥٠٠٠٠ درهم 
مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم 524/2019/211 ـ تنفيذ عقاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٣٦,١8,7٢8 
بالنفاذ  الحكم  وشمول  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  والرسوم  درهم 

المعجل بال كفالة 
ـ  ابوظبي  ـ إمارة  للتكافل ـ ش م ع  عنوانه: اإلمارات  الهالل  المدعى 
المنهل ـ ابوظبي ـ شارع النجده ـ مبنى ٦٣٢ صقر غباش ـ شقة الميزانين 

١ ـ مستشفي برجيل  ويمثله علي جاسم محمد الطنيجي 
المطلوب إعالنه ١- غاردينيا للترفية العائلي)ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليها بمبلغ وقدره ) ١8,7٢8,٣٦ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب 

المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ١٩-١٢-٢٠٢١ الساعة 8:٣٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& بعد التقاضي عن  قاعة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4099/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٥٥٩  لسنة ٢٠١٩ 
عمالي جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )8١٥٦7 درهم( لصالح العامل 
باالضافة إلى مبلغ وقدره)١٦٥٢ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٣٦٦٠ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة 
طالب التنفيذ وسام هيثم البم  

النيادات ـ شارع عمر بن  عنوانه: االمارات ـ ابوظبي ـ العين ـ منطقة 
الخطاب ـ فيال رقم ١٩ شقة ٥ بالقرب من مجمع النيادات الصحي 
المطلوب إعالنه :١- باريس غاليري )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 8١٥٦7 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٥٣٩٢ درهم رسوم لخزينة المحكمة . وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 5244/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة المواد المستعجلة والتنفيذ ـ استئناف رقم 8٩ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣7 لسنة 

٢٠٢١ تظلم تجاري والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف مارت للتجارة العامة ش ذ م م ١٠٠٤ 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة مجمع دبي لالستثمار ٢ ـ شارع 
الشيخ زايد ـ بناية سيتى تاور ـ الطابق ١٠ ـ مستودع 8 ـ 

رقم مكاني : ٢٦٦٩٣٩٠٣٤٦ 
المطلوب إعالنه ١ – عزيف حليفه صفته: مستأنف ضده 

القرار الحكم الصادر بالدعوى رقم ٣٣7/  موضوع اإلعالن: قد أستأنف 
٢٠٢١ تظلم تجاري بتاريخ ٢٣/8/٢٠٢١  

 ٠٥:٣٠ الساعة   ٢٠٢١/١٢/٠8 الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم  مساءا بقاعة 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 193/2021/387 ـ استئناف تظلم تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقار مرهون عبارة عن )الشقة( الكائنة في دبي الجداف مبنى بالزو فيرساتشي 
الشقة رقم ٢٣١٩ الطابق الثالث ـ  رقم المبنى ١ ـ رقم األرض ٤٦٠ ـ المساحة: ١٥٦,٦٠ متر مربع ـ دبي ـ 

والحكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته في الالئحة والرسوم واالتعاب والمصاريف 
ـ  إمارة دبي  ـ  اإلمارات  المحدود فرع دبي  عنوانه  الشرق االوسط  اتش اس بي سي  بنك  التنفيذ  طالب 
بردبي ـ شارع الشيخ زايد ـ داون تاون ـ منطقة برج خليفة ـ اعمار اسكوير برج اتش اس بي سي  ويمثله 

فاطمة عبداهلل محمد علي المعمري 
المطلوب إعالنه ارمن بيتروسيان  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ الجداف ـ شارع الخيل ـ 
  Aray.aearaytrdg@emirates.net.ae  ٠٥٠٦٥87٤8بالزو فيرساتشي ـ الشقة رقم ٢٣١٩ الطابق الثالث ٣

موضوع اإلعالن المنفذ ضده: كاريين سيكوسيان 
أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى 
بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع)شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها 
من   %٢٠ عن  يقل  ال  تأمين  إيداع  الشراء  راغبي  وعلى   )  http://www.emeratesauction.ae اإللكترون 
الثمن اأِلساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من 
مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى 
من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع 
من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن 

عشرة الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة 
وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:  نوع العقار: شقة رقم االرض: ٤٦٠ المنطقة: الجداف ـ اسم المبنى: 
بالزوفيرساتشيـ  رقم المبنى: ١ـ  رقم الوحدة: ٢٣١٩ـ  المساحة: ١٥٦,٦٠ متر مربعـ  التقييم: ٢7٤٥٠7٥,8٥ درهم 

مالحظات ١ – يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 114/2019/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الرابعة رقم ١٤
موضوع الدعوى: مطالبة بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمصرف المدعي مبلغ وقدره 
١٫٥٣١٫٢٦8٫٤8 »مليون وخمسمائة وواحد وثالثون الفا ومئتان وثمانية وستون درهما 
وثمانية واربعون فلسا« والفوائد القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ وحتى تاريخ 
رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

بال كفالة والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المدعي: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية عنوانه: االمارات، إمارة دبي، 

بر دبي، دبي، شارع المستقبل، مبنى اسبكت تاور، شقة الرابع ٤٠٤.
المطلوب إعالنه: ١ـ محمد ظفر ـ صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ 
الخارجية،  والتجارة  لالستثمار  العربي  المصرف  لصالح/  اعاله  المذكورة  الدعوى  في 
بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمصرف المدعي مبلغ وقدره ١٫٥٣١٫٢٦8٫٤8 »مليون 
وخمسمائة وواحد وثالثون الفا ومئتان وثمانية وستون درهما وثمانية واربعون فلسا« 
باالضافة الى الفائدة بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ٢٠٢١/7/٢٩ وحتى 
السداد التام والمصاريف ومبلغ الف درهم  مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك 
من طلبات. 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 2914/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٥٣١  /  ٢٠٢١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٣7٩787٫8٥ درهم شامال 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: هنيكل بولي بت للصناعات المحدودة ذ.م.م

عنوانه: امارة ام القيوين- المنطقة الصناعية الجديدة، شارع االتحاد، بناية 
ملك امنه محمد علي محلها المختار مكتب حسين لوتاه: دبي الخليج 
التجاري ١، برج فيجن، الطابق ١7 شقة ١7٠٢- ١7٠١ مكاني ٢٦١٢٤8٥7٦٤

المطلوب إعالنه: ١ـ فلورا بورينج لمقاوالت الحفر ذ.م.م- فرع دبي ـ 
صفته: منفذ ضده

موضوع الدعوى: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣7٩787٫8٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة.  وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ
 رقم 8205/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٠٢ / ٢٠٢١ 

أمر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: شركة فولز للتجارة والخدمات الهندسية ذ.م.م

عنوانه: تعلن على العنوان وعلى البريد االلكتروني للمحامي/ اإلمارات 
العربية المتحدة، امارة الشارقة، شارع الوحدة، الصناعية االولى، هاتف 

٠٦٥٣٣٢١٣٤٤
المطلوب اعالنهما: ١- محمد رضوان محمد حبيب اهلل- صفته: مستأنف 

ضده ٢- سيد علي نجف زايد- صفته: مستأنف ضده
اعاله  المذكورة  القضية  بقيد  المستأنف  بقيد  نبلغكم  موضوع االعالن: 
الستئناف الحكم الصادر في امر االداء المقيد من قبلكم وحددت لها جلسة 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف 
رقم 846/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٠٢ / ٢٠٢١ 

أمر اداء والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية  ذ.م.م

عنوانه: تعلن على العنوان وعلى البريد االلكتروني للمحامي/ اإلمارات 
العربية المتحدة، امارة الشارقة، شارع الوحدة، الصناعية االولى، هاتف 

٠٦٥٣٣٢١٣٤٤
المطلوب اعالنه: ١- محمد عبيد اهلل محمد حبيب اهلل- صفته: مستأنف ضده

اعاله  المذكورة  القضية  بقيد  المستأنف  بقيد  نبلغكم  موضوع االعالن: 
الستئناف الحكم الصادر في امر االداء المقيد من قبلكم وحددت لها جلسة 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف
 رقم 846/2021/361 استئناف أمر أداء 

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م04

تنطلق مسابقات مزاينة رزين في مهرجان 
تقام تحت  التي  الـ ١٥،  الظفرة بدورته 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
القائد األعلى للقوات المسلحة، في ٢٥ 

نوفمبر الجاري.
وستشهد مزاينة رزين تنظيم 7٥ شوطًا 
والمهجنات  والمجاهيم  المحليات  لإلبل 
األصايل ضمن ٦ فئات عمرية »مفاريد، 
حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول«، وقد 
خصص لها 7٠٥ جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 

١١ مليون و٤١٥ ألف درهم.
وتعد مزاينة رزين المحطة الثانية في 

توجيهات  بعد  أبوظبي،  مزاينات  موسم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل 
مزاينات اإلبل في كل من سويحان، ورزين، 
ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسية 

في موقع مهرجان الظفرة.
المهرجانات  إدارة  لجنة  وتواصل 
بأبوظبي  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
مزاينة  النطالق  المكثفة  استعداداتها 
وقفت  حيث  الظفرة،  بمهرجان  رزين 
خالل الجوالت الميدانية على سير العمل 
مع  بالتنسيق  بأبوظبي  رزين  موقع  في 
مختلف الجهات المعنية، الستكمال كافة 

لضمان  الالزمة  والتحضيرات  التجهيزات 
إلى  المهرجان،  ورسالة  أهداف  تحقيق 
واالستعداد  التطويرية  الخطوات  جانب 
إلى  وُمالكها  اإلبل  قوافل  لتوافد  المبكر 

موقع المزاينة قبيل انطالق المهرجان.
أبناء  وتعبر مزاينات اإلبل عن شغف 

دولة اإلمارات بشكل خاص، وأبناء دول 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
بشكل عام، باإلبل وتربيتها والعناية بها، 
وتقاليدهم  األصيلة  بعاداتهم  وتمسكهم 
العريقة وإرثهم الممتد عبر اآلباء واألجداد 

إلى آالف السنين.

ويجّسد مهرجان الظفرة جهود اإلمارة 
في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية 
للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية 
تتضمن  إذ  الجوائز،  عدد  في  زيادة  من 
المحليات  لإلبل  شوطا   ٣١٢ المزاينات 
والمجاهيم والمهجنات األصايل والوضح 
بيرق  جائزتي  إلى  باإلضافة  والمحالب، 
اإلمارات، وقد خصص لها ٢٩٤7 جائزة قيمة.

إدارة  لجنة  التزام  المهرجان  ويعكس 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية لإلمارة من 
خالل الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال 
رسالة اإلمارات الحضارية واإلنسانية إلى 

العالم، فضال عن تعزيز قيم الوالء واالنتماء 
من خالل ممارسة التراث اإلماراتي األصيل.

ويأتي انعقاد المهرجان في ظل جائحة 
»كوفيد١٩« مع االلتزام التام باإلجراءات 
االحترازية لألفراد والوفود المشاركة من 
داخل وخارج الدولة، واإلجراءات الصحية 
االحترازية في مواقع المهرجان وفي العزب 
وشبوك المزاينات، ليؤكد حرص اللجنة على 
اإلسهام في التعافي من الجائحة وعودة 
الحياة إلى طبيعتها مع المهرجانات التراثية 
السنوية والمزاينات التي تبرز مكانة اإلمارات 
كحاضنة إقليمية وعالمية لجهود الحفاظ 
على التراث ونقله إلى األجيال القادمة.وام

تحت رعاية محمد بن زايد

مزاينة رزين بمهرجان الظفرة تنطلـق 25 نوفمبر الجاري
تنظيم 75 شوطًا لإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنـات األصـايل
705 جائـزة مخصصــة بقيمــة تبلغ 11 ملــيـون و415 ألف درهم
االستعداد المبكر لتوافد قوافل اإلبل وُمالكها إلى موقع المزاينة

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
التنفيذي  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي 
رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة 
»أدنوك«.. وقعت  الوطنية  أبوظبي  بترول 
»أدنوك« وشركة »بورياليس« أمس االثنين 
اتفاقية االستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج 
إلنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خالل 
مصنع بروج ٤ بتكلفة قدرها ٢٢ مليار درهم 

»٦,٢ مليار دوالر«.
التزام  العالمي  التوسعة  مشروع  ويؤكد 
قطاع  نمو  ودعم  »بروج«  بنمو  الشريكين 
التكرير والبتروكيماويات والتصنيع في دولة 
اإلمارات وتطوير منظومة صناعية متقدمة 
في الرويس بما يتماشى مع استراتيجية دولة 
التصنيع  قطاع  في  النمو  لتحفيز  اإلمارات 

واالبتكار والتكنولوجيا المتطورة.
وتنتج »بروج« مجموعة من المواد األولية 
التي تعتبر حيوية للعديد من الصناعات، ويتم 
تصديرها إلى العمالء في مختلف أنحاء العالم 
وكذلك تستخدم من قبل الشركات المحلية، 
المحلية للتصنيع  مما يعزز سالسل اإلمداد 

والقيمة المحلية المضافة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة »الرئيس 
التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية » 
أدنوك » ومجموعة شركاتها« العضو المنتدب: 
»تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية 
لدعم النمو الصناعي والتنويع االقتصادي في 
الدولة، يأتي استثمار أدنوك وبورياليس في 
»بروج«  لمجمع  الرابعة  التوسعة  مشروع 
لضمان إمدادات مستدامة من المواد األساسية 
واألولية لقطاعات حيوية في دولة اإلمارات 
والعالم.. وسيسهم مشروع التوسعة في تعزيز 

مجمع  أكبر  ليصبح  »بروج«  مجمع  مكانة 
للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم، 
مما يمكنه من القيام بدور أساسي في تحفيز 
النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة 
وبناء االقتصاد األفضل واألنشط في العالم«.

وأضاف: »يؤكد اإلعالن عن هذا االستثمار 
يوفرها  التي  والجاذبة  القوية  الفرص  على 
للشركاء  والبتروكيماويات  التكرير  قطاع 
وعلى  الرئيسيين،  العالميين  والمستثمرين 
جاذبية دولة اإلمارات وأبوظبي وجهة عالمية 
مستقرة لالستثمار وعقد الشراكات وممارسة 

األعمال«.
وسيستفيد »بروج ٤« من النمو المتوقع في 
طلب العمالء على البولي أوليفينات الستخدامها 
في تصنيع منتجات أساسية في أسواق في 
الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.. باإلضافة إلى 
المرحلة  تمكين  في  المنشأة  ذلك ستسهم 
المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي 
لـ »منطقة  األولية  المواد  توفير  من خالل 
تعزيز للصناعات الكيماوية«.. وستقوم أدنوك 
بإمداد »بروج ٤« بالمواد األولية الالزمة، ومن 

المخطط تشغيل المشروع بنهاية عام ٢٠٢٥.
من جانبه، قال توماس جانجل، الرئيس 
»فخورون  »بورياليس«:  لشركة  التنفيذي 
مع  الطويلة  وشراكتنا  بروج  بشركة  للغاية 
أدنوك.. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل 
تعزيز شراكتنا الناجحة في بروج التي تعد 
عامال أساسيا في تمكيننا من تلبية احتياجات 
العمالء المتزايدة في أسواق الشرق األوسط 
وآسيا من خالل توفير حلول متميزة ومتطورة 
تستشرف المستقبل وتعتمد على أحدث تقنيات 

بورستار)Borstar(  من بورياليس«.
تعزيز  على   »٤ »بروج  مصنع  ويركز 
االستدامة في العمليات من خالل االستفادة 
من قدرات كال الطرفين المساهمين، حيث 
سيستخدم المصنع تقنية »بورياليس« الخاصة 
»بورستار” “Borstar”، إلنتاج مجموعة منتجات 
تركز على االستخدامات المعمرة لقطاعات 
الطاقة، والبنية التحتية، والتغليف المتقدم، 
والزراعة.. وستتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة 
إنتاج أنواع منتجات تحتوي على ما يصل إلى 
٥٠% من البولي أوليفين المعاد تدويره.وام

التوسعة ترفع اإلنتاج السنوي لمجمع البولي أوليفينات بالرويس إلى 6.4 مليون طن
خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين »أدنوك« و»بورياليس« 

بقيمة 22 مليار درهم لتوسعة مجمع بروج في الرويس

الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة أمس االثنين 
في مجلس قصر الشاطئ.. فخامة جايير 
البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو 

االتحادية الصديقة.
وبحث سموه وفخامة الرئيس البرازيلي 
عالقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون 
بين البلدين وإمكانات تنميتها خاصة في 
المجاالت االستثمارية واالقتصادية والتجارية 
والتكنولوجيا الحديثة وحلول االستدامة.

واستعرض الجانبان عددا ًمن القضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك 
والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود 
 المبذولة بشأنها وتبادال وجهات النظر حولها.
البرازيلي  والرئيس  سموه  وتناول 
المستجدات المتعلقة بجائحة »كوفيد19« 
العمل  وتنسيق  الجهود  توحيد  وأهمية 

المشترك الحتواء اآلثار التي خلفتها على 
والصحية  اإلنسانية  المستويات  مختلف 

واالقتصادية.
معرض  رسالة  إلى  الجانبان  وتطرق 
»إكسبو 2020 دبي« »تواصل العقول وصنع 
المستقبل« التي تهدف إلى إتاحة الفرصة 
أمام الدول الكتشاف الحلول المبتكرة في 
مجاالت استدامة المياه والطاقة والنقل 
والفرص الجديدة لتحقيق النمو االقتصادي 
لجعل حياة البشر ومستقبلهم أفضل إلى 
جانب التعريف بحضارات العالم والتقريب 

بين ثقافات الشعوب المختلفة.
بفوز  سموه  البرازيلي  الرئيس  وهنأ 
الثامنة  دولة اإلمارات باستضافة الدورة 
اتفاقية  والعشرين لمؤتمر األطراف في 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
“COP 28” والتي تقام خالل عام 2023.

شكره  عن  سموه  أعرب  جانبه  من 

وتقديره لفخامته وتطلع دولة اإلمارات 
إلى تعزيز التعاون مع البرازيل الصديقة 
في هذا المجال وغيره من المجاالت التي 

تسهم في تحقيق حياة أفضل للمجتمعات.
اللقاء.. الشيخ محمد بن حمد  حضر 
بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة 

مطارات أبوظبي ومعالي خلدون خليفة 
المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو 
المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك 

المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي 
وسعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة 

لدى جمهورية البرازيل االتحادية. وام 

استعرضا عدداً من القضايا محل االهتمام المشترك

محمد بن زايد ورئيس البـرازيل يبحـثان تعـزيز التعـاون 

الشيخ  سمو  اجتمع 
خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي 
أبوظبي  مكتب  رئيس 
التنفيذي ورئيس اللجنة 
إدارة  التنفيذية لمجلس 
أبوظبي  بترول  شركة 
مع  »أدنوك«،  الوطنية 
رؤساء شركات »إكسون 
موبيل« و«أوكسيدنتال« 
ُسبل  لبحث  و«توتال« 
التعاون الُمشترك لتعزيز 
الخبرات  تبادل  جهود 
الطاقة  حلول  وتطوير 

الُمستدامة.
الضوء،  سمّوه  وسّلط 
على  االجتماع،  خالل 
موارد  تطوير  ُسبل 
التقليدية  غير  الغاز 
الدولة في  دعمًا لجهود 
الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
في  والتعاون  الغاز  من 
مجال استخدام التقنيات 
أعمال  لتعزيز  المتقدمة 
والتطوير  االستكشاف 

واإلنتاج.
هذه  ُعقدت 
االجتماعات على هامش 
معرض ومؤتمر أبوظبي 
الدولي للبترول »أديبك«، 
الذي تستمر فعالياته من 
نوفمبر   ١8 ولغاية   ١٥

الجاري.

سموه وبولسونارو يستعرضان مستجدات جائحة »كوفيد19« 
وأهمية توحيد الجهود الحتواء آثارها

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع جايير بولسونارو

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع جايير بولسونارو بحضور خلدون المبارك

على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«
خالد بن محمد بن زايد يجتمع مع رؤساء شركات »إكسون موبيل« و«أوكسيدنتال« و»توتال«

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع االتفاقية بحضور سلطان الجابر
خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه مع رؤساء الشركات بحضور سلطان الجابر

بحث ُسبل التعاون الُمشترك لتعزيز جهود تبادل الخبرات وتطوير 
حلول الطاقة الُمستدامة

أبوظبي - الوطن
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م14

اقتصاد

إلى المدعى عليه: كمال خالد نزها ـ لبناني 
في الدعوى رقم ٩8١- ٢٠٢١ تجاري جزئي لدى محكمة أبوظبي االبتدائية 
والمرفوعة من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. )البنك أو المدعي( بوكالة 

أبوبكر سالم للمحاماة واالستشارات القانونية )وكيل المدعي( 
يرجى العلم بأنه سيتم عقد جلسة الخبرة المصرفية بتاريخ األحد ٢٠٢١/١١/٢١ 
 Zoom في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا وذلك بواسطة نظام االتصال المرئي

لذا يتوجب عليكم أو على وكيلكم حضور االجتماع 
كما يرجى إرسال صور الوكاالت القانونية باإلضافة إلى أي مستندات أخرى 
تحتوي على بيانات أو معلومات منتجة تتعلق بالدعوى وترغبون بتقديمها. 

 admin@amwaal.net
 ٩7١٥٠٦٤٢7887+

الرابط الخاص باالجتماع: 
https://zoom.us/j/98825624123?pwd=NkhTQXFIQW9EUE9a

 VTFqcGMrVSt2UT09

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

اعالن بالنشر في الدعوى رقم 981-2021 تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

الخبير المصرفي/ محمد بن علوان 

إلى المدعى عليه: بقالة الذهبي ويمثلها السيد/ شكور
بجانب  عباس  بن  الفاضل  شارع  الشارقة  اإلقامة  محل  مجهول 

المصلى ت : ٠٥٠8٦٩٩٤88
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٥ أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

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

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى  محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية  في 
الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003678 تجاري »جزئي«

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية العين- ذات مسئولية محدودة- فرع 15

رخصة   رقم: CN-2921638     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة زياد امير احمد صالح ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف زياد امير احمد صالح
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد خالد محمد مترف الجابري

تعديل رأس المال/ من null إلى 50000
تعديل شكل قانوني/ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى فرع
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية العين- ذات مسئولية محدودة- فرع 15

ALAIN PHARMACY-«L.L.C»- BRANCH 15
إلى/ صيدلية العين- شركة الشخص الواحد ذ م م- فرع

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه

رخصة   رقم: CN-3814289     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف عبداهلل احمد محمد عبدالرحمن المرزوقى

1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه
JESR AL BINAA FOR ELECTROMECHANICAL WORKS
إلى/ جسر البناء لألعمال اإللكتروميكانيكيه- شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL BINAA FOR ELECTROMECHANICAL WORKS AND
CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها «4100002»
تعديل نشاط/ إضافة صيانة المباني «4329901»

تعديل نشاط/ حذف إصالح وصيانة المعدات الميكانيكية «3319102»
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية

رخصة   رقم: CN-2868782     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيرى من 

مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيرى من ١٠٠٪ إلى ٩٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فاروق اهل ١٠٪
تعديل رأس المال/ من 100000 إلى 150000

1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية
ZAWRAQ MARINE TECHNOLOGY & EQUIPMENTS

إلى/ زورق للتكنولوجيا والمعدات البحرية ذ.م.م
ZAWRAQ MARINE TECHNOLOGY & EQUIPMENTS L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

فقد جواز سفر باسم: أحمد غازي عزت 
مرعي، جنسيته: األردن، ورقم الجواز: 
506276O، فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: مد حسين أحمد 
عبدول ساالم، جنسيته:بنجالديش، ورقم 
الجواز: BW0540415، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
فقدان جواز سفر

بمناسبة »اليوبيل الذهبي« لصدور المجلة 
رئيس الدولة: »درع الوطن« تؤدي رسالتها اإلعالمية في تفان وإخالص

ــس  ــن«، أم ــة »درع الوط ــت مجل احتفل
بمــرور ٥٠ عامــًا علــى تأسيســها تزامنــًا مــع 
احتفــاالت الدوليــة باليوبيــل الذهبــي لقيــام 
االتحــاد، حيــث قدمــت المجلــة منــذ صدور 
العــدد األول منها في أغســطس عــام ١٩7١، 
نقلــة نوعيــة فــي الصحافــة الوطنيــة، إذ لــم 
ــكريًا  ــدث، عس ــل الح ــة بنق ــف المجل تكت
كان أو ثقافيــًا أو اجتماعيــًا، بــل أجــرت مــن 
اللقــاءات والتحقيقات الصحفيــة والتغطيات 
مــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي إثــراء صفحات 
المجلــة، ونقل المعرفــة والثقافة إلى طالب 
الكليات والمعاهد العسكرية، وأفراد القوات 

المسلحة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه اهلل«، 
بمناســبة الذكــرى الخمســين لتأســيس مجلة 
»درع الوطن«: »في عيد تأسيسها الخمسين، 
نتقــدم بالتهنئة لمجلــة »درع الوطن«، التي 
ظلــت على مــدى نصف قرن تؤدي رســالتها 
اإلعالميــة العســكرية االســتراتيجية في تفاٍن 
واخالص، غرًســا لمبادئ العقيدة العســكرية 
اإلماراتيــة، وتجســيًدا لممارســات التضحيــة 
ــوالء  ــم ال ــا لقي ــاء، وتعميًق ــذل والعط والب
للقيــادة واالنتمــاء للوطــن، وتثقيًفــا ورفًعــا 
ــا المســلحة  ــراد قواتن ــة ألف ــروح المعنوي لل
المنتشــرين فــي كافــة ســاحات الفــداء، ومــا 
تقــوم به مــن دور في نشــر المعارف ورصد 
التطــورات التي يشــهدها القطاع العســكري 

علــى مســتوى العالم«.
وأضــاف ســموه: »إن 
هــذه المجلــة اإلماراتيــة 
العسكرية الرائدة، ومنذ 
صــدور عددها األول في 
 ،١٩7١ عــام  أغســطس 
أبــدت قــدرة عاليــة فــي 
إيصال الرســالة اإلعالمية 

العســكرية اإلماراتيــة الهادفــة، وذلــك رصًدا 
ونشــًرا وتوثيًقــا لألنشــطة والفعاليــات التــي 
تشــهدها القــوات المســلحة، وســعًيا جــاًدا 
لتعزيز معارِف منتســبيها، وتعريًفا للجمهور 
العــام، داخــل البــالد وخارجهــا، بما تشــهده 
مــن تطورات، وما يقدمــه جنودها وضباطها 
وقادتها البواسل من تضحيات حمايًة للوطن 
فــي حدوده ومكتســباته، وأمنه واســتقراره، 
إضافــة إلــى مــا تؤديه مــن دور مشــهود في 
ــلحة،  ــا المس ــر قواتن ــل تطوي ــق مراح توثي
ــة  ــة التنموي ــى النهض ــوء عل ــليط الض وتس
التــي تشــهدها دولتنا في كافــة القطاعات«.
وقال سموه: »في هذه المناسبة، وبالدنا 
تحتفــل باليوبيــل الذهبي لتأسيســها، يســرنا 
أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لكل من أســهم 
فــي تأســيس وتطويــر هــذه المجلــة، التــي 
تحولــت خــالل خمســة عقــود إلــى مدرســٍة 
عربية رائدة في اإلعالم العسكري، والتهنئة، 
خاصة، لمديرية التوجيه المعنوي في القيادة 
العامــة لقواتنــا المســلحة التي أشــرفت على 
إصدار هــذه المطبوعة المتميزة، منذ يومها 
األول، وفتحــت أمامهــا كافــة أبــواب النمــو 
والتطــور، داعين للمجلة بالمزيد من النجاح 

فــي القيام بدورهــا وأداء وظيفتها.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

ــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«،  مجلــس ال
بمناســبة الذكــرى الخمســين لتأســيس مجلة 
»درع الوطــن« : األخــوة واألبنــاء فــي مجلة 
»درع الوطــن« .. أهنئكــم بحلــول الذكــرى 
الخمسين لتأســيس مجلتكم، وأشكركم على 
 جهودكم في تطويرها والحفاظ على تميزها.
ــن  ــم وم وأضــاف ســموه: »بفضــل جهودك
ســبقوكم تبــوأت المجلــة مكانتهــا المرموقة 
بين مثيالتها من المجالت العسكرية، فكانت 
إضافــة نوعيــة إلعالمنــا الوطنــي، وواكبــت 
معــه مســيرة بنــاء وتطــور دولتنــا وقواتنــا 
المســلحة، وباتت شــريكًا في حفــظ ذاكرتنا 
الوطنية.. أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح«.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بمناســبة 
ــة »درع  ــيس مجل ــرى الخمســين لتأس الذك
الوطــن«: »واكبــت مجلــة »درع الوطــن«، 
منــذ نشــأتها فــي شــهر أغســطس مــن عــام 
١٩7١، المراحــل المختلفــة التــي مــرت بهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقواتنــا 
المســلحة خــالل العقــود الخمســة الماضيــة 
وتفاعلت بإيجابية مع التطورات التي شهدتها 
كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، مــن خــالل 
ــة«. ــا العلمي ــاتها وتقاريره ــا ودراس  بحوثه

وأضــاف ســموه: »ويتكامــل دور المجلة مع 
دور الكليــات والمعاهــد العســكرية الوطنية 
فــي تعزيــز الثقافــة والمعرفــة لــدى أفــراد 
قواتنا المســلحة للتوعية 
بالتطورات والمستجدات 
فــي الشــؤون العســكرية 
فــي العالم، وهــو جانب 
نوليــه أهميــة كبيــرة في 
التطويــر  اســتراتيجيات 
لقواتنــا  والتحديــث 
ــالل  ــواء خ ــلحة س المس

الســنوات الماضيــة أو فــي المســتقبل«.
ونوه ســموه إلى أن مجلة »درع الوطن« 
أســهمت فــي رفــد المكتبة بمختلــف العلوم 
والمعرفــة وإعــداد كــوادر وطنية متخصصة، 
خاصــة من فئــة الشــباب، في مجــال اإلعالم 
العســكري والشؤون العسكرية عامة، إضافة 
إلى إسهامها في االرتقاء بالبحث في المجال 
العســكري بــكل عناصــره وفروعه وتبســيط 
األمــور العســكرية لغيــر المتخصصين، وفتح 
النوافــذ علــى كل مــا هــو جديــد فــي هــذا 
المجال على المســتويين اإلقليمي والعالمي.

ــا  ــر اهتمامه ــم ينحص ــموه: »ل ــال س وق
الضيــق  بمعناهــا  العســكرية  بالجوانــب 
فحســب وإنما امتد إلى المجاالت السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة وغيرها، ضمن رؤية 
ــاط  ــي وارتب ــن الوطن ــوم األم ــاملة لمفه ش

عناصــره ومكوناتــه وتفاعلهــا«.
وأضاف سموه: »يشهد المجال العسكري 
ــا تطــورًا متســارعًا،  ــن حولن ــم م ــي العال ف
ســواء علــى مســتوى التكنولوجيــا والتدريب 
وتقنيات الدفاع، أو على مستوى االستراتيجية 
والتكتيك واإلدارة والفكر العسكري عامة .. 
وُيتوقــع أن يتصاعــد هــذا التطــور باســتمرار 
وعمــق خــالل الســنوات المقبلــة، مــا يضــع 
مســؤولية كبيــرة علــى مراكــز األبحــاث 
والمجــالت المتخصصــة فــي متابعته بالرصد 

والتحليل واستشــراف المســتقبل«.
وقــال ســموه: »أهنئ هيئــة تحرير مجلة 
»درع الوطــن« والعامليــن فيهــا، بالذكــرى 
الخمسين لتأسيسها، وأتوجه بالتحية والتقدير 
إلى كل الذين أسهموا بالجهد والفكر والعمل 
المخلــص، في مســيرة المجلة خــالل العقود 
الماضيــة مــن عمرها، متمنيا لهــا المزيد من 

النجاح والتوفيق خالل مســيرتها المقبلة«.
وقــال معالــي محمد بــن أحمــد البواردي 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع، بهذه المناسبة: 
»يتزامــن االحتفــال بالذكــرى الخمســين 
النطــالق مجلــة »درع الوطــن« مــع إطــالق 
ــة  ــدة رؤي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــًا مســتقبلية  ــن آفاق ــي تتضم الخمســين الت
واســعة ســتكون »درع الوطــن« شــاهدة 
عليهــا وعلــى تحويلهــا من خطــط وتصورات 
ــن  ــدًا م ــى األرض يضــم مزي ــع عل ــى واق إل
ــارات«. ــة اإلم ــة دول  اإلنجــازات إلعــالء راي

وأضــاف معاليــه: »يحــق لمجلــة »درع 
أنجزتــه خــالل  بمــا  أن تفخــر  الوطــن« 
الســنوات الخمســين الماضيــة مــن عمرهــا، 
فقــد كانــت علــى الــدوام المنبــر اإلعالمــي 
الملتــزم بقضايــا وطنــه، واســتطاعت أن 
تفــرض نفســها علــى الســاحة اإلعالميــة 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بفضــل عملها 
الــدؤوب وحرصها على تطوير نفســها شــكاًل 
ــي  ــًا لتواكــب النهضــة الشــاملة الت ومضمون
 شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وأوضــح معاليــه: لقــد كانــت »درع الوطن« 
عند حســن ظن قيادتنا الرشــيدة التي أولتها 
كل رعايــة واهتمــام، فواكبــت المســيرة 
وأبــرزت  المســلحة،  لقواتنــا  المباركــة 
ــع  ــف المواق ــي مختل ــرة ف ــا الكثي إنجازاته
داخــل الدولــة وخارجهــا، كمــا قدمــت مــن 
خــالل صفحاتهــا الدعــم اإلعالمــي والمعنوي 
والنفســي لمنتســبيها، وأســهمت فــي رفــد 
تأهيلهــم العســكري والفكــري بمقاالتهــا 
ــة  ــا نخب ــي كتابته ــهم ف ــي أس ــة الت الرصين
ــتراتيجيين  ــراء االس ــن العســكريين والخب م

ــن«. والمفكري
ــه  ــوم ب ــا يق ــيد بم ــي إذ أش ــال: »إنن وق
ــة »درع  ــى مجل ــون عل المشــرفون والقائم
الوطــن« اليــوم، أتوجــه بالتحيــة والعرفــان 
لــكل فرق العمل التي أســهمت فــي نجاحها 
ــذ تأسيســها فــي أغســطس ســنة ١٩7١،  من
متمنيــًا لهــا دوام التوفيــق والنجــاح فــي أداء 

رســالتها اإلعالميــة والوطنيــة«.
وقــال معالــي الفريق الركــن حمد محمد 
ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، 
بهذه المناســبة: »إنه لمن حسن طالع مجلة 
»درع الوطــن« أن يتزامن احتفالها بمناســبة 
ــى صدورهــا مــع  ــًا عل مــرور خمســين عام
احتفــاالت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بيوبيلهــا الذهبي، وهــي المجلة التي واكبت 
ــا  ــي ظــل اتحادن ــا المســلحة ف تطــور قواتن
المجيد ورعاية القيادة الرشــيدة لها، فكانت 

المنبــر اإلعالمــي الــذي نعتز بــه جميعًا«.
وأضــاف معاليــه: »لقــد ارتبطــت مجلــة 
»درع الوطن« منذ تأسيســها في أغســطس 
١٩7١ بالقــوات المســلحة، وهــي تــؤرخ 
ــو  ــذي ه ــا ال ــن عمره ــًا م ــين عام لخمس
فــي الحقيقة ســجل كامــل بالقلــم والصورة 
لمســيرة قواتنــا المســلحة، يرصــد ويحلــل 
لمحــات مضيئــة فــي تاريــخ هــذه القــوات 
ــم  ــم تطويرهــا، ث ــذ لحظــة تأسيســها ث من
تمكينها، إلى أن أصبحت مؤسســة عسكرية 
عزيــزة الجانــب برجالهــا ومعداتهــا تقــوم 

بعمليــات مشــتركة«.
وأكــد معاليــه أن مــا قدمته مجلــة »درع 
الوطــن« خــالل خمســة عقــود مــن عمرهــا 
يمثــل تجربــة رائــدة لإلعــالم العســكري 
ــا  ــات قواتن ــت نجاح ــد غط ــؤول، فق المس
المســلحة فــي جميــع المهــام التــي نفذتهــا، 
وأســهمت في تعزيز انتماء منتســبي القوات 
المســلحة وزيادة وعيهم وحصيلتهم الفكرية 
ــف  ــًا فــي تعري ــة، وأّدت دورًا مهم والثقافي
عمــوم الجمهــور بإنجازات قواتنا المســلحة.
وقــال معاليــه: »إنه ليطيــب لي في هذه 
المناســبة أن أتوّجه بالتحية لكل المشــرفين 
ــى  ــوا عل ــن تعاقب ــة الذي ــوادر اإلعالمي والك
العمــل فــي »درع الوطــن« فكانــوا خير من 
نهــض برســالتها اإلعالميــة، وضربــوا المثــل 
ــم..  ــا وطنه ــزام بقضاي ــي واإللت ــي التفان ف
وإننــا علــى ثقــة بــأن المجلــة ســتمضي فــي 
أداء دورهــا علــى النحــو الــذي نتطلــع إليــه 
ــة  ــي الســنوات الخمســين القادم ــًا ف جميع
ضمــن الرؤية الشــاملة والخطة التي وضعتها 
حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــنة ٢٠7١«. ــارات س ــة اإلم ــال بمئوي  لالحتف
وأكــد العقيــد ركــن يوســف الحــداد، رئيــس 
تحريــر مجلــة »درع الوطــن«، أن انطالقــة 
المجلــة قبــل خمســين عامًا، شــكلت خطوة 
ســباقة وملهمة في مجال اإلعالم العسكري، 
عكســت حكمــة القيــادة الرشــيدة بأهميــة 
هــذا النــوع مــن اإلعــالم، ودوره فــي تعزيز 
الوعــي الثقافــي والمعرفــي ألبنــاء القــوات 
المســلحة البواســل، وأفــراد المجتمــع كافة.
وقال: »لقد نجحت مجلة »درع الوطن« 
خالل مسيرة نصف القرن الماضي أن تؤسس 
ــالم  ــي اإلع ــا ف ــة به ــة خاص ــها مدرس لنفس
العســكري، تتميــز بثــراء إنتاجهــا اإلعالمــي، 
وعمــق تحليالتهــا ودراســاتها العســكرية 
واألمنيــة، وتنــوع أطروحاتهــا ورؤاهــا لــكل 
ما يتعلق بالقطاع العسكري على المستويات 
كافــة، المحليــة منهــا واإلقليميــة والدوليــة، 
باإلضافة إلى الجانب االستشرافي المستقبلي 

الــذي ميــز طابعهــا اإلعالمــي والبحثي«.
وأضــاف: »بفضــل هــذه الرؤيــة، تمكنت 
مجلة درع الوطن بكل كفاءة واقتدار من أداء 
مهمتها المتمثلة ليس فقط في تعزيز الوعي 
اإلعالمــي والمعرفــي لــدى منتســبي القوات 
ــة  ــع عام ــراد المجتم المســلحة خاصــة وأف
ومواكبة التطور العســكري لقواتنا المســلحة 
الباســلة، وإنما اتسع نطاق اهتمامها ليشمل 
متابعــة التطــورات المتســارعة فــي مياديــن 
العمــل العســكري والتطــورات التكنولوجيــة 
ــى المســتويين االقليمــي  المرتبطــة بهــا عل
والدولــي، وتقديــم التحليــالت والدراســات 
الموضوعيــة والمتوازنــة التــي تعــزز الوعــي 
بشــأن هــذه التطــورات وآفاقها المســتقبلية 
وانعكاســاتها علــى المنطقــة، فكانــت علــى 
قــدر طموح القــارئ وتطلعاته إلشــباع نهمه 
للعلــم والمعرفــة عموًما، وجعلتــه قريبًا من 
األحــداث، ملمــًا بأبعادها، وواعيــًا بتأثيراتها 
وســيناريوهاتها، بعد أن أبدعت في استثمار 
التقــدم التكنولوجي الهائل وحجزت لنفســها 
ــن المنصــات  ــر م ــي الكثي ــًا ف ــًا ريادي موقع
الرقميــة اإلعالميــة لتصــل رســالتها اإلعالمية 

علــى أوســع نطــاق ممكن«.
وقال: »لقد احتفظت درع الوطن بعالقة 
شراكة طويلة مع مختلف شركات الصناعات 
ــت  ــم، فكان ــى مســتوى العال العســكرية عل
منصــة مهمــة لعــرض منتجــات وابتــكارات 
الشــركات في األســواق العالمية، مما مكنها 

ــة  ــم المنصــات االعالمي ــد أه ــون أح أن تك
العالميــة الداعمــة لألوســاط العســكرية فــي 

المنطقــة«.
ــة »درع  ــت مجل ــاًل: »أصبح ــم قائ وخت
الوطــن« وســيلة من وســائل تواصــل القيادة 
ــوات  ــاء الق ــع أبن ــا اهلل، م ــيدة حفظه الرش
ــات  ــف فئ ــع مختل ــل وم ــلحة البواس المس
ــي  ــات الت ــات والتصريح ــا، فالكلم مجتمعن
تنشــرها صفحــات المجلــة ألصحاب الســمو 
الشيوخ حكام اإلمارات حفظهم اهلل ورعاهم 
في المناســبات الوطنية والســيما في مناسبة 
اليــوم الوطنــي والموجهــة لشــعب اإلمارات 
وقواتــه المســلحة، تجعــل جميــع العامليــن 
فــي هــذه المجلــة فخوريــن بانتمائهــم لهــا 
وحريصين دائمًا على متابعة مسيرة التطوير 
لتكــون متوافقــة مــع النهضــة الشــاملة التــي 
تشــهدها اإلمــارات فــي جميــع المياديــن«.

وما بين أعوام ) ١٩7١ - ١٩7٣ ( حرصت 
مجلــة »درع الوطــن« منــذ صدورهــا علــى 
االلتــزام بالتوجيهــات الســامية مــن خــالل ما 
تناولتــه مــن أحــداث وموضوعات ليســتطيع 
الجندي في وحدته تتبع أخبار رئيس الدولة 
وولــي عهــده األميــن، ومن ثم يتابــع صناعة 
التاريخ، ونقلت إليه فعاليات وأنشطة زمالئه 
في الســالح ممــا يعمق لديه رابطــة االنتماء 
للقــوات المســلحة ليظــل علــى العهــد باقيــا 
ــًا لهــا، حيــث قدمــت إليــه كل أنــواع  ووفي
الثقافــة العســكرية وغير العســكرية لتحفزه 

ــالع  ــة االط ــى مواصل عل
والتثقيف الذاتي، ولتحثه 
 علــى مواكبــة الركــب.
وتميــزت مجلــة »درع 
ــا  ــي مرحلته ــن« ف الوط
الثانيــة، مــا بيــن عامــي 
) ١٩7٦ – ١٩7٤ (، تحت 
ــة أصحــاب الســمو  رعاي

الشيوخ ودعمهم الالمحدود للمجلة باكتساب 
هويــة وطنيــة ظهــرت مالمحهــا فــي نشــر 
صــورة للمغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
ــات  ــع كلم ــراه« م ــب اهلل ث ــان »طي آل نهي
مضيئــة موجهــة للضبــاط والجنــود واألفــراد 

علــى صفحــة الغــالف الداخليــة.
وفــي الفتــرة مــن عــام ١٩77 إلــى ١٩8٢ 
تميــزت المجلــة بالتجديــد فــي أبوابهــا 
والتحقيقــات  واللقــاءات  وموضوعاتهــا، 
والتغطيــات الصحفيــة، تحت إشــراف القائد 
العــام المغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايد 
آل نهيــان، كمــا تميزت هذه الفتــرة بتفاعل 
ــون  ــوا يكتب ــث كان ــن حي ــاط المواطني الضب
بأقالمهــم ويعــدون مــوادًا عســكرية للنشــر 

والطباعــة.
ثــم انتقلــت المجلــة مــا بيــن عــام ١٩8٣ 
و١٩٩٤ إلــى مرحلــة التميــز نتيجــة االهتمام 
المتواصل بالمجلة من قبل القيادة الرشــيدة 
ودعمهــا بتوفيــر اإلمكانــات كافــة لهــا مــع 
االســتمرار فــي وضــع إدارة المجلــة ضمــن 
ــارات أصحــاب الســمو  ــد الرســمي لزي الوف
الشــيوخ للــدول العربيــة واألجنبيــة، وعــزز 
ــة األركان  ــي رئاس ــة تول ــة المجل ــن مكان م
فــي هــذه الفتــرة الدكتــور الفريــق الركــن، 
محمــد ســعيد البــادي، إذ أنــه شــجع إدارة 
ــز مــن  ــى اســتقطاب عــدد ممي ــة عل المجل

الُكّتاب العرب واألجانب وحدد على أســاس 
مكانة الُكّتاب ودقة وحداثة الدراســة أســس 
وضوابــط تحديــد صــرف مكافــآت الكتــاب 
ــى  ــق عل ــا، وواف ــن قيمته ــع م ــد أن رف بع
وضع أســس ومواصفات للمقاالت والبحوث 

والدراسات.
وفــي الفتــرة ما بيــن عــام ١٩٩٥ و٢٠٠٥، 
وبتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئاسة األركان شهدت مجلة »درع 
الوطن« عصرًا ذهبيًا، إذ أوالها ســموه عناية 
خاصــة، ومــن كلماتــه: )للحــق أقــول »درع 
الوطــن« مجلــة أفتخر بهــا باعتبارها الصورة 
األولــى لقواتنا المســلحة(، وشــهدت المجلة 
تطــورًا مرحليًا من حيث الشــكل والمضمون 
وكان أحــد مظاهــره إدخال صفحــات باللغة 
اإلنجليزيــة ضمــن مــواد المجلــة مــن خــالل 
نشــر موضوعــات كتبــت أصــاًل باإلنجليزيــة 
ــارة  أو ترجمــت بعــض الموضوعــات المخت

مــن العربيــة إلــى اإلنجليزية.
وانطالقــًا من التطور الكبير الذي شــهدته 
القوات المســلحة تســليحًا وتنظيمــًا وتدريبًا 
وحسن إدارة كان ال بد لمجلة »درع الوطن« 
أن تواكــب كعهدها دائمًا هذا التطور، وبناًء 
عليــه صــدر فــي عــام ٢٠٠٣ قــرار صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
)رئيس أركان القوات المسلحة آنذاك( بدمج 
ــة  كل مجــالت القــوات المســلحة مــع مجل
»درع الوطــن« وتحققت بهذا طفرة نوعية.
أمــا الفتــرة مــن عــام 
٢٠٠٦ إلى ٢٠١١، وبتولي 
الفريــق الركــن حمــد 
محمــد ثانــي الرميثــي 
القــوات  أركان  رئاســة 
المســلحة تميــزت هــذه 
المرحلــة بالتطــور، مــن 
لقــاءات  رصــد  خــالل 
وتحقيقــات وســبق صحفــي وتغطيــات، كما 
شهدت حدثًا مهمًا تمثل في وضع أول نظام 
أساســي متكامــل للمجلــة، إذ أصــدر الفريق 
الركــن حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيــس 
أركان القــوات المســلحة النظام األساســي لـ 
»درع الوطــن« الــذي يحــدد إصــدار »درع 
الوطــن« مــن قبــل القيــادة العامــة للقــوات 
ــي  ــا شــهرية متخصصــة ف المســلحة بصفته

الشــؤون العســكرية واالســتراتيجية.
وفــي عــام ٢٠١٢ إلــى ٢٠٢١ وضمــن 
خطــة  وضعــت  للخمســين،  االســتعداد 
اســتراتيجية لالســتفادة مــن كافــة أدوات 
الــذكاء االصطناعــي وتوظيفهــا لدعــم المهام 
الصحفيــة المختلفة للمجلة، وتوســيع دائرة 
التغطية اإلعالمية وتحسين التغطية اإلخبارية 
وتزويد جمهور مجلة »درع الوطن« الداخلي 
والخارجــي بالمحتــوى اإلخبــاري حســب 
اهتمامــه وتفضيالتــه مــع االحتفــاظ بقصــب 
ــكري  ــي العس ــال اإلعالم ــي المج ــبق ف الس
ونشر األخبار المتعلقة بالصناعات الدفاعية، 
كمــا تــم فــي هــذه المرحلــة تعزيــز عالقات 
ــف شــركات الصناعــات  التعــاون مــع مختل
الدفاعيــة علــى مســتوى العالــم مــن خــالل 
جعــل »درع الوطــن« منصــة مهمــة لعــرض 
المنتجــات والمبتكــرات والتقنيــات الدفاعية 

كافــة. وام

محمد بن راشد: »درع الوطن« إضافة 
نوعية إلعالمنا الوطني

محمد بن زايد: »درع الوطن« ترفد الكليات 
والمعاهد بالثقافة والمعرفة

حمد الرميثي: »درع 
الوطن« ضربت المثل 
في التفاني وااللتزام

محمد البواردي: »درع 
الوطن« منبر إعالمي 
ملتزم بقضايا وطنه

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزيري خارجية البحرين ومصر
استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي سعادة الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة 

البحرين الشقيقة.
تم خالل اللقاء، الذي عقد في 
دبي، بحث العالقات األخوية الراسخة 
بين دولة اإلمارات ومملكة البحرين 
وجهود البلدين الشقيقين لتعزيز آفاق 
التعاون المشترك في المجاالت كافة.

كما تناول الجانبان - خالل اللقاء 
- عددا من القضايا ذات االهتمام 
المشترك والمستجدات على الساحات 

العربية واإلقليمية والدولية.
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان عمق العالقات اإلماراتية 
البحرينية والتي ترتكز على أواصر 
متينة من األخوة والتعاون المشترك 
بما يحقق الخير للبلدين الشقيقين 

وشعبيهما.
الدكتور  سعادة  أكد  جانبه  من 
عبداللطيف بن راشد الزياني على 
التي  المتميزة  األخوية  العالقات 

تجمع بين دولة اإلمارات ومملكة 
البحرين والنمو والتطور المستمرين 
في مستويات التعاون المشترك على 
مختلف األصعدة في ظل دعم ورعاية 

من قيادتي البلدين الشقيقين.
كما توجه سعادته بالتهنئة إلى 

آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو 
نهيان بمناسبة اختيار دولة اإلمارات 
الستضافة مؤتمر الدول األطراف في 
المتحدة  لألمم  اإلطارية  االتفاقية 
بشأن تغير المناخ “COP٢8” عام 

.٢٠٢٣

كما استقبل سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي معالي سامح شكري 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

عقد  الذي  اللقاء،  خالل  جرى 
العالقات األخوية  في دبي، بحث 

اإلمارات  دولة  بين  المتجذرة 
وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز 
والتعاون  العمل  جوانب  مختلف 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
كما بحث سموه ومعالي سامح 
في  األوضاع  تطورات  شكري 
المنطقة وجهود ترسيخ دعائم األمن 
واالستقرار بها إضافة إلى عدد من 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

االهتمام المشترك.
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير 
الخارجية المصري .. مؤكدا عمق 
التي  الراسخة  األخوية  العالقات 
تجمع البلدين الشقيقين والحرص 
على تنميتها وتطويرها في المجاالت 
كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود 

بالخير على شعبيهما.
سامح  معالي  أشاد  جانبه  من 
األخوية  العالقات  بعمق  شكري 
اإلماراتية المصرية والنمو والتطور 
تشهده مجاالت  الذي  المستمرين 

التعاون المشترك بينهما.وام

عبداهلل بن زايد خالل استقباله عبداللطيف الزياني

استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي غير بيدرسون 

مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
جرى خالل اللقاء، الذي عقد في دبي، 
وسبل  سوريا  في  األوضاع  تطورات  بحث 
تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل األزمة 
السورية بما يسهم في ترسيخ دعائم األمن 

واالستقرار بالبالد.
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
بغير بيدرسون مبعوث األمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا، مجددا دعم دولة اإلمارات لكافة 
الجهود المبذولة لترسيخ األمن واالستقرار 
تطلعات شعبها  وتلبية  الشقيقة  في سوريا 

في التنمية واالزدهار.وام

اســتقبل ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد 
آل نهيــان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
ســعادة هنريــك ثون نائب وزيــرة خارجية 

مملكــة النرويج.
جــرى خــالل اللقــاء، الــذي عقــد فــي 
دبــي، اســتعراض عالقــات الصداقــة بيــن 
دولــة اإلمــارات والنرويــج وســبل تعزيــز 
ــي  ــن ف ــن البلدي ــترك بي ــاون المش التع
ــن  ــددا م ــا ع ــا بحث ــاالت، كم ــدة مج ع

القضايــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشــترك.

ورحــب ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد 
ــرة  ــب وزي ــعادة نائ ــارة س ــان بزي آل نهي
خارجيــة النرويــج، مؤكــدا علــى العالقــات 

المتميــزة التــي تجمــع بيــن البلديــن.
مــن جانبــه أشــار ســعادة هنريــك ثــون 
إلــى تطلــع بــالده لتعزيــز عالقــات التعاون 

مع دولــة اإلمــارات.وام

.. ويبحث تطورات األوضاع مع مبعوث األمم 
المتحدة إلى سوريا

.. ويبحث القضايا اإلقليمية والدولية مع نائب 
وزيرة خارجية النرويج
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والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  تشارك 
والثالثين  السابعة  الدورة  في  المتقدمة 
من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
»أديبك« الذي انطلق أمس ويستمر حتى 
كريمة  رعاية  تحت  الجاري  نوفمبر   ١8
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«، 
من أجل ترسيخ المزايا التنافسية للقطاع 
الصناعي بالدولة وتعريف الوفود الدولية 
بالفرص االستثمارية الكبيرة المتاحة، وتعزيز 
قدرة الشركات الوطنية في القطاع الصناعي 
على بناء شراكات تسهم في نقل الخبرات 

والمعرفة والوصول إلى أسواق عالمية.
وتقام ضمن المعرض فعاليات مؤتمر 
وزارة  قبل  من  الذكي  للتصنيع  أديبك 
وسيتم  المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة 
جمع الشركات المصنعة المحلية واإلقليمية 
والدولية الرائدة مع صناع القرار في صناعة 
الطاقة لتسليط الضوء على تطوير أنظمة 
التصنيع الذكية الالزمة الكتساب المرونة 
وزيادة الربحية، وتمكين األفراد وتحديد 
فرص النمو المستقبلية وتحقيق أهداف 
الوصول نحو حياد صفري بانبعاثات الكربون.

ومن بين الموضوعات األخرى التي ستتم 
السياسات  المؤتمر  خالل  أيضًا  مناقشتها 
واألطر واالستراتيجيات التي يتم تطويرها 
التغيير والنمو الصناعي والترابط  لقيادة 
بين التصنيع والطاقة ومشروع الـ٣٠٠ مليار 
درهم الذي يهدف إلى جعل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مركزًا عالميًا للصناعات 
المستقبلية، وكيف يمكن إلنترنت األشياء 
أن يدعم تطوير سالسل التوريد اللوجستية 

والدائرية وفجوة مهارات التصنيع.
تأتي مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة تحت شعار »اصنع في اإلمارات« 
وهي إحدى المبادرات االستراتيجية للوزارة 
للمستثمرين  مفتوحة  دعوة  تمثل  التي 
جزءا  ليكونوا  والمطّورين  والمبتكرين 

والتكنولوجيا  الصناعة  استراتيجية  من 
المتقدمة لدولة اإلمارات »مشروع ٣٠٠ 
المزايا والفرص  مليار«، وليستفيدوا من 
اإلماراتي،  االقتصاد  يوفرها  التي  الهائلة 
من خالل االستثمار في صناعات المستقبل، 
والصناعات المتقدمة وتحسين فرص تصدير 
المنتجات ونفاذها إلى األسواق العالمية.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف األميري، 
أن  المتقدمة،  للتكنولوجيا  دولة  وزيرة 
منصة  يمثل  »أديبك«  ومؤتمر  معرض 
دولية مهمة لطرح أبرز القضايا والحلول 
التي تشغل أجندات أعمال حكومات العالم 
في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطبيقات 
الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير مصادر 
المتقدمة  التكنولوجيا  واستخدام  الطاقة 
لزيادة اإلنتاجية الصناعية وتحسين جودتها 
ودعم التعافي االقتصادي العالمي من خالل 

حلول االبتكار واالستدامة.
وقالت معاليها إن دولة اإلمارات ماضية 
بتوجيهات قيادتها الرشيدة باالستفادة من 
والطاقة  المتطورة  والتقنيات  الصناعات 

منخفضة الكربون، والخالية من الكربون، 
لتعزيز النمو االقتصادي المستدام، ويعد 
قطاع الطاقة أحد القطاعات المهمة المعنية 
بمواكبة هذه التغييرات العالمية، ونحن في 
دولة اإلمارات ننظر إلى دمج حلول الثورة 
الصناعية الرابعة في هذا القطاع وغيره من 
القطاعات الصناعية الرائدة كأمر محوري 
المعرفة  القائم على  في تعزيز االقتصاد 
دولة  رؤية  مع  يتماشى  وبما  واالبتكار، 

اإلمارات للخمسين عامًا المقبلة.
وأضافت معاليها: »يشكل التصنيع الذكي 
واحدًا من أبرز المحاور المطروحة أمام 
والمسؤولين  القرار  وصّناع  المفكرين 
الدولية،  الشركات  ومديري  الحكوميين 
فرصة  »أديبك«  ومؤتمر  معرض  ويوفر 
تجربة  واستعراض  الملفات  هذه  لطرح 
دولة اإلمارات على صعيد تبني التكنولوجيا 
المتقدمة وتطبيقاتها مثل الذكاء االصطناعي، 
وإنترنت األشياء، والروبوتات، وبلوك تشين، 
باعتبارها مفتاحًا لتأسيس مراكز تصنيع ذكية 
تدعم نمو وتطور صناعات المستقبل. وام

لجامعة  األعلى  العلمي  المجلس  عقد 
محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية اجتماعه 
األول حضوريا بمقر الجامعة برئاسة معالي 
الشيخ عبد اهلل بن بيه رئيس مجلس اإلمارات 

لإلفتاء الشرعي رئيس المجلس.
األكاديمية  البرامج  المجلس  واستعرض 
تطويرها  وإمكانية  الجامعة  في  الحالية 
واستحداث تخصصات جديدة في عدد من 
المساقات العلمية إلى جانب مناقشة السبل 
الكفيلة بتعزيز المشاريع البحثية في الجامعة.

ورفع معالي الشيخ عبداهلل بن بيه الشكر 
الجزيل إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير 
لقطاع التعليم والمعرفة الذي يشكل األساس 

للتنمية والتميز واإلبداع والتقدم.
ورحب معاليه في بداية االجتماع بأعضاء 
المجلس .. مثمنا جهودهم في دعم مسيرة 

الجامعة العلمية واألكاديمية.
وسعيها  الجامعة  إدارة  على  أثنى  كما 
صدارة  إلى  بالجامعة  للوصول  الحثيث 
مشيدا  والعالمية..  العربية  الجامعات 
بمخرجات مؤتمر »تجديد الخطاب الديني« 
الذي نظمته الجامعة مؤخرا بمشاركة عدد 
من العلماء والخبراء والمختصين كما تقدم 
بالتهنئة إلى اإلدارة والمنظمين بنجاح المؤتمر.

األداة  يعتبر  العلمي  المجلس  إن  وقال 
لتوجيه  عنها  يستغنى  ال  التي  الضرورية 
الجامعة ورفدها بالمقترحات الصائبة واألفكار 
النيرة والرؤى الثاقبة لتقديم أفضل العطاء 
بين  المزاوجة  في  األداء  بأحسن  والقيام 
ثوابت األصالة ومتغيرات الحداثة والتناغم 
بين األصول الراسخة والفروع المائسة في 
مهب رياح التغيير التي ال تستثني شيئا من 

حياة اإلنسان المعاصر.
وأكد أهمية دور المجلس العلمي كبيت 
الموائمات  منهج  اتباع  خالل  من  خبرة 

الممتدة  والجسور  والوساطات  الحضارية 
الواصلة  المعرفية والممرات  الحقول  بين 
بين الفضاءات الثقافية والتحالف بين القيم 

والتوازن بين الكليات.
وقال معاليه : » تلك هي مقاربتنا ورؤيتنا 
التي نطمح إلى تحقيقها، رؤية تقوم على 
الموائمة والمالئمة والتوسط وإيجاد الجسور 
والوسائط التي تصل بين ضفتي نهر الحياة 
الوفي لمنبعه المتلون بألوان تربة مجراه في 
سالسة وانسياب ليسقي بساتين المعارف 

اإلنسانية«.

أكملت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
استعداداتها النطالقة النسخة الخامسة من 
مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 
للقران الكريم لإلناث التي تقام في قاعة 
ندوة الثقافة والعلوم بدبي خالل الفترة من 

٢٠ إلى ٢7 نوفمبر ٢٠٢١ .
إبراهيم محمد  المستشار  وقال سعادة 
بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي 
اللجنة  الثقافية واإلنسانية رئيس  للشؤون 
المنظمة للجائزة إن مسابقة الشيخة فاطمة 
بنت مبارك تعتبر واحدة من الفروع الرئيسية 
للجائزة وتحظى باهتمام خاص تقديرا لشخصية 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 
األسرية »أم اإلمارات« ولدورها الهام والرائد 
في رعاية وتشجيع حفظة وحافظات كتاب 
اهلل عز وجل وإلى الكثير من األعمال الخيرية 
واإلنسانية التي ترعاها سموها في العديد 

من الدول العربية والعالم اإلسالمي.
وأكد بوملحه أن جميع اللجان وفرق العمل 
بالجائزة أكملت استعداداتها النطالق هذا 
الحدث القرآني الذي تتنافس فيها حافظات 
القرآن الكريم من أكثر من ٥٠ دولة وجالية 
إسالمية حول العالم تلقينا موافقتهم على 

المشاركة، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة 
خالل األيام القادمة بمشيئة اهلل تعالى حيث 
ما زالت الجائزة مستمرة في تلقي ترشيحات 
الدول للمشاركة في هذا الحدث القرآني 
المتميز وسيبدأ وصول المتسابقات بمشيئة 
اهلل إلى أرض الدولة خالل أيام ١7 و١8و١٩ 

نوفمبر الجاري. 
وأوضح أنه تم اختيار لجنة تحكيم دولية 
من كبار المحكمين ذوي الخبرة في مجال 
العالمية وضمت  المسابقات  في  التحكيم 
اللجنة كاًل من فضيلة الشيخ علي محمد بن 

عطيف من المملكة العربية السعودية رئيسا 
للجنة التحكيم وفضيلة الشيخ الدكتور سالم 
محمد الدوبي من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة نائبا لرئيس لجنة التحكيم وعضوية 
كل من فضيلة الشيخ عبداهلل محمد األنصاري 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة وفضيلة 
الشيخ محمود زكي محمود من جمهورية 
عقيل  سيد  الشيخ  وفضيلة  العربية  مصر 
حسين من اندونيسيا وفضيلة الشيخ أحمد 
عبدالقيوم بن عبد رب النبي من جمهورية 

باكستان اإلسالمية. وام

وقعت وزارة الدفاع خالل اليوم الثاني 
مــن معــرض دبــي للطيــران ٥ صفقــات 
بقيمــة ١١ مليــارًا و٢8٤ مليونــًا و8٣7 
ألــف درهــم مع شــركات محليــة ودولية 
ليبلــغ إجمالــي الصفقــات المبرمــة خالل 
أول يوميــن ١٠ صفقــات بقيمــة إجمالية 
بلغــت ١٦ مليــارا و٥٢٤ مليونــًا و٤٤ ألف 
درهــم حيث بلغت صفقــات اليوم األول 

٥ مليــارات و٢٣٩ مليونًا و٢٠7 آالف.
جــاء ذلــك بحضور اللــواء الركــن طيار 
إســحاق صالح البلوشــي المدير التنفيذي 
ــرض  ــة للمع ــكرية المنظم ــة العس للجن
ــري  ــد الحج ــارة حم ــار س ــدم طي والمق
المتحــدث الرســمي باســم معــرض دبــي 

للطيــران.
واســتهل البلوشــي المؤتمــر الصحفــي 
لإلعالن عن الصفقات المنعقدة بين وزارة 
الدفــاع والشــركات الدفاعيــة المتخصصة 
فــي مجــال الطيــران بالترحيــب بجميــع 
الحضــور مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم.. 
مشــيدًا بالعــروض الجويــة التــي أقيمــت 
في اليوم األول من المعرض واســتغرقت 
ــة  ــت بداي ــث كان ــي ٣ ســاعات حي حوال
قويــة للمعــرض بوجود القيــادات داخله.

وأضــاف أن الصفقــات المنعقــدة فــي 
اليــوم الثانــي مــن المعــرض مختلفــة عن 
بعضهــا البعــض ألنــه تم عقدهــا مع دول 
متعــددة حيــث يوجــد عقــد محلــي و٤ 
عقــود دوليــة لشــركائنا مــن خــارج دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
ــى  ــة األول ــي الصفق ــد ف ــم التعاق وت
اليونانيــة   SIELMAN شــركة  مــع 
لتقديــم خدمــات الدعم الفنــي والصيانة 
ألنظمــة القــوات الجوية والدفــاع الجوي 
بقيمــة ٣ مالييــن و٦7٣ ألف درهم وفي 
الصفقــة الثانيــة تــم التعاقــد مــع شــركة 
 RHEINMETALL AIR DEFENCE
AG  السويسرية لتقديم خدمات اإلسناد 
الفنــي ألنظمــة القــوات الجويــة والدفاع 
الجــوي بقيمة ٥ ماليين و٥٥8 ألفًا و٩١8 

. درهمًا
الثالثــة  الصفقــة  توقيــع  تــم  كمــا 
 HENSOLDT FRANCE ــركة ــع ش م
ــال  ــزة اتص ــراء أجه ــية لش SAS الفرنس

لصالــح القــوات الجويــة والدفــاع الجوي 
بقيمــة ١٣ مليونــا و١٦٩ ألفا و٣٢ درهما 
فيمــا تــم عقــد صفقــة رابعــة مــع 
 NORTHROP GRUMMAN ــركة ش
 INTERNATIONAL TRADING
األمريكية لتقديم خدمات االســناد الفني 
ألنظمــة القــوات الجوية والدفــاع الجوي 
ــًا و٦٩٢ ألــف درهــم. بقيمــة ١٤ مليون

وعقــدت الصفقــة الخامســة واألخيرة 
 GLOBAL AEROSPACE مــع شــركة
ــم  ــة لتقدي LOGISTICS LLC  المحلي
خدمــات الصيانة والدعم الفني لطائرات 
قيــادة القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي 
لمــدة ٣ ســنوات بقيمة ١١ مليــارًا و٢٤7 

مليونــًا و7٤٤ ألفــًا و٣٢٩ درهمــًا«. وام

تماشياً مع توجهات الدولة بدعم الصناعات اإلماراتية منخفضة الكربون
»الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة« تستعرض أمام الشركات العالمية في 

»أديبك« المزايا التنافسية لـ»اصنع في اإلمارات«

المجلس العلمي األعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعه األول حضوريًا اكتمال االستعدادات النطالق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

16 مليار درهم قيمة صفقات القوات المسلحة خالل أول يومين بمعرض دبي للطيران

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن 
حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية موازنة 
مالية هي األعلى منذ إنشاء الجامعة القاسمية 
في عام ٢٠١٣، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢١/ 
٢٠٢٢ لتلبية مختلف التوسعات التي تشهدها 

الجامعة في مختلف برامجها األكاديمية.
وجاءت الميزانية مرآة لتوّسع الجامعة في 
استكمال بنيتها التحتّية وتطويرها، وزيادة 
أعضاء الهيئتين التدريسّية واإلدارّية في ظّل 
الطلبة  أعداد  زيادة  إلى  المدروس  التوّجه 
بإضافة طلبة من جنسيات  فيها  المقبولين 

جديدة.
ومن شأن الموازنة التي اعتمدها صاحب 
السمو حاكم الشارقة أن تعمل على تحقيق 
رسالة الجامعة ورؤيتها في نشر وسطية اإلسالم 
وسماحته بجيل مؤهل في كافة التخصصات 
التي تتيحها الجامعة في كليات الجامعة الخمس 
وهي كلية الشريعة والدراسة اإلسالمّية، وكلية 
االقتصاد  وكلية  اإلنسانّية،  والعلوم  اآلداب 
واإلدارة، وكلية االتصال، وكلية القرآن الكريم.

وتقضي الموازنة إلى مواصلة العمل وفق 
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في 
تطوير برامجها العلمية والبحثية فضال عن 
مواصلة منظومة األداء وفق استراتيجية الجامعة 
من  وبناتها  أبنائها  دعم  في  اتخذتها  التي 
طلبة الجامعة واستقطابهم من مختلف دول 
 العالم وتعزيز الصلة بينهم وبين الجامعة.

ووفق تلك الميزانية المعتمدة للعام الجامعي 
٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فإنه سيتم قبول ٤٠٠ طالب 
وطالبة فضال عن مواصلة الطلبة الدارسين 
الجامعة  في  لينتظم  التعليمي  لمشوارهم 
مختلف  من  مقبولين  دولة   ٩٣ من  طلبة 

قارات العالم.
وستحقق الميزانية في ضوء ذلك رؤيتها 
لتشرق  الشارقة  في  موقعها  من  العالمّية 
على العالم كّله برسالتها السمحة المعتدلة 
المنفتحة على أحدث اإلنجازات في العلوم 
اإلنسانّية والفنون واآلداب انطالًقا من أهّم 
ُركنين تقوم عليهما الجامعة، وهما القرآن 

الكريم واللغة العربّية.
وأبدى سعادة محمد عبيد راشد الشامسي 
عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية رئيس 
اللجنة المالية وتنمية الموارد الشكر والثناء إلى 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 

رئيس الجامعة القاسمية 
العتماد سموه للموازنة 
األكبر في تاريخ الجامعة 
بزيادة عن العام الماضي 
والتي تتماشى وفق رؤية 
سموه في دعم الجامعة 
بين  من  رائدة  لتظل 
مناهجها  في  الجامعات 
استقطاب  في  ودورها 
العالم  وطالبات  طالب 
للدراسة في كلياتها التي 
نالت التجديد على اعتماد 
كافة برامجها األكاديمية .

صاحب  أن  وأوضح 
الشارقة  حاكم  السمو 
لزيادة  سنويًا  يسعى 
الموازنة المالية للجامعة 
واعتمادها  القاسمية 
يقدمه من  ما  إطار  في 
سخاء معهود من سموه 
لتواصل الجامعة وتباشر 
العام  أعمالها خالل  في 
الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأكد الشامسي أن تلك 
اعتمدها  التي  الميزانية 

سموه ستدعم روافد الجامعة الستقطاب أفضل 
النوعيات من الطالب والطالبات وفق معايير 
تنافسية من أرجاء العالم وتقدم برامج أكاديمية 
 متميزة ذات بعد ورؤية إسالمية صحيحة.
وأوضح أن تلك الميزانية سيتم العمل على 
حاكم  رؤية  مع  يتوافق  بشكل  توظيفها 
تطوير  مواصلة  على  التركيز  في  الشارقة 
البرامج األكاديمية على المستويين المحلي 
والدولي ودعم الطلبة والخريجين في إطار 
ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من 
تعزيز  بجانب  الخريجين  لشؤون  متابعة 
المجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  أنشطة 
ومواصلة القدرة المؤسسية للجامعة القاسمية 
واإلفادة من تقنيات المعلومات في العملية 
التعليمية كما وستعمل الموازنة على دعم 
المراكز ومرافق الجامعة والترقية األكاديمية 
واإلدارية. التدريسية  الهيئة  أعضاء   لبعض 
وأشاد سعادة األستاذ الدكتور عواد الخلف 
القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بمواقف 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 

رئيس الجامعة القاسمية الداعمة لمسيرة صرح 
الجامعة القاسمية حتى صارت بفضل اهلل عّز 
وجل ثم بدعم سموه غير المحدود ذات مكانة 
علمية متميزة، ليس على المستوى المحلي 
وحده، بل على المستوى العربّي والعالمي.

وقال الخلف إن توجيهات صاحب السمّو 
حاكم الشارقة لتطوير الجامعة ستبقى خارطة 
عمل جاّد، تضيء أمام اللجان المختلفة ُسبل 
بناء البرامج األكاديمية، والتفكير في التوّسع 
بها، وتطويرها مع زيادة االهتمام باألنشطة 
المنهجّية، ضمن  المنهجّية وغير  التعليمّية 
اإلفادة  مع  للجامعة  االستراتيجية  الخطط 
إدارة  في  والتقنيات  األساليب  أحدث  من 
العملية التعليمّية بمرتكزاتها الثالثة: الطلبة، 
ضمن  واإلدارّيين  التدريس،  هيئة  وأعضاء 

حَرم جامعي ذكّي.
وشكر الدكتور الخلف صاحب السمو حاكم 
الشارقة لتكريمه الجامعة بهذا االعتماد المالّي 
األضخم لموازنتها، كما شكر أعضاء مجلس 
األمناء وكّل من عمل على إعداد الموازنة التي 
جاءت ملبية لطموحات الجامعة القاسمّية في 

تحقيق المزيد من اإلنجازات. وام

لتلبية مختلف التوسعات التي تشهدها الجامعة في مختلف برامجها األكاديمية
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة المالية األكبر في تاريخ 
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عبداهلل بن بيه وجانب من المشاركين في االجتماع

الميزانية مرآة لتوّسع الجامعة في استكمال 
بنيتها التحتّية وتطويرها وزيادة أعضاء 

الهيئتين التدريسّية واإلدارّية

أبوظبي - الوطن

زار جناح سلطنة عمان في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«
سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون في المجاالت 

األمنية مع وزير داخلية مونتينيغرو

ــيف  ــمو الشــيخ س ــق س ــى الفري التق
بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة، فــي جنــاح 
»فزعــة« بـ»إكســبو ٢٠٢٠ دبي«، معالي 
ســيرجي ســيكولوفيتش وزيــر الداخليــة 
فــي جمهورية الجبل األســود مونتينيغرو 

والوفــد المرافــق لــه.
وبحث ســموه خالل اللقاء سبل تعزيز 
العالقات بين اإلمــارات ومونتينيغرو في 
المجــاالت األمنيــة والشــرطية وســبل 

االرتقــاء بهــذه العالقــات وتطويرها.
ــر  ــي الوزي ــع معال ــموه م ــادل س وتب
الضيــف الحديــث حول الحــدث العالمي 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، ودوره في تعزيز 
الحــوار العالمــي وتقريب وجهــات النظر 
وتحقيــق التواصــل بيــن شــعوب العالــم، 
باعتبــاره حدثا يحتفل باإلبــداع واالبتكار 

والتقــدم اإلنســاني والثقافة.
حضــر اللقــاء معالــي الفريــق عبــداهلل 

خليفــة المــري قائــد عــام شــرطة دبــي 
ــي  ــة حارب الخييل ــن خليف ــواء الرك والل
وكيــل وزارة الداخليــة، واللــواء الدكتــور 
أحمد ناصر الريســي مفتش عام الوزارة، 
واللــواء الشــيخ محمــد بــن طحنــون آل 
نهيان مدير قطاع شــؤون األمن والمنافذ 

بشــرطة أبوظبــي وعــدد مــن الضبــاط.
كمــا حضر اللقاء مــن جانب جمهورية 
الجبل األســود مونتينيغرو ســعادة زوران 
الداخليــة  وزيــر  مســاعد  ميليانيتــش 
وســعادة زوران بردجانيــن القائــد العــام 
للشــرطة وســعادة إيســيدورا دابوفيتــش 
القائــم باألعمــال في الســفارة وعدد من 

المسؤولين.
مــن جهــة أخــرى قــام الفريــق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
بزيارة إلى جناح ســلطنة عمان الشــقيقة 
ــبو  ــي »إكس ــل ف ــة التنق ــام بمنطق المق

٢٠٢٠ دبــي«.
واســتمع ســموه لشــرح مــن ســاجدة 
ــاح  ــام للجن ــب المفــوض الع ــي نائ الغيث
حــول مــا يقدمــه الجنــاح الــذي تــم 
تصميمــه بشــكل مســتوحى مــن أصالــة 
التــراث العمانــي وارتباطــه بالبيئــة ومن 
أهمهــا شــجرة اللبــان التــي تــم اســتلهام 
تصميــم الجنــاح منهــا، كمــا اطلع ســموه 
علــى مــا يعرضــه الجنــاح مــن إنجــازات 
السلطنة االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
والعلميــة والمبــادرات العمانيــة فــي 

مجــاالت مختلفــة.
رافــق ســموه فــي الزيــارة اللــواء 
ــل  ــي وكي ــارب الخييل ــة ح ــن خليف الرك
وزارة الداخليــة، واللــواء الدكتــور أحمد 
ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء 
الشــيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير 
قطــاع شــؤون األمــن والمنافــذ بشــرطة 

أبوظبــي وعــدد مــن الضبــاط. وام

سيف بن زايد خالل لقائه سيرجي سيكولوفيتش

 1985٢ جرعة منها خالل ٢4 ساعة
جرعــات لقــاح »كوفيـد19« المقـدمة في 

اإلمارات تقترب من 21.6 مليون
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديــم ١٩8٥٢ جرعة من لقاح »كوفيد١٩« 
خــالل الســاعات الـــ ٢٤ الماضيــة، وبذلــك 
يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمها 

حتــى أمــس االثنيــن ٢١٥7٣8٠٥ جرعــات، 
ومعــدل توزيــع اللقــاح ٢١8.١٣ جرعة لكل 
١٠٠ شــخص. يأتــي ذلــك تماشــيًا مــع خطــة 
الــوزارة لتوفيــر لقــاح »كوفيــد١٩«، وســعيًا 

إلــى الوصول إلى المناعة المكتســبة الناتجة 
عــن التطعيــم، والتــي ستســاعد فــي تقليــل 
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس 

وام »كوفيد١٩«. 

اقتصاد

15 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مطبخ الضيف الملكى

رخصة رقم: CN-2429185 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الساحل الغربي تنظيف وتلميع السيارات

رخصة رقم: CN-2406395 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جسر الغربية للمقاوالت والنقليات العامة

رخصة رقم: CN-1466768 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جي سي إس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2913883 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة الحكمة لخدمات توريد العمالة

رخصة رقم: CN-1338582 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أضواء الخليج لتجارة أدوات االنارة ولوازمها

رخصة رقم: CN-2304883 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

لينوفو للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2456022 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

ستار بالس للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-2656311 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة االصدقاء لتأجير السيارات

رخصة   رقم: CN-1004851     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جاسم محمد جاسم 

راشد النعيمى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد خلفان سعيد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
القصر الذهبي لتجارة اللوحات الفنية والبراويز ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-1086383     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خليل عبدالرحمن 
ابراهيمى ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم على غلوم 
موسى العبيدلى ٥١٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف خليل عبدالرحمن ابراهيمى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عصام محمد رفيع 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا خزام

رخصة   رقم: CN-1040792     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالسالم محمد 

سالم مسعود العلوى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شاجهان موتابارامبيل ٤٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف موتابارامبان سيد محمد

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالرزاق 
محمد مشكال العوضى 

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-1176671     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة سلطان فالح حمود جره القحطانى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف زايد فالح حمود جره القحطانى

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

تعديل إسم تجاري من/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة
VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
إلى/ فرتي كريت للمقاوالت والصيانة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

 VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كار كلينك ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1073081     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ احمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى 

من شريك إلى مالك
من  العوضى  عبداهلل  الحاج  عبداهلل  احمد  الشركاء/  نسب  تعديل 

٥٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد عبداهلل الحاج عبداهلل العوضى

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
1x1 1 إلىx8 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

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

تعديل إسم تجاري من/ كار كلينك ذ.م.م
CAR CLINIC L.L.C

إلى/ كار كلينك - شركة الشخص الواحد ذ م م
CAR CLINIC- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2029237     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة هاجر امين على محمود ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف على ابراهيم موسى عيسى ابو حليقه
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد احمد محمد ابو غزاله

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

تعديل إسم تجاري من/ وايت كوست للصيانة العامة ذ.م.م
WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE L.L.C
إلى/ وايت كوست للصيانه العامه- شركة الشخص الواحد ذ م م

WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الغافه للمواد الزراعية

رخصة رقم: CN-4130218 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 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: جالديوس للزهور والهدايا- شركة الشخص 

الواحد ذ م م
عنوانه الشركة: محل 4، مبنى، شركة ابوظبي التجاري 
للعقارات ذ م م- C220 مدينة محمد بن زايد شرق 

12، قطعـة
CN-1332186 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 14/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105039510 

تاريخ التعديل 14/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1414909     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ تجبكو باكر من شريك إلى مالك

تعديل نسب الشركاء/ تجبكو باكر من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد عبيد راشد الكعبى

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تكنولوجيا المزارع العالمية ذ.م.م

FARMTEC INTERNATIONAL L.L.C
إلى/ تكنولوجيا المزارع العالمية - شركة الشخص الواحد ذ م م
FARMTEC INTERNATIONAL- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور

رخصة   رقم: CN-3917186     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة احمد محمد راشد مصبح الرميثى

تعديل إسم تجاري من/ الطف إلدارة العقارات وأعمال الديكور
ALTAF REAL ESTATE MANAGEMENT AND DECORATION WORKS
إلى/ الطف لتطوير األعمال وإدارة العقارات- شركة الشخص الواحد ذ م م

 ALTAF FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND REAL ESTATE
MANAGEMENT  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وادارتها »6499005«
تعديل نشاط/ إضافة استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وادارتها »6499004«
تعديل نشاط/ إضافة االستثمار في مشروعات البنية التحتية وتأسيسها وادارتها »6499007«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة »6820011«
تعديل نشاط/ حذف خدمات تأجير العقارات وادارتها »6820001«

تعديل نشاط/ حذف أعمال تنفيذ التصميم الداخلي »الديكور« »4330015«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
وإال  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  أربعة  االقتصادية خالل 
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
النجم الطائر للسفريات

رخصة   رقم: CN-2827471     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ النجم الطائر للسفريات

ALNAJEM ALTAER TRAVELS
إلى/ نجم الربيع التجاريه

NAJEM AL RABIE TRADING
تعديل نشاط/ إضافة بيع العطور - بالتجزئة »4772007«

تعديل نشاط/ إضافة بيع الحلي واالكسسوارات الغير ثمينة- 
بالتجزئة »4771110«

تعديل نشاط/ إضافة بيع األحذية الرجالية- بالتجزئة  »4771901«
تعديل نشاط/ إضافة بيع مستحضرات التجميل- بالتجزئة  »4772008«

تعديل نشاط/ حذف بيع تذاكر السفر »7911007«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يومًا  أربعة عشر  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3594 تاريخ 2021/11/16
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة تمام العمال السيراميك

رخصة رقم: CN-1135903 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.
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ 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

ــان  ــد آل نهي ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زاي بقي
ــر،  ــر والتطوي ــد مســيرة الخي ــة »حفظــه اهلل«، قائ رئيــس الدول
تتميــز التشــريعات بالمرونــة لمواكبــة التطلعــات العظيمة لدولة 
اإلمــارات مــن خــالل مواصلــة التحديــث وتعزيــز مكانتهــا عبــر 
منظومــة قانونيــة وتشــريعية غايــة فــي التطــور تكــون مواكبــة 
للتطلعــات فــي تعزيــز مكانــة الدولــة، إذ يعتبــر قانــون العمــل 
اإلماراتــي األكثــر تطــورًا علــى المســتوى العالمــي فــي الوقــت 
الــذي تنطلــق فيــه الدولــة بمســتهل رحلتها نحــو الخمســين عامًا 
القادمــة مــع التركيــز علــى زيــادة تنظيــم وتطويــر ســوق العمــل 
بمــا يرضــي جميــع أطــراف العالقــة التعاقديــة ويضمــن حقوقها، 
ويؤمــن مرونــة تامــة الهــدف منهــا اإلنجــاز وتعزيز موقــع الدولة 
كوجهــة أولــى بفضــل مــا تحفــل بــه مــن بيئة ســليمة تقــوم على 
قوانيــن عصريــة تعتبــر مــن أهــم مقومــات الجــذب االســتثماري 
واالقتصــادي عبــر تنظيــم تــام يضع فــي االعتبار مواصلــة الحفاظ 
علــى موقع الدولــة كخيار أول للكفــاءات والمهارات من مختلف 
أنحــاء العالــم، إذ تكتســب بيئــة العمــل فــي الدولة تميزًا بشــكل 
يدعم مســيرة التنمية الشــاملة بشــكل دائم تبعًا للتحديثات التي 
تواكــب زمنهــا وتتناســب مــع الطموحــات فــي التقــدم والريــادة.
ويأتــي إصدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، المرســوم بقانون اتحــادي رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠٢١، ليؤكــد مــدى مــا يحظــى بــه القطــاع الخــاص فــي 
الدولــة مــن حــرص شــديد وفــق رؤيــة القيــادة كشــريك رئيســي 
فــي مســيرة اإلنجــازات والــدور الكبيــر الــذي ُيعول عليــه حاضرًا 
ــادرات والتســهيالت  ــى المب ومســتقباًل، إذ ال يقتصــر الدعــم عل
والخطــط التــي ترفــد كافــة المشــاريع بــه، بــل مــن خــالل خلــق 
بيئــة إبداعيــة تعــزز قــدرات القطاع وكافــة العاملين فيــه وزيادة 
ســعادتهم وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان التــي تعتبــر أولويــة 
اســتراتيجية فــي الدولــة وفــق أعلــى المعاييــر المتعــارف عليهــا، 
وهــو مــا تــم النــص عليــه صراحة فــي مــواد القانون التــي تعطي 
حصانــة تامــة للعامــل وتحظــر أي تمييــز ألي ســبب كان وبالتالي 
ضمــان التكافــؤ والمســاواة بالفــرص، باإلضافــة إلــى مــا تشــكله 
عمليــة الرعايــة التــي يحظــى بهــا القطــاع الخــاص مــن كفــاءة 
اإلنتــاج الناجمــة عــن االهتمــام المتواصــل باليــد العاملــة وتوفير 
المنــاخ األفضــل لتفجيــر كافــة الطاقــات الخالقــة واإلبداعيــة، بما 
فــي ذلــك دعــم جــو التنافســية المشــروعة التــي تضمــن الوصول 

إلــى أفضــل النتائج.
اإلمــارات وطــن اإلنســانية والفــرص والعدالة، وبفضــل القيادة 
واســتراتيجياتها باتــت بــكل قــوة ودون أي منافــس وجهــة أولــى 
وهــي البلــد الحلم للحياة والعمل لدى عشــرات ماليين الشــباب، 
والشــك أن القانــون يعتبــر رافــدًا شــديد القــوة والداللــة يضــاف 
ــى منظومــة تشــريعية تبيــن كيــف تخــوض اإلمــارات ســباق  إل
التنافســية العالميــة وهــي تحتفــي وتحتضــن جميــع القادميــن 
إليهــا وتعاملهــم كأبنائهــا وتوفــر لهــم مــن القوانين والتشــريعات 
ــا  مــا يضمــن ســعادتهم وحياتهــم الكريمــة وبمــا يواكــب قيمه
ــع، وتؤكــد فــي مناســبات  ــي ُتلهــم الجمي ورؤاهــا ونهضتهــا الت
ال تعــرف الحــدود أن اإلنســان هــو الهــدف وكل مــا يتعلــق بــه 
يتصــدر الخطــط الوطنيــة علــى الصعــد كافــة بمــا يجســد رســالة 
الوطــن التــي باتــت األكثــر داللــة وتأثيــرًا ومــا ينتــج عنهــا مــن 

خيــر وتقــدم وازدهــار.

تنتشر عائلة اللغات األلتائية، التي تضم 
والتركية،  والمنغولية  والكورية  اليابانية 
في جميع أنحاء أوراسيا، بدايًة من اليابان 
وكوريا وسيبيريا في الشرق وحتى تركيا 
في الغرب، ورغم انتشارها، إال أن أصول 
هذه العائلة اللغوية وبداية انتشارها كانت 
وال تزال نقطة نقاش ساخنة مع تشتت 
السكان والتوسع الزراعي والتشتت اللغوي، 

والتعقيدات المصاحبة لذلك.
نشرتها  دراسة  ذكرت  السياق،  وفي 
مجلة »نيتشر١٠ نوفمبر الجاري، أن عائلة 
الصين  في  نشأت  ربما  األلتائية  اللغات 
انتشارها  وكان  عام،   ٩٠٠٠ حوالي  منذ 

مرتبًطا بالزراعة.
وتدعم نتائج الدراسة -التي أجراها فريق 
دولي متعدد التخصصات، يضم باحثين من 
آسيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا والواليات 
المتحدة- فرضية ارتباط الزراعة بانتشار 
األلتائية  اللغات  تعقُّب  من خالل  اللغة 
األولى، وتقوم الفرضية على أن المزارعين 
انتقلوا عبر شمال شرق آسيا بدايًة من 
المبكر )٩٠٠٠  الحديث  الحجري  العصر 

– ٤٥٠٠ قبل الميالد(. 
كشفت النتائج التي توصل إليها الفريق 
والوراثية  واألثرية  اللغوية  المصادر  من 
أن أصول اللغات األلتائية يمكن إرجاعها 
إلى بداية فترة زراعة الدخن في منطقة 
غرب نهر لياو في الصين منذ ما يقرب من 
٩٠٠٠ عام، خالل أواخر العصر الحجري 
الحديث، انتشر مزارعو »الدخن« حاملين 
الجينات الوراثية المرتبطة بمنطقة حوض 
نهر أمور إلى مناطق متجاورة عبر شمال 

شرق آسيا.
وعلى مدار آالف السنين التالية، اختلط 
سكان  مع  األلتائية  باللغات  المتحدثون 
تطور  مع  ذلك  وتزامن  أوراسيا،  غرب 
أنماط الزراعة في تلك المناطق، خاصًة 

زراعة األرز.
-أستاذة  روبيتس«  »مارتين  تؤكد 
اللغويات في معهد ماكس بالنك لعلوم 
الرئيسي  والمؤلف  البشري،  التاريخ 
التي  النتائج  أبرز  إحدى  أن  للدراسة- 
توصل إليها الفريق البحثي هي »اكتشاف 
وجود مكون وراثي شائع يتشاركه جميع 
إلى  يعود  األلتائية،  باللغات  المتحدثين 

منطقة شمال شرق الصين”.
وُتعد الدراسة أول رصد للجينوم القديم 
وجد  حيث  الكورية؛  الجزيرة  شبه  من 
أن  متوقع-  غير  نحٍو  –على  الباحثون 
الحديث  الحجري  العصر  من  الكوريين 
فترة  إلى  تعود  جينية  مكونات  لديهم 

»جومون«، يشير تاريخ تلك الفترة إلى 
يابان ما قبل التاريخ، ويعود إلى ما بين 
8٠٠٠ قبل الميالد وحتى ٣٠٠ قبل الميالد، 
ولم يكن معروًفا لدى العلماء وجود هذه 
الذي  السكان  إال في  الجينية  المكونات 

سكنوا اليابان في ذلك الوقت.
تصريحات  في  »روبيتس«  تقول 
يقرب  ما  منذ  معروًفا  كان  لـ«للعلم«: 
التجارة  حركة  أن  الزمان  من  قرن  من 
بين كوريا واليابان كانت رائجًة في العصر 
الحجري الحديث، إال أن معظم علماء اآلثار 
التجارة كانت  تأثيرات تلك  افترضوا أن 
محدودًة نوًعا ما، وأن الحدود الصلبة بين 
البلدين تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وتضيف: أحد الدالئل التي تؤكد االتصال 
يتمثل في  المنطقة  بين شعوب  القديم 
منطقة  من  سيدة  مومياء  على  العثور 
»يوكشيدو« في كوريا الجنوبية؛ إذ احتوى 
الحمض النووي للمرأة على حوالي ٩٥% 

من جينات حقبة جومون اليابانية.
تلك  أن  تعتقد  أن »روبيتس«  ورغم 
المرأة ربما كانت مهاجرًة يابانية، إال أنها 
تشير إلى أن »العثور على عينتين كوريتين 
ُأخريين من العصر الحجري الحديث تحتويان 
أيًضا على ما بين ١٠ و٢٠% من جينات 
جومون، يؤكد وجود روابط أوسع بين 
سكان شبه الجزيرة الكورية، واليابان في 

ذلك الوقت”.
أجرى الفريق البحثي تحلياًل إحصائيًّا 
لقاعدة بيانات أثرية تضم ٢٥٥ موقًعا من 
العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي 
قبل   ١٢٠٠ وحتى  الميالد  قبل   ٣٠٠٠(
نوًعا   ٢٦٩ على  أدلة  وتتضمن  الميالد(، 
من الحبوب المؤرخة مباشرة بالكربون 
العصر  ثقافات  من  ومجموعة  المشع، 
الحجري الحديث ذات الصلة في حوض 

غرب نهر لياو.
األفراد  تقبُّل  إن  »روبيتس«:  تقول 
لفكرة أن لغتهم التي تعبر عن هويتهم 
وثقافتهم ربما تكون وافدًة من ما وراء 
الحدود الوطنية، يمكن أن يتطلب نوًعا 
ليست  وهي  الهوية،  توجيه  إعادة  من 
خطوًة من السهل على األفراد اتخاذها، 
التاريخ البشري يوضح لنا أن  لكن تتبُّع 
تاريخ جميع اللغات والثقافات والشعوب 
هو تاريٌخ ممتد من التفاعل واالختالط.

عن »سينتافك أمريكن«

محمد السعيد

انتهى مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، 
وكانــت أهــم توصياتــه التهديــد بعقوبــات 
علــى األفــراد الذيــن »ســيحاولون عرقلــة 
أو تقويــض نتائــج االنتخابــات المقررة في 
٢٤ ديســمبر المقبــل.. ســواء كانــوا داخــل 

ليبيــا أو خارجهــا«، وفــق بيــان المؤتمر.
فجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ليبيــا 
ال ُتخفي ســعيها إلفشــال المســار السياسي 

ــي البالد. ف
هــذا الزخــم، الــذي رأينــاه عبــر حضور 
ــر  ــر، يعتب ــي المؤتم ــاء ف ــرات الرؤس عش
دعمــا اســتثنائيا لليبيــا وشــعبها مــن أجــل 
اســتعادة السيادة الوطنية ووحدة األراضي 
واالنسحاب النهائي للقوات األجنبية، وهذا 
ــات  ــه أن تجــري االنتخاب أمــر يشــترط في
بسالســة، وأيضا قبول نتائج االنتخابات من 
قبــل الفاعلين الرئيســيين، حيث يجب في 
رأيــي على الوســطاء الدولييــن أن يوضحوا 
للمشــاركين أن تطور البالد بطريقة شفافة 
بعــد االنتخابــات، ســيصب فــي صالــح كل 
ــا  ــى ليبي ــدة عل ــتعود الفائ ــراف، وس األط
والــدول األوروبيــة وكل دول الجوار، ذلك 
أن االســتقرار السياســي يعني ارتفاع فرص 
اســتثمارات الشــركات األجنبيــة فــي ليبيا، 
والــذي يدفــع لتعزيــز االقتصــاد، كمــا أن 
اســتقرار ليبيــا وقوتهــا يعنــي قدرتهــا على 
مكافحة الجماعات اإلرهابية، وعلى رأســها 
جماعة اإلخوان، وبكل تأكيد ســيدفع ذلك 
ــن  ــول لمشــكلة المهاجري ــاد حل ــى إيج إل

والالجئيــن، وهــو مــا يهــم أوروبا.
قبل أســابيع عــدة، أعلن خالد المشــري 
رفضه أي خطوة من شأنها الدفع بالعملية 
السياســية قدًمــا، وصــدر بيــان عنــه حمــل 
تهديــًدا صريًحــا لرئيــس المفوضيــة العليــا 
لالنتخابــات، عمــاد الســايح، إذا مــا مضــت 
الهيئــة المســتقلة فــي طريقها نحــو تمهيد 
الطريــق إلجراء العمليــة االنتخابية، ومهما 
يكــن مــن أمر، فإن التهديد المبطن لرئيس 
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات، جــزء مــن 
ــم اإلخــوان  ــذي يمارســه تنظي الضغــط ال

علــى رئيــس الهيئــة المســتقلة، خاصــة أن 
مواقفــه وتصريحاتــه كانــت تكشــف نيــات 
اإلخــوان الحقيقيــة والراغبــة فــي تعطيــل 

االنتخابات.
مؤتمر باريس شــّكل رادعا معنويا هائال 
ــة  ــم جماع ــك أن تنظي ــا، ذل ــوان ليبي إلخ
ــا إال  ــرك طريق ــم يت ــة ل اإلخــوان اإلرهابي
وســلكه من أجل عرقلة المســار السياســي 
وإفشــال  ليبيــا،  فــي  الســلمي  والحــل 
تســعى  حيــث  االنتخابــي،  االســتحقاق 
عناصره لعرقلة إجراء االنتخابات الرئاســية 
المباشــرة، ما يعكس مخاوفهم من الفشــل 
الذريــع فــي االنتخابــات مــن جــراء تضاؤل 
شــعبيتهم وتــآكل رصيدهم عنــد الناخبين، 
ــي الســنوات  ــوا ف ــن واجه ــا أن الليبيي كم
الماضيــة مخطــط تنظيــم اإلخــوان لــزرع 
عناصرهــم في مختلف مؤسســات الدولة، 
بســبب الوعــي الشــعبي بمخططاتهــم، مــا 
جعــل التنظيــم يراهــن علــى ملــف آخــر، 
وهو التمّســك ببقاء المرتزقة والمســلحين 

األجانــب فــي البــالد.
وأيضــا، فإن جماعــة اإلخــوان اإلرهابية 
ــى  ــكل قــوة عل ــا تعمــل ب ــا حالي فــي ليبي
زرع الفتنــة بيــن الجيــش الليبــي وحكومة 
الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وتشويه 
الجيــش الليبــي فــي الخــارج، كوســيلة 
جديــدة لتحقيق حلمها بتعطيل االنتخابات 

الرئاســية والتشــريعية، حتــى يتســّنى لهــا 
إعــادة ترتيــب أوراقهــا لكســب أكبــر عــدد 
مــن المقاعــد البرلمانيــة، واالنقضاض على 
منصــب الرئيــس، وهو ما نراه في تســخير 
الجماعــة أذرعها اإلعالمية لتشــويه القوات 
المســلحة ونعتهــا بألفاظ مجحفــة لتعطيل 
إعادة بناء المؤسســة العسكرية، وكل ذلك 
يأتــي فــي ظل خطــة طويلة األمــد تتضمن 
أيضــا تشــويه صــورة الشــخصيات الوطنية، 
كمــا أن تمســك التنظيــم ببقــاء المرتزقــة 
والمليشيات المسلحة ُيظهر بشكل ال َلْبس 

فيــه تحــدي التنظيــم للقــرارات الدولية.
فــي واشــنطن، تابعــت الصحافــة مؤتمر 
باريــس لحظــة بلحظــة، حيــث قالــت 
ــع  ــه مــن المتوق »واشــنطن بوســت« »إن
أن يســفر مؤتمــر باريــس عــن دعــم دولي 
إلجــراء االنتخابــات، علــى الرغــم مــن 
المشــكالت اإلجرائية والخالفات السياسية 
التــي تعتــري إجــراء أول انتخابــات وطنية 
منذ ســبع ســنوات في ليبيا، وإن واشــنطن 
ــفر  ــة أن يس ــدول األوروبي ــل ال ــل مث تأم
ــي المخطــط  ــراع الرئاســي والبرلمان االقت
لــه عــن توحيــد ليبيا تحــت ســلطة واحدة 
والبــدء فــي تضميــد جراحهــا«، لكن األهم 
فيمــا قالتــه الصحيفــة أن إدارة »بايــدن« 
بتأجيــل  المرتبطــة  المخاطــر  »تقيــم 
االنتخابــات بأنهــا تفــوق مخاطــر إجرائهــا 

ــا  ــة«، وأن ليبي ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ف
»تمتعــت بفتــرة مــن الهــدوء النســبي مع 
مضــي االســتعدادات لالنتخابــات قدمــا«.

ــر  ــج المؤتم ــإن مســودة نتائ ــرا، ف أخي
ذكــرت أن القــوى العالميــة ســتضغط فــي 
ــخص  ــى أي ش ــات عل ــرض عقوب ــاه ف اتج
واالنتقــال  االنتخابيــة  العمليــة  يعطــل 
السياســي فــي ليبيــا، وأكدت المســودة أن 
»األفــراد أو الكيانــات، ســواء داخــل ليبيــا 
أو خارجهــا، الذيــن قــد يحاولــون عرقلــة 
العمليــة االنتخابيــة واالنتقال السياســي أو 
تقويضهمــا أو التالعــب بهمــا أو تزييفهمــا 
قــد يواجهــون عقوبــات«، وكأن المؤتمــر 
يــدرك مســبقا تلك المخططــات اإلخوانية، 
والتهديــد بالعــودة إلــى الحــرب فــي حــال 
ــى  ــذي ورد عل ــر ال ــو األم ــارة، وه الخس
ــا،  ــي ليبي ــم اإلخــوان ف ــادة تنظي لســان ق
التــي عــادت اليــوم إلــى المجتمــع الدولــي 
المطالــب بحمايتهــا من الوقــوع في براثن 
إرهــاب اإلخوان.عــن »العيــن اإلخباريــة«

تتضخم الشــركات وتنتشــر حــول العالم 
وتكــون سالســل إنتــاج فــي بقــع جغرافيــة 
متعــددة وتوزع أنشــطتها لتعظيم األرباح. 
وتســتأثر الشــركات الكبــرى حــول العالــم 
بجــزء كبيــر مــن تجــارة العالــم ســواء بين 
أجزائهــا المتفرقــة أو بيــن بعضهــا بعضــا. 
التوريــد  شــبكات  الشــركات  تســتخدم 
العالميــة لخفــض تكاليــف اإلنتــاج، حيــث 
يجمــع المنتج أو تنتج مدخالته عبر العالم 
لالســتفادة من الميزات النسبية للعمالة أو 
رأس المــال أو التقنيــة أو لتوافرها بشــكل 
أفضــل فــي بلــد مــا. وتتجــزأ مراحــل إنتاج 
الســلع والخدمــات أحيانــا لالنســجام مــع 
األنظمــة أو لكســب مزايــا تســويقية فــي 
بقــع جغرافيــة معينــة. وتــزداد بموجــب 
انتشــار شــبكات التوريد درجات المنافســة 

مــا يحفــز اإلبــداع واالختــراع.
اســتفادت الشركات الكبرى ومالكها من 
توزيــع أنشــطتها حــول العالــم وتعاظمــت 
أرباحهــا. مــن جهــة أخــرى، قــاد االعتمــاد 
المتزايــد على سالســل التوريد، واســتخدام 
التقنية والبرمجيات في التسويق وإمدادات 
مدخــالت الصناعة، وتوزيع الشــركات على 
النطــاق العالمــي، إلــى خفــض أحجــام 
مخزونــات المدخــالت والمنتجات؛ ما رفع 
مخاطــر المنتجيــن علــى سالســل التوريــد 
وزاد تأثرهم بانقطاعاتها. وتولد عن ترابط 
حلقات شبكات التوريد انكشاف الصناعات 
علــى مخاطــر تعطل أي جزء من الحلقات، 
بحيــث تتأثــر مراحــل التصنيــع والتوريــد 
والتوزيع والتسويق التي تقود إلى تأثيرات 
ســلبية على المســتهلك والعمالة والنشــاط 

االقتصادي.

أزمــة سالســل التوريــد هــي عبــارة عــن 
ــة مصدرهــا  ــات معين نقــص مــواد ومكون
جهــات خارجيــة أو داخليــة متعثــرة فــي 
إيصالهــا، وتنتشــر حاليــا فــي نــواح كثيــرة 
ــبت  ــات. نش ــلع والخدم ــاج الس ــن إنت م
أزمــات سالســل التوريــد مــرات متعــددة، 
لكن حجــم األزمة الحالية وامتداداتها التي 
نتجــت عــن جائحــة كورونــا لــم يســبق له 
مثيــل فــي زمن الســلم. وأدت هذه األزمة 
إلــى توقــف وتأثــر إنتــاج كثيــر من الســلع 
والخدمات؛ مــا ولد اختناقات في قطاعات 
اقتصاديــة وضغطــا علــى النمــو االقتصادي 
وخفض معدالته. وأدى بالتالي إلى عواقب 
ــر محمــودة أبرزهــا خفــض  ــة غي اقتصادي
مســتويات التوظيــف ورفــع التكاليــف؛ ما 
أبطــأ التعافــي االقتصــادي وهــدد بزيــادة 

ــدالت التضخم. مع
تقود أزمات سالســل التوريد إلى خفض 
إنتــاج الصناعــات المتأثــرة ورفــع تكاليــف 
مدخالتها، لكن بمستويات متفاوتة. وتتأثر 
بزيــادة التكاليــف الصناعــات محــدودة 
الهوامــش بدرجــة أكبــر، كقطاعــات النقــل 
والتشــييد  والبنــاء  التجزئــة  ومبيعــات 
والسيارات. في المقابل، ستكون الشركات 
العاملــة فــي القطاعــات األقــل اســتخداما 
للمدخــالت والمــواد الخام واألكثر هامشــا 
في الربح واألقل اســتخداما للعمالة األوفر 
حظــا في التصــدي ألزمة شــبكات التوريد، 

ومــن أبرزهــا شــركات التقنيــة.
أصبحت الصين مركــز الصناعة العالمية 
وتترابــط صناعتها بشــكل قــوي بالقطاعات 
الصناعيــة حــول العالــم. وبــدأت الجائحــة 
ــا،  ــات فيه ــن وكان أول اإلغالق ــن الصي م
وقــاد توقــف إنتاج مصانع بعض الشــركات 
العالميــة؛ كشــركة أبــل وإنتــل وفــورد في 
الصيــن وتايــوان، إلــى تأثر صناعــات كثيرة 

وخفــض إنتــاج ســلع معمــرة؛ كالســيارات 
والجــواالت وطيــف واســع مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة والســلع المعمــرة. إضافة إلى 
اختناقــات النقل البحري والبري والموانئ. 
ورفــع توتــر العالقــات التجاريــة األمريكية 
الصينيــة، وأزمــة الطاقــة العالميــة، حــدة 
اختناقــات سالســل التوريــد. وفاقــم تغيــر 
ــة.  ــدة األزم ــت ح ــب المؤق ــكل الطل هي
ويتركــز الطلــب الكلــي حاليــا علــى الســلع 
والمعدات واألجهزة بدرجة أكبر، ويتراجع 
عــن خدمــات الســفر والســياحة والترفيــه.

ســرعت الجائحــة مــن التحــوالت تجــاه 
التــي  اإللكترونيــة،  التجــارة  اســتخدام 
ولــدت مزيــدا مــن الضغوط علــى قطاعات 
ــاد  ــن ورفعــت االعتم ــدادات والتخزي اإلم
عليهــا، وســتجبرها مــع مــرور الوقت على 
التأقلــم وإجــراء تغيــرات هيكليــة تنســجم 
نمــاذج  وبنيــت  الجديــد.  الواقــع  مــع 
سالســل التوريــد علــى أســاس افتراضــات 
مثاليــة لخفض التكاليف للمســتوى األدنى؛ 
كافتــراض وفــرة كاملــة ومواصالت سلســة 
وأســعار دنيــا التــي ثبت علــى أرض الواقع 
ــا مســتحيلة فــي  ــة، وأنه ــر ممكن ــا غي أنه
وضــع األزمــات. عمومــا، ال بــد مــن إعادة 
النظــر فــي هــذا النمــوذج، حيــث يحتــاج 
العالــم إلــى مزيد من المرونة في شــبكات 
التوريد كما تحتاج المؤسسات إلى االعتماد 
بشــكل أكبــر علــى خطــط بديلــة تخفــف 
مــن أزمات سالســل التوريد عنــد حدوثها.
الســؤال الذي يطرح نفسه: هل ستحفز 
أزمــة سالســل التوريــد تغيــرات األعمــال؟ 
يعتقد كثيرون أن األزمة ستمكن الشركات 
الكبيــرة بدرجــة أكبــر من االســتحواذ على 
حصــص متزايــدة مــن األســواق لتوافــر 
اإلمكانــات لديهــا التخــاذ إجــراءات أقــوى 
وأكبــر لمواجهــة األزمــة؛ كاســتئجار ســفن 

بكاملها أو شــرائها أو حتى امتالك شــركات 
نقــل خاصــة بهــا، بينمــا تجبــر األعمــال أو 
ــف  ــع تكالي ــى دف ــرة عل الشــركات الصغي
مرتفعــة لمواجهــة األزمــة أو األزمــات 
القادمــة. مــن جهة أخــرى، يتخوف البعض 
مــن اســتغالل المتحكميــن فــي الشــحن أو 
إنتــاج ومخزونات البضائع المتأثرة بالتربح 
الفاحــش؛ مــا يعنــي زيــادات مبالغــا فيهــا 
بأســعار الســلع وأرباحــا متعاظمــة لمــالك 
المخــازن وشــركات الشــحن وزيــادة فــي 

خلــل الثــروة والدخــل العالمــي.
ــؤدي  ــأن ت ــال ب ــن آم ــدو المختصي تح
الســيطرة على جائحة كورونا إلى التالشــي 
ــي  ــد الت ــة سالســل التوري التدريجــي ألزم
تعصــف ببعــض الــدول الكبــرى اقتصاديــا. 
بينمــا يحــذر البعــض مــن أن تحــول عــودة 
األماكــن  بعــض  فــي  الحــاالت  ارتفــاع 
وموجــات الشــراء الموســمية فــي الــدول 
الغربيــة والظــروف الجويــة دون انحســار 
أزمــة سالســل االتوريــد قبــل منتصــف 
العــام المقبل. ولتجنب االســتغالل الســيئ 
لألزمــة ووقف اســتغالل بعــض األعمال لها 
والحجــب الجزئــي للمنتجــات ســعيا وراء 
ــع األســعار بنســب  ــح الفاحــش ورف الترب
غيــر مقبولــة، ال بــد مــن مراقبــة تصرفات 
وترتيبــات األعمــال وأســعار المنتجــات 
المتأثــرة والحد من قوى االحتكار وتفعيل 
ــة  ــدر اإلمكان.عــن »االقتصادي ــا ق أنظمته

الســعودية« 

مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. تحذير من اإلخوان

استغالل أزمة سالسل التوريد

تنظيم جماعة اإلخوان اإلرهابية لم 
يترك طريقاً إال وسلكه من أجل 
عرقلة المسار السياسي

تحدو المختصين آمال بأن تؤدي 
السيطرة على كورونا للتالشي 
التدريجي ألزمة سالسل التوريد

ماريا معلوف

سعود بن هاشم جليدان

كاتبة عربية 

كاتب عربي

كاتب عريب

اللغات »األلتائية« نشأت في الصين قبل 9000 عام
تنتشر عائلة األلتائية في أنحاء 
أوراسيا بدايًة من اليابان وكوريا 
وسيبيريا شرقاً وانتهاًء بتركيا غرببًا

اإلمارات.. إنسانية التعاقدات وحداثة التشريعات

يومية سياسية مستقلة

لــم تتمكــن قمــة المنــاخ التــي اختتمــت 
الســبت الماضــي فــي جالســكو مــن إخمــاد 
المخــاوف المتأججــة مــن تصاعــد المخاطر 
المناخيــة التــي تهــدد جميــع دول العالــم، 
ــل المشــاركين التفــاق جديد،  إذ رغــم توصُّ
يهــدف لتقليــل حجــم المخاطــر البيئية التي 
يتعــرض لها كوكــب األرض، ال تزال الحاجة 
ــة  ــى إجــراءات ملموســة لمواجه ــة إل ملحَّ
ظاهــرة التغير المناخي ، وال يزال المجتمع 
الدولــي يحتــاج دعمــًا غيــر مســبوق لوضــع 
خطــة طموحــة تركــز علــى التقــدم الفعلــي 
وتحويــل التحديــات إلــى فــرص للنمــو 
االقتصــادي الــذي فاقمــت جائحــة كورونــا 
مــن انكماشــه، حيث تتجــه األنظــار وُتَعلَّق 
اآلمــال علــى القمــم التالية التي صــار لدول 

اإلقليــم نصيــب فــي اســتضافة أقربهــا.
ــة  ــام القم ــي خت ــع ف ــح أن الجمي صحي
اتفقــوا علــى »تقليل االعتمــاد« على الفحم 
بداًل من »منع اســتخدامه«، إال أن االتفاقية 
الجديــدة ُتَعــدُّ خطــوة كبيــرة لألمــام؛ ألنهــا 
األولــى مــن نوعهــا التــي تتضمــن تعهــدات 
بتقليــل اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة، 
وتتضمــن خطــة طريق لتقليــل معدل زيادة 
درجــة حــرارة الكوكــب إلــى مــا دون 1.5 
ــم  ــر دع ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــة مئوي درج
مالــي للــدول الناميــة للتكيــف مــع تبعــات 

التغيــر المناخــي الــذي يشــهده الكوكــب؛ 
مــا يجعــل منهــا بدايــة واعــدة للقضــاء على 

هــذه الظاهــرة .
ومع انتقال القمتين المناخيتين القادمتين 
إلــى كل مــن مصر واإلمارات علــى التوالي، 
يبــرز فــي ذلــك الــدور اإلقليمي القــادم في 
ــة  إذكاء األمــل فــي خطــوات جــادة ُمرتقب
لمواجهــة الكارثــة المناخيــة التــي ال تــزال 
ماثلــة؛ إذ تكتســب القمتــان أهميــة خاصــة 
انطالقًا من خبرة منطقتنا في قطاع الطاقة، 
وكونهــا معنيــة بالتحــول فــي هــذا القطــاع 
الحيــوي واالســتراتيجي. ُيضــاف إلــى ذلــك 
أن كلتــا الدولتيــن ترّكــز علــى الحلــول التي 
تراعــي مصالــح الجميــع، بمــا فيهــا الــدول 

ــة والنامية. المتقدم
فبعــد الجهــود التــي بذلتهــا مصــر ، 
وترســانة المشــروعات التــي تنفذهــا فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة التــي تصــب فــي 
إطــار إجراءات التكيــف والتخفيف من آثار 

التغيــرات المناخيــة، يتوقع أن تركز ، خالل 
اســتضافتها قمــة العام القــادم COP27 في 
شــرم الشــيخ، علــى توفيــر الدعــم المــادي 
الــالزم للبلــدان األفريقية بخاصــة، والبلدان 
الناميــة بعامــة، لمواجهــة آثار تغيــر المناخ 
والتخفيــف منهــا، نظــرًاً لمــا لهــذا الدعــم 

مــن أهميــة فائقــة فــي مواجهــة الكارثــة.
وتكتســب الدورة الـ 28 التي تســتضيفها 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــام 2023،أهمي ــارات ع اإلم
تحقيــق مســتهدفات اتفاقية باريــس للمناخ 
عــام 2015، إذ إن القمــة تنعقــد في مرحلة 
دقيقــة يســعى فيهــا المجتمــع الدولــي إلى 
إحــراز تقــدم فــي التزامــات تــم التعهــد بها 
فــي االتفاقية. ومن المقرر أن تشــهد القمة 
أول تقييــم عالمــي للمســاهمات المحــددة 
وطنيــًا، إضافــة إلــى تحديــد مالمــح الجولة 
التاليــة مــن هذه المســاهمات التي أضافت 

إليهــا قمــة جالســكو جديدًا. 
وقــد أدركــت اإلمــارات مبكــرًا مخاطــر 
التغيــر المناخــي، واســتطاعت ليــس فقــط 
التخفيــف مــن آثــاره، وإنمــا أيضــًا التكيــف 
معــه؛ فقــد أطلقت عــام 2017 اســتراتيجية 
الطاقــة 2050 التــي وضعــت إطــارًا رســميًا 
ــة  ــود الدول ــة لجه ــق عملي ــة طري وخريط
فــي مجــال التحــّول بقطــاع الطاقــة، كمــا 
أطلقــت »مبــادرة اإلمــارات االســتراتيجية 
للحيــاد المناخــي«؛ ســعيًا لتحقيــق الحيــاد 
المناخــي بحلول 2050، وســوف ُتطِلع، في 

قمتها المستضافة، مختلف دول العالم على 
جهودهــا فــي اســتدامة المنــاخ، كمــا أنهــا 
سوف تقدم نموذجًا لمشروعات االستدامة، 

قابــاًل للتطبيــق فــي مختلــف دول العالــم.
تؤكــد قمتــا األطــراف فــي اتفاقيــة األمم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ  
COP27و COP28 ثقــة المجتمــع الدولــي 
بقــدرة دول اإلقليــم علــى الحشــد الدولــي 
للقــرارات مــن أجــل محاربــة تغيــر المناخ، 
ويبقي األمل معقودًا على ترســيخ الدولتين 
المضيفتيــن أسســًا صلبــة تؤهلهمــا لقيــادة 
عمــل دولــي مشــترك إلنشــاء منظومــة 
ــد  ــدول، وتوح ــع ال ــمل جمي ــة تش صحيح
جميــع القطاعــات، التخــاذ خطــوات عاجلة 
وجــادة فــي معركــة اإلنســانية مــع المناخ، 
واالنتقال باالقتصــادات العالمية إلى نماذج 
تنموية تحققت على أرض الواقع، والســيما 

فــي اإلمــارات.

التغّيرات المناخية والجهود اإلقليمية المرتقبة    
تكتسب الدورة الـ ٢٨ التي 
تستضيفها اإلمارات عام 
٢٠٢٣،أهمية كبيرة في تحقيق 
مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ 
عام ٢٠١٥

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

أعلنت شرطة مكافحة اإلرهاب البريطانية توقيف 
ثالثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار 
سيارة أمام »مستشفى ليفربول النسائي« »شمال 
انكلترا« أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقالت الشرطة على تويتر »تم توقيف ثالثة 
رجال تبلغ أعمارهم ٢٩ و٢٦ و٢١ في حي كينزغتون 
في ليفربول بموجب قانون مكافحة اإلرهاب«.

هوية  تحديد  بعد  يجر  لم  أنه  البيان  وذكر 
المصاب في  فيما  باالنفجار  قتل  الذي  الشخص 

المستشفى وحالته مستقرة.
وأضاف أن شرطة مكافحة اإلرهاب في المنطقة 

تتعاون بشكل وثيق مع شرطة ليفربول.
وذكرت شرطة مرزيسايد المسؤولة عن ليفربول 
في بيان أن شرطة مكافحة اإلرهاب تقود التحقيق، 
إال أنه لم يتم اإلعالن بعد ما إذا االنفجار كان 

إرهابيا.
وقالت »ما نعرفه حتى اآلن هو أن السيارة 
المعنية هي سيارة أجرة وصلت إلى المستشفى 

قبل وقت قصير من وقوع االنفجار«.
بالنسبة  واردة  االحتماالت  كل  أن  وأضافت 

ألسباب االنفجار.
المحافظة على  العامة على  وتابعت »نحض 

هدوئهم »لكن مع توخي الحذر«.
بدوره، أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون على 
تويتر باستجابة أجهزة الطوارئ للحادثة حتى اآلن.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تغريدة 
في وقت سابق إن الشرطة تبلغها بآخر التطورات 

المرتبطة بالحادثة.
والطوارئ  الشرطة  أجهزة  »تبذل  وأضافت 
إتاحة  الصائب  من  حصل.  ما  لمعرفة  جهدها 

الوقت والمساحة لها للقيام بذلك«.
وأظهرت صور نشرتها وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي موقع االنفجار حيث فرضت 
الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف.

وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن 
الحريق كان مشتعال حين وصلت عربات اإلطفاء.

وأضاف أن شخصا تمكن من مغادرة المركبة 
قبل اشتعال الحريق فيما توفي اآلخر.

وأما »مستشفى ليفربول النسائي« فأكد أنه تم 
تحويل مرضى إلى منشآت أخرى حيث أمكن.ا.ف.ب

أعلنت كولومبيا بلسان وزير دفاعها دييغو موالنو، 
أنها تراقب أنشطة »حزب اهلل« اإلرهابي على أراضيها 

حيث تّتهم الحزب بالقيام بـ«أنشطة اجرامية«.
وقال موالنو منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع 
لتوقيف وترحيل مجرَمين  إنشاء عملية  أرغمنا على 
مفّوَضين من »حزب اهلل« اإلرهابي كانت لديهما نّية 

ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا«.
لم يعِط الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية. لكن 
أوردت الصحيفة نقاًل عن مصادر في أجهزة االستخبارات 
العسكرية الكولومبية، أن »حزب اهلل« اإلرهابي قد 
يكون حاول تعّقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال 

في كولومبيا. وتعيش جالية لبنانية كبيرة في كولومبيا.
اهلل«  »حزب  مع  »خطر  هناك  أن  موالنو  أضاف 
عالقاته  تخلقه  أن  يمكن  وما  فنزويال  في  اإلرهابي 
بتهريب المخدرات أو الجماعات اإلرهابية من الجانب 

الفنزويلي، بالنسبة لألمن القومي«.
تتهم كولومبيا فنزويال المجاورة بإيواء مجموعات 
مسّلحة مناهضة لبوغوتا ودعمها. والعالقات متوترة 
بينهما  المشتركة  الحدود  أن  كما  البلدين  بين  جًدا 

مغلقة بشكل شبه كامل منذ عام ٢٠١٥.
تراجع موالنو عن كالمه مؤكدًا أنه كان »تصريًحا 

متسّرًعا«.ا.ف.ب

ــن،  ــس االثني ــتخبارات، أم ــة االس ــت وكال أعلن
القبــض علــى مــن يســمى المســؤول الشــرعي 
لكتيبــة الفــاروق فــي تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي.

وذكــر بيــان لوكالــة االســتخبارات تلقتــه وكالــة 
األنبــاء العراقيــة »واع«، أنه »اســتكماال للعمليات 
ــة االســتخبارات  االســتباقية، تمكنــت مفــارز وكال
والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية وبعملية 
أمنيــة مــن إلقــاء القبــض علــى من ُيســمى شــرعي 
كتيبــة الفــاروق والــذي قــام بأعمــال إرهابيــة ضــد 

القــوات األمنيــة والمواطنين«.
ــج  ــي، اســتهدف الصهاري وأوضــح، أن »اإلرهاب
المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط 
بيــن الحصــوة المحموديــة وحــرق 7 صهاريج، كما 
قــام بنصــب ولصــق العبــوات الناســفة وتفجيرهــا 
علــى المنتســبين في األجهــزة األمنيــة والمواطنين 
ممــا أدى الــى مقتــل أربعــة أشــخاص، فضــال عــن 
نصــب عبوة ناســفة وتفجيرها داخل مركز شــرطة 
القريــة العصريــة أدى إلــى انهيــار المركــز ومقتــل 

أفراد الشــرطة«.
وأضــاف، أنــه »كان متســلما منصــب ما يســمى 
شــرعي لكتيبــة الفــاروق وكان ينظــم مــا تســمى 
ــم المســاعدات لجرحــى »داعــش«  ــة وتقدي التوب
اإلرهابــي وتقديم الدعم اللوجســتي لهم«، مشــيرا 
الــى »تدويــن أقوالــه ابتدائيــا وقضائيــا باالعتــراف 

واتخــذت بحقــه اإلجــراءات القانونيــة أصوليــا«.
يأتــي ذلــك فيمــا أعلنــت خليــة اإلعــالم األمنــي 
العراقيــة، أمــس االثنيــن، أيضا العثــور على وكرين 

للتنظيــم اإلرهابــي فــي كركوك.
وفي سياق ثاني، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة 
فــي العــراق، أمــس اإلثنيــن، صــدور توجيــه عــن 
مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء ألــزم فيــه الوزرات 
والجهات غير الُمرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، 
ــات  ــرات واالجتماع ــي الُمؤتم ــا ف ــيق معه بالتنس
والمجــاالت المتعلقة بمضاميــن االتفاقّيات الدولية 

المعنيــة بُمكافحة الفســاد.
وذكــرت الهيئــة فــي بيــان أّن »مكتــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء أكــد أّن هــذا التوجيــه يأتــي فــي 
إطــار جهــود وســعي جمهورية العــراق الرامية إلى 
مكافحــة الفســاد، وتماشــيًا مــع مضاميــن اتفاقيــة 
األمــم المّتحــدة لُمكافحة الفســاد التي انضــمَّ إليها 
العراق، بموجب القانون رقم »٣٥« لسنة ٢٠٠7«.

وأضافت أن »التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي 
مــن كونها الجهة الرسميَّـــة المعنيَّة بتمثيل العراق 
فــي االتفاقيــة األمميــة، ومضاميــن أحــكام قانونهــا 
النافــذ رقــم »٣٠« لســنة ٢٠١١ المعــدل، وبغيــة 
توحيــد الجهــود الراميــة لتوثيق عــرى التعاون بين 
مؤسســات الدولــة والجهــات ذات العالقــة لعــدم 

ُقتــل أربعــة جنــود مالييــن في شــمال شــرق باماكو اإلربــاك وتفاديــًا للتعارض«.وكاالت
قــرب الحدود مــع موريتانيا، في هجوم نســبه الجيش 
فــي بيــان نشــره علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 

إلــى إرهابيين.
ــز  ــي مرك ــود ف ــش أن الجن ــان الجي ــي بي ــاء ف وج
غيريــه فــي منطقــة نــارا »صــّدوا بزخــم هجوما شــّنته 
جماعــة إرهابيــة مســّلحة«، وهــي تســمية عــادة مــا 

ُتســتخدم لإلشــارة إلــى إرهابييــن.
ــرح ١٤  ــود وج ــة جن ــل أربع ــش مقت ــن الجي وأعل

ــن. ــتة مهاجمي ــل س ــن مقت ــن، فضــال ع آخري
وتشــهد مالــي موجــة من أعمــال العنــف المتعددة 
ــون،  ــم مدني ــا معظمه ــت آالف الضحاي ــه خلف األوج

منــذ انــدالع تمــرد قــاده انفصاليــون وإرهابيــون فــي 
شــمال البــالد فــي ٢٠١٢، وذلــك رغــم تدخــل قــوات 
تابعــة لألمــم المتحــدة وقــوات فرنســية وأخــرى مــن 

بلــدان إفريقيــة.
وتفاقم العنف بســبب نزاعات محلية وأعمال نهب 
فــي وســط البــالد، حيــث ُترَتكــب غالبيــة االعتــداءات 
فــي حــّق مدنييــن، حســب األمــم المتحــدة. واّتســع 
نطــاق أعمــال العنف هــذه إلى بوركينا فاســو والنيجر 

المجاورتين.
ولــم يــؤّد اســتيالء العســكريين علــى الســلطة فــي 
ــذه  ــح ه ــى كب ــام ٢٠٢٠، إل ــي ع ــالب ف ــو بانق باماك

ــة.ا.ف.ب الدوام

قتل مسّلحون إرهابيون ١٩ عنصرا من الدرك ومدنيا، 
في هجوم وقع في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن 

مسؤولون.
وأفاد رئيس هيئة أركان الجيش بأن الهجوم الذي وقع 

قبل الفجر استهدف »كتيبة للدرك في إيناتا«.
لإلذاعة  تصريح  في  كون  ماكسيم  األمن  وزير  وأفاد 
الوطنية بأن الهجوم أسفر عن سقوط ٢٠ قتيال بينهم مدني 

بناء على حصيلة »أولية«.
وقال إن عناصر الدرك »قاوموا وقاتلوا ببسالة«، موضحا 

أنه تم العثور على ناجين وأن البحث جار عن آخرين.
وقال مصدر أمني إن المهاجمين كانوا على متن شاحنات 
بيك-أب ودراجات نارية وتبادلوا »مطوال« إطالق النار 

مع عناصر الدرك.

تشهد بوركينا فاسو منذ ٢٠١٥ هجمات إرهابية متكررة 
ودامية، ُتنّفذ غالبًا في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من 
مالي والنيجر. وتقع هجمات في بعض األحيان في الجنوب.

وأّدت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وُتنسب إلى 
جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي »داعش« و »القاعدة«، 
إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من ١.٤ مليون 

شخص على الفرار من منازلهم، حسب أرقام رسمية.
واألسبوع الماضي دعت المعارضة السياسية السلطات 
إلى اّتخاذ خطوات للتصدي لما وصفته بأنه وضع أمني 

يزداد تفاقما بعد تزايد هجمات اإلرهابيين.
المعارضة بتنظيم مسيرات في الشوارع  وهّدد قادة 
لمطالبة الرئيس روك مارك كريستيان كابوريه باالستقالة 

فورا.ا.ف.ب

صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان »ليس 
لدى بريطانيا دروس تمليها علينا« حول إدارة فرنسا 
للمهاجرين الذين يريدون االنتقال إلى المملكة المتحدة.

وأضاف أن البريطانيين »يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا 
لحل مشكالتهم الداخلية.. نحن لسنا معاونين لهم وال 

مساعدين لهم«.
يحتشد  حيث  كاليه  في  الوضع  إن  دارمانان  وقال 
نتيجة  هو  بريطانيا  إلى  االنتقال  أمل  على  مهاجرون 

لتصرفات حكومة بوريس جونسون.
وأضاف »سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات 
غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل 
هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع 
مواطنين بريطانيين على األراضي الفرنسية ويقومون 

بأنشطة دعائية«.
الشبكات  ينظمون  الذين  »المهربين  أن  وأضاف 

موجودون  منهم  كثير  واألطفال...  النساء  ويستغلون 
في بريطانيا«.

الذي  بريطانيا  في  العمل  »سوق  دارمانان  وانتقد 
يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول 
الذين  النظاميين  غير  األشخاص  وهم  ماركس،  كارل 

يمكنهم العمل بأجر منخفض«.
تشريعاتهم  البريطانيون  غير  »إذا  أنه  على  وشدد 
بدرجة كبيرة - لقد فعلوا ذلك، ولكن ليس بما يكفي 

- فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك«.
وقال أيًضا »نحن من يتحمل تبعات السياسة البريطانية. 

يجب أال نعكس األدوار«.
تصاعد التوتر بين لندن وباريس بعد أن بلغ عدد عابري 
المانش غير القانونيين مستوى قياسًيا في اليوم السابق 
عندما تمكن ١١8٥ مهاجرا من الوصول إلى األراضي 

البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.ا.ف.ب

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« علــى 
ــل  ــا وص ــة، فيم ــون حال ــم ٢٥٣.٣ ملي ــتوى العال مس
ــاء إلــى ٥  إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الوب
مالييــن و٣٥٢ ألفــا و ٤8٤ حالــة بحســب إحصــاء لـــ 

ــرز”. »رويت
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطــق منذ اكتشــاف أولى حاالت اإلصابة 

بالصيــن في ديســمبر ٢٠١٩.وام 

عَبر مجلس الوزراء اليمني،عن إدانته واستنكاره 
ــي  ــيا الحوث ــه مليش ــت علي ــا أقدم الشــديدين لم
ــي  ــة ف ــن اقتحــام للســفارة األميركي ــة م اإلرهابي
صنعــاء الخاضعــة لســيطرتها، واعتقــال عــدد مــن 

. موظفيها
واعتبــر ذلــك اســتمرارا للســلوك اإلجرامــي 
والمنفلــت ويأتي ضمن األعمال اإلرهابية الحوثية 
ــراف  ــن واألع ــدي كل القواني ــي تح ــتمرة ف المس

الدوليــة.
جــاء ذلــك في بيان صــادر عن اجتمــاع لمجلس 
الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة 

رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وجــدد المجلس، الترحيب بقــرار مجلس األمن 
بإدراج ثالثة من مجرمي مليشــيا الحوثي اإلرهابي 
علــى قائمــة العقوبات، لمســاهمتهم فــي عمليات 
اإلجرام واالنتهاكات بحق الشــعب اليمني وتهديد 

أمــن المملكة العربية الســعودية.
وطالــب بإجــراءات أكثر صرامة تطــال الجماعة 
اإلرهابية الحوثية نفســها كجماعة إرهابية مسلحة 
كاســتكمال للعقوبــات التي تطــال قياداتها كأفراد، 

وفــق البيان.
واســتعرض مجلــس الــوزراء اليمنــي، التطورات 
في ضوء المســتجدات األخيرة، والجهود المطلوبة 
للتعامل معها في إطار سياسات الحكومة، وتفويت 
ــة عــن  ــى الســاعين لحــرف البوصل أي فرصــة عل
المعركــة الوجوديــة لليمــن وشــعبها ضــد مليشــيا 

الحوثــي اإلرهابية.

كمــا وقــف أمام األعمــال اإلرهابيــة واإلجرامية 
التــي شــهدتها العاصمة المؤقتة عــدن خالل الفترة 
ــا »ضمــن المحــاوالت  ــال إنه ــي ق ــة، والت الماضي
المســتميتة مــن قبــل قــوى مليشــاوية وإرهابيــة 
تعمل على إعاقة جهود االســتقرار وبناء مؤسسات 
ــدن  ــة ع ــة المؤقت ــن العاصم ــدد أم ــة وته الدول

ــالمة أهلها«. وس
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية وأجهزتها 
تجــاه  والحــازم  العاجــل  بالتحــرك  المختصــة، 
ضبــط االمــن واالســتقرار فــي العاصمــة المؤقتــة 
والمحافظات المحررة، واتخاذ االحتياطات الالزمة 
إلفشال مخططات الفوضى واإلرهاب ورفع كفاءة 
العمــل االســتخباراتي والوقائــي لمكافحــة األعمال 
اإلرهابية للمليشــيا الحوثيــة والعصابات اإلرهابية.
وقدم وزير الدفاع اليمني تقريرا إلى االجتماع، 
حــول مســتجدات األوضــاع الميدانية والعســكرية 
فــي جبهــات القتال ضد مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
خاصــة فــي مأرب، وجوانــب التنســيق القائمة مع 
تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة المملكــة العربيــة 

السعودية.
ولفــت إلى كســر الهجمات اإلرهابيــة المتكررة 
للحوثييــن واســتمرار المعــارك على مدار الســاعة، 
القتالــي  واالســتعداد  الجاهزيــة  إلــى  مشــيرا 
ــال  ــي ورج ــش الوطن ــة للجي ــات العالي والمعنوي
ــي  ــعب اليمن ــعبية والش ــة الش ــل والمقاوم القبائ
فــي اســتكمال معركــة اليمــن والعــرب المصيريــة 

ضــد ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة.وكاالت

ــا  ــروس كورون ــات بفي ــة الوفي ــاوزت حصيل تج
المســتجد فــي روســيا أمــس حاجــز ٢٥٥ ألــف حالة 
وفــاة بعــد تســجيل/ ١٢١١ حالــة جديدة خــالل يوم 
واحــد مقابــل ١٢١٩ وفــاة أول أمــس لترتفع حصيلة 
ضحايــا الفيــروس إلــى ٢٥٦ ألفــا و ٥٩7 حالــة وفاة.

ــة  ــات الخاصــة بمكافح ــة العملي ــت غرف و أعلن
فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض 

عــدد اإلصابــات الجديدة خالل ٢٤ ســاعة بتســجيلها 
٣8٤٢٠ إصابــة مقارنــة بـــ ٣88٢٣ في اليوم الســابق 
ليبلــغ بذلــك إجمالــي عــدد اإلصابات تســعة ماليين 
و١٠٩ آالف و ٩٤ إصابــة مــع تماثــل ٢7٩7٢ حالــة 
ــغ  ــة ، ليبل للشــفاء خــالل الســاعات الــــ٢٤ الماضي
ــا و  ــن و 8١٢ ألف ــن ســبعة ماليي مجمــوع المتعافي

٥٥7 شــخصا .وام

مكافحة اإلرهاب البريطانية توقف 3 متهمين بعد انفجار سيارة أوقع قتياًل

كولومبيا تراقب أنشطة »حزب اهلل« على أراضيها

الكاظمي يوجه بمكافحة الفساد 

القوات العراقية تقبض على مسؤول في »داعش«

مقتل 4 جنود ماليين بهجوم إرهابي قرب الحدود مع موريتانيا

20 قتياًل بهجوم إرهابي استهدف كتيبة للدرك في بوركينا فاسو 

فرنسا: لن نتلقى من بريطانيا دروسًا حول الهجرة

إصابات »كورونا« العالمية تتجـاوز 253.3 مليون

الحكومة اليمنية تستنكر اقتحام الحوثيين للسفارة األمريكية

روسيا تتجاوز  255 ألف وفاة بـ»كـورونا«

كشــف مصــدر عســكري بالجيــش 
الليبــي، إن قائــد الجيش الليبي خليفة 
حفتر ســيتوجه اليوم الثالثــاء، لتقديم 
أوراق ترشــحه لالنتخابــات الرئاســية، 
بعــد جمع التزكيات الالزمة لترشــحه، 
وذلــك بعــد نحو شــهرين علــى توقفه 

عــن أداء مهامه.
وتحدثت مصــادر أخرى عن وجود 
مفاوضــات مع رئيــس البرلمان عقيلة 
ــس  ــك التناف ــد كذل ــذي يري ــح ال صال
علــى الرئاســة وكان ينــوي تقديــم 
ــع  ــك م ــًا، وكذل ــوم ايض ــحه الي ترش
قبيلتــه »العبيــدات« وهــي إحــدى 
أكبــر قبائــل الشــرق الليبــي، من أجل 
ــه باالنســحاب وفســح المجــال  إقناع
أمــام حفتــر ودعمــه، حتى ال تتشــتت 
أصــوات إقليــم برقــة وال يهــزم حفتر.
ويمتلك قائد الجيش شــعبية كبيرة 
فــي الجهة الشــرقية تؤهلــه ألن يكون 
مرشــحا ومنافســا بــارزا علــى رئاســة 
البالد في االنتخابات المقبلة، اكتسبها 
مــن خــالل الدعــم القبلــي وجهــوده 
فــي مكافحــة اإلرهاب وتحرير شــرق 
البــالد وحقــول وموانــئ النفــط مــن 
ــات  ــددة والتنظيم ــات المتش الجماع

اإلرهابية.
وبــدأ التحضيــر والترويــج لترشــح 
حفتــر إلــى االنتخابــات، منــذ أشــهر، 
تحــت شــعار » كّمــل مشــوارك«، 
حيــث ظــّل طــوال الســنوات الماضيــة 
ــارزا فــي المشــهد السياســي  وجهــا ب
والعسكري، يرى فيه أنصاره وداعموه 

القــدرة علــى المســك 
بزمــام األمــور وانتشــال 
ليبيــا مــن الفوضــى التي 

تعيشــها.
حفتــر  وترشــح 
سيشــعل الســباق نحــو 
فــي  الرئاســة  كرســي 
ســيجد  حيــث  ليبيــا، 

نفســه فــي تنافس مع ســيف اإلســالم 
القذافي، مرشح أنصار النظام السابق، 
الذيــن يشــكلون كتلــة انتخابية وازنة، 
فيمــا يعــّول حفتــر علــى أصــوات 
المنطقــة الشــرقية، كمــا أن الطرفيــن 
ــراق مناطــق ســيطرة  ســيحاوالن اخت

وشــعبية الخصــم لكســب أصــوات 
ــدة. جدي

ــي،  ــالم القذاف ــيف اإلس ــّدم س وق
األحــد، ملــف ترشــحه لالنتخابــات 
ــة  ــر مفوضي ــرع مق ــى ف ــية إل الرئاس
االنتخابــات فــي مدينة 
ــالد. ــوب الب ســبها جن

وفــي تطــور جديد، 
ــواب  ــس الن أجــل مجل
جلســته  الليبــي 
األسبوعية أمس اإلثنين 
لألســبوع الثاني، وذلك 
بســبب اســتمرار قفــل 
مطــار »األبــرق« القريــب مــن طبرق 
المقر الحالي لمجلس النواب ألغراض 

ــة. الصيان
الليبيــة  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
ــن أعضــاء  ــدد م ــن ع ــس ع »وال«أم
المجلس عن المنطقة الغربية، قولهم 

ــى  ــوا مــن الســفر إل ــم يتمكن إنهــم ل
ــالد بســبب توقــف الســفر  شــرق الب
ــار  ــة خضــوع مط ــرق، نتيج ــى طب إل
األبــرق لعمليات صيانة وإعادة تأهيل 
وعــدم اســتقباله للطائــرات منذ مدة.

وأوضــح أحــد أعضاء 
البرلمان أنه قضى عدة 
انتظــار  فــي  ســاعات 
إلــى  رحلــة  تســيير 
األبــرق دون جــدوى، 
ووفــق الوكالــة لــم يتم 
التأكــد حتى اآلن ما إذا 
النــواب  مجلــس  كان 

ــذا  ــاته له ــد جلس ــن عق ــيتمكن م س
ــى األســبوع  األســبوع أم ســيرحلها إل

ــل. المقب
يذكــر أن المشــاركون فــي مؤتمــر 
باريــس حــول ليبيــا اتفقــوا علــى 
ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها 

المحــدد، بعدمــا أصبحــت مهــددة 
بخالفــات األطراف السياســية المحلية 
المتنازعــة علــى القوانيــن االنتخابيــة، 
ملّوحيــن بفــرض عقوبــات فــي إطــار 
مجلــس األمــن الدولــي ضــّد معطلــي 
االنتخابــات ومعرقلــي 
االنتقــال السياســي فــي 

البــالد.
المشــاركون  ودعــا 
ــة الفاعلة  الجهات الليبي
والمرشــحين الليبييــن 
علــى االلتــزام باحتــرام 
خصومهــم  حقــوق 
السياســيين وقبــول نتائــج االنتخابات. 
وهددت بفــرض عقوبات على األفراد 
الذيــن »ســيحاولون القيــام بــأي عمل 
من شــأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج« 
االنتخابــات ســواء كانــوا داخــل ليبيــا 

ــا.وكاالت  أو خارجه

بورصة أسماء المرشحين إلى الواجهة 

ليبيا على صفيح انتخابي ساخن والعين على الرئاسة

ترقب إلعالن حفتر 
ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية

مفاوضات لتوافق 
يضمن عدم تشتت 

أصوات برقة

مجلــس النــواب الليبـي يـؤجـــل جلســتـه األســبــوعـية

قوات من مكافحة اإلرهاب العراقية                          وكاالت

دورية لجنود ماليين                                             وكاالت  

أطلق سراح صحافي أميركي احتجزته 
المجموعة العسكرية في بورما في مايو 
مصدر  قال  كما  قريبا،  ترحيله  وسيتم 

حكومي أمس االثنين.
وأضاف مصدر آخر طالبا عدم كشف 
هويته أن داني فينستر في طريقه إلى 
العاصمة نايبيداو قادما من رانغون حيث 

كان مسجوًنا وسيتم ترحيله.
قبض في مايو على فينستر الذي كان 
يعمل في مجلة »فرونتير ميانمار« المحلية 
منذ عام تقريبا، فيما كان في طريقه إلى 

المنزل لرؤية أسرته.
الناطق زاو مين تون »يمكننا  وقال 
تأكيد أنه تم اإلفراج عنه وسيرّحل. ستنشر 

تفاصيل إضافية في وقت الحق«.
األسبوع  بورما  أصدرت محكمة في 
الماضي حكما بالسجن ١١ عاما على فينستر 
القضبان،  يوما وراء  بعدما أمضى ١7٦ 
غير  جمعيات  وتشكيل  التحريض  بتهم 

قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
إلى  وجهت  منفصلة،  قضية  وفي 
الصحافي البالغ ٣7 عاما تهمتا اإلرهاب 
والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم 

عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال سوني سوي ناشر صحيفة »فرونتير 
ماينمار«، »من المؤكد أنه أطلق سراحه، 
لكن لم نتواصل معه بعد وال يمكننا قول 

أي شيء اآلن«.
غرقت بورما في حالة من الفوضى منذ 
االنقالب الذي نّفذه الجيش في األول من 
فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية 

بعد عقود من حكم العسكر.
بتظاهرات واسعة  االنقالب  وتسّبب 
قرابة  بحياة  أودى  دموي  قمع  أعقبها 
١٢٠٠ مدني وتوقيف أكثر من سبعة آالف 

آخرين. ا.ف.ب

ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا 
خالل حفل لمغني الراب ترافيس سكوت 
بوالية تكساس األميركية إلى عشرة بعد 
وفاة فتى في التاسعة من العمر متأثرا 
بإصابته خالل الحدث، على ما أعلن أحد 

محامي الضحايا.
وكان نحو ٥٠  ألف شخص محتشدين 
في موقع »إن آر جي بارك« لحضور حفلة 
مغني الراب ترافيس سكوت في الخامس من 
الشهر الحالي ضمن مهرجان »أستروورلد«، 
عندما حصل تدافع أدى إلى سقوط عشرات 
األشخاص أرضًا، فأغمي على عدد منهم من 
جّراء نقص األكسيجين، وتعّرض آخرون 

للدهس تحت أقدام المتدافعين.
ومن بين هؤالء كان الطفل إيزر بالونت 
الذي تعرض إلصابة بالغة وُوضع في غيبوبة 
اصطناعية في أحد مستشفيات هيوستن.

وأعلن المحامي األميركي المعروف بن 
كرامب الذي يمثل عائالت ضحايا المأساة، 
في بيان األحد وفاة بالونت متأثرا بإصابته.

وقال كرامب إن »عائلة بالونت تعيش 
حالة حداد هذه الليلة بسبب خسارتها غير 

المفهومة البنها الصغير الغالي«.
وأضاف »لم تكن هذه النتيجة المرجوة 
من أخذ ابنهم إلى حفلة كان ُيفترض أن 
فاجعة  إيزرا  وفاة  فرحا.  احتفاال  تكون 

حقيقية«.
وتم رفع ما ال يقل عن ٦٠ دعوى في حق 
سكوت ومغني الراب الكندي درايك الذي 
اعتلى المسرح في الدقائق الـ١٥ األخيرة 
من الحفلة، بعد فترة طويلة من إعالن 
السلطات حالة طوارئ في الموقع.وكاالت 

اإلفراج عن صحافي أمريكي 
محتجز في بورما

وفاة فتى يرفع حصيلة ضحايا 
حفل هيوستن إلى 10 

جانب من عمليات التسجيل لالقتراع في طرابلس         ا.ف.ب
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ 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

ــان  ــد آل نهي ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زاي بقي
ــر،  ــر والتطوي ــد مســيرة الخي ــة »حفظــه اهلل«، قائ رئيــس الدول
تتميــز التشــريعات بالمرونــة لمواكبــة التطلعــات العظيمة لدولة 
اإلمــارات مــن خــالل مواصلــة التحديــث وتعزيــز مكانتهــا عبــر 
منظومــة قانونيــة وتشــريعية غايــة فــي التطــور تكــون مواكبــة 
للتطلعــات فــي تعزيــز مكانــة الدولــة، إذ يعتبــر قانــون العمــل 
اإلماراتــي األكثــر تطــورًا علــى المســتوى العالمــي فــي الوقــت 
الــذي تنطلــق فيــه الدولــة بمســتهل رحلتها نحــو الخمســين عامًا 
القادمــة مــع التركيــز علــى زيــادة تنظيــم وتطويــر ســوق العمــل 
بمــا يرضــي جميــع أطــراف العالقــة التعاقديــة ويضمــن حقوقها، 
ويؤمــن مرونــة تامــة الهــدف منهــا اإلنجــاز وتعزيز موقــع الدولة 
كوجهــة أولــى بفضــل مــا تحفــل بــه مــن بيئة ســليمة تقــوم على 
قوانيــن عصريــة تعتبــر مــن أهــم مقومــات الجــذب االســتثماري 
واالقتصــادي عبــر تنظيــم تــام يضع فــي االعتبار مواصلــة الحفاظ 
علــى موقع الدولــة كخيار أول للكفــاءات والمهارات من مختلف 
أنحــاء العالــم، إذ تكتســب بيئــة العمــل فــي الدولة تميزًا بشــكل 
يدعم مســيرة التنمية الشــاملة بشــكل دائم تبعًا للتحديثات التي 
تواكــب زمنهــا وتتناســب مــع الطموحــات فــي التقــدم والريــادة.
ويأتــي إصدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، المرســوم بقانون اتحــادي رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠٢١، ليؤكــد مــدى مــا يحظــى بــه القطــاع الخــاص فــي 
الدولــة مــن حــرص شــديد وفــق رؤيــة القيــادة كشــريك رئيســي 
فــي مســيرة اإلنجــازات والــدور الكبيــر الــذي ُيعول عليــه حاضرًا 
ــادرات والتســهيالت  ــى المب ومســتقباًل، إذ ال يقتصــر الدعــم عل
والخطــط التــي ترفــد كافــة المشــاريع بــه، بــل مــن خــالل خلــق 
بيئــة إبداعيــة تعــزز قــدرات القطاع وكافــة العاملين فيــه وزيادة 
ســعادتهم وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان التــي تعتبــر أولويــة 
اســتراتيجية فــي الدولــة وفــق أعلــى المعاييــر المتعــارف عليهــا، 
وهــو مــا تــم النــص عليــه صراحة فــي مــواد القانون التــي تعطي 
حصانــة تامــة للعامــل وتحظــر أي تمييــز ألي ســبب كان وبالتالي 
ضمــان التكافــؤ والمســاواة بالفــرص، باإلضافــة إلــى مــا تشــكله 
عمليــة الرعايــة التــي يحظــى بهــا القطــاع الخــاص مــن كفــاءة 
اإلنتــاج الناجمــة عــن االهتمــام المتواصــل باليــد العاملــة وتوفير 
المنــاخ األفضــل لتفجيــر كافــة الطاقــات الخالقــة واإلبداعيــة، بما 
فــي ذلــك دعــم جــو التنافســية المشــروعة التــي تضمــن الوصول 

إلــى أفضــل النتائج.
اإلمــارات وطــن اإلنســانية والفــرص والعدالة، وبفضــل القيادة 
واســتراتيجياتها باتــت بــكل قــوة ودون أي منافــس وجهــة أولــى 
وهــي البلــد الحلم للحياة والعمل لدى عشــرات ماليين الشــباب، 
والشــك أن القانــون يعتبــر رافــدًا شــديد القــوة والداللــة يضــاف 
ــى منظومــة تشــريعية تبيــن كيــف تخــوض اإلمــارات ســباق  إل
التنافســية العالميــة وهــي تحتفــي وتحتضــن جميــع القادميــن 
إليهــا وتعاملهــم كأبنائهــا وتوفــر لهــم مــن القوانين والتشــريعات 
ــا  مــا يضمــن ســعادتهم وحياتهــم الكريمــة وبمــا يواكــب قيمه
ــع، وتؤكــد فــي مناســبات  ــي ُتلهــم الجمي ورؤاهــا ونهضتهــا الت
ال تعــرف الحــدود أن اإلنســان هــو الهــدف وكل مــا يتعلــق بــه 
يتصــدر الخطــط الوطنيــة علــى الصعــد كافــة بمــا يجســد رســالة 
الوطــن التــي باتــت األكثــر داللــة وتأثيــرًا ومــا ينتــج عنهــا مــن 

خيــر وتقــدم وازدهــار.

تنتشر عائلة اللغات األلتائية، التي تضم 
والتركية،  والمنغولية  والكورية  اليابانية 
في جميع أنحاء أوراسيا، بدايًة من اليابان 
وكوريا وسيبيريا في الشرق وحتى تركيا 
في الغرب، ورغم انتشارها، إال أن أصول 
هذه العائلة اللغوية وبداية انتشارها كانت 
وال تزال نقطة نقاش ساخنة مع تشتت 
السكان والتوسع الزراعي والتشتت اللغوي، 

والتعقيدات المصاحبة لذلك.
نشرتها  دراسة  ذكرت  السياق،  وفي 
مجلة »نيتشر١٠ نوفمبر الجاري، أن عائلة 
الصين  في  نشأت  ربما  األلتائية  اللغات 
انتشارها  وكان  عام،   ٩٠٠٠ حوالي  منذ 

مرتبًطا بالزراعة.
وتدعم نتائج الدراسة -التي أجراها فريق 
دولي متعدد التخصصات، يضم باحثين من 
آسيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا والواليات 
المتحدة- فرضية ارتباط الزراعة بانتشار 
األلتائية  اللغات  تعقُّب  من خالل  اللغة 
األولى، وتقوم الفرضية على أن المزارعين 
انتقلوا عبر شمال شرق آسيا بدايًة من 
المبكر )٩٠٠٠  الحديث  الحجري  العصر 

– ٤٥٠٠ قبل الميالد(. 
كشفت النتائج التي توصل إليها الفريق 
والوراثية  واألثرية  اللغوية  المصادر  من 
أن أصول اللغات األلتائية يمكن إرجاعها 
إلى بداية فترة زراعة الدخن في منطقة 
غرب نهر لياو في الصين منذ ما يقرب من 
٩٠٠٠ عام، خالل أواخر العصر الحجري 
الحديث، انتشر مزارعو »الدخن« حاملين 
الجينات الوراثية المرتبطة بمنطقة حوض 
نهر أمور إلى مناطق متجاورة عبر شمال 

شرق آسيا.
وعلى مدار آالف السنين التالية، اختلط 
سكان  مع  األلتائية  باللغات  المتحدثون 
تطور  مع  ذلك  وتزامن  أوراسيا،  غرب 
أنماط الزراعة في تلك المناطق، خاصًة 

زراعة األرز.
-أستاذة  روبيتس«  »مارتين  تؤكد 
اللغويات في معهد ماكس بالنك لعلوم 
الرئيسي  والمؤلف  البشري،  التاريخ 
التي  النتائج  أبرز  إحدى  أن  للدراسة- 
توصل إليها الفريق البحثي هي »اكتشاف 
وجود مكون وراثي شائع يتشاركه جميع 
إلى  يعود  األلتائية،  باللغات  المتحدثين 

منطقة شمال شرق الصين”.
وُتعد الدراسة أول رصد للجينوم القديم 
وجد  حيث  الكورية؛  الجزيرة  شبه  من 
أن  متوقع-  غير  نحٍو  –على  الباحثون 
الحديث  الحجري  العصر  من  الكوريين 
فترة  إلى  تعود  جينية  مكونات  لديهم 

»جومون«، يشير تاريخ تلك الفترة إلى 
يابان ما قبل التاريخ، ويعود إلى ما بين 
8٠٠٠ قبل الميالد وحتى ٣٠٠ قبل الميالد، 
ولم يكن معروًفا لدى العلماء وجود هذه 
الذي  السكان  إال في  الجينية  المكونات 

سكنوا اليابان في ذلك الوقت.
تصريحات  في  »روبيتس«  تقول 
يقرب  ما  منذ  معروًفا  كان  لـ«للعلم«: 
التجارة  حركة  أن  الزمان  من  قرن  من 
بين كوريا واليابان كانت رائجًة في العصر 
الحجري الحديث، إال أن معظم علماء اآلثار 
التجارة كانت  تأثيرات تلك  افترضوا أن 
محدودًة نوًعا ما، وأن الحدود الصلبة بين 
البلدين تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وتضيف: أحد الدالئل التي تؤكد االتصال 
يتمثل في  المنطقة  بين شعوب  القديم 
منطقة  من  سيدة  مومياء  على  العثور 
»يوكشيدو« في كوريا الجنوبية؛ إذ احتوى 
الحمض النووي للمرأة على حوالي ٩٥% 

من جينات حقبة جومون اليابانية.
تلك  أن  تعتقد  أن »روبيتس«  ورغم 
المرأة ربما كانت مهاجرًة يابانية، إال أنها 
تشير إلى أن »العثور على عينتين كوريتين 
ُأخريين من العصر الحجري الحديث تحتويان 
أيًضا على ما بين ١٠ و٢٠% من جينات 
جومون، يؤكد وجود روابط أوسع بين 
سكان شبه الجزيرة الكورية، واليابان في 

ذلك الوقت”.
أجرى الفريق البحثي تحلياًل إحصائيًّا 
لقاعدة بيانات أثرية تضم ٢٥٥ موقًعا من 
العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي 
قبل   ١٢٠٠ وحتى  الميالد  قبل   ٣٠٠٠(
نوًعا   ٢٦٩ على  أدلة  وتتضمن  الميالد(، 
من الحبوب المؤرخة مباشرة بالكربون 
العصر  ثقافات  من  ومجموعة  المشع، 
الحجري الحديث ذات الصلة في حوض 

غرب نهر لياو.
األفراد  تقبُّل  إن  »روبيتس«:  تقول 
لفكرة أن لغتهم التي تعبر عن هويتهم 
وثقافتهم ربما تكون وافدًة من ما وراء 
الحدود الوطنية، يمكن أن يتطلب نوًعا 
ليست  وهي  الهوية،  توجيه  إعادة  من 
خطوًة من السهل على األفراد اتخاذها، 
التاريخ البشري يوضح لنا أن  لكن تتبُّع 
تاريخ جميع اللغات والثقافات والشعوب 
هو تاريٌخ ممتد من التفاعل واالختالط.

عن »سينتافك أمريكن«

محمد السعيد

انتهى مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، 
وكانــت أهــم توصياتــه التهديــد بعقوبــات 
علــى األفــراد الذيــن »ســيحاولون عرقلــة 
أو تقويــض نتائــج االنتخابــات المقررة في 
٢٤ ديســمبر المقبــل.. ســواء كانــوا داخــل 

ليبيــا أو خارجهــا«، وفــق بيــان المؤتمر.
فجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ليبيــا 
ال ُتخفي ســعيها إلفشــال المســار السياسي 

ــي البالد. ف
هــذا الزخــم، الــذي رأينــاه عبــر حضور 
ــر  ــر، يعتب ــي المؤتم ــاء ف ــرات الرؤس عش
دعمــا اســتثنائيا لليبيــا وشــعبها مــن أجــل 
اســتعادة السيادة الوطنية ووحدة األراضي 
واالنسحاب النهائي للقوات األجنبية، وهذا 
ــات  ــه أن تجــري االنتخاب أمــر يشــترط في
بسالســة، وأيضا قبول نتائج االنتخابات من 
قبــل الفاعلين الرئيســيين، حيث يجب في 
رأيــي على الوســطاء الدولييــن أن يوضحوا 
للمشــاركين أن تطور البالد بطريقة شفافة 
بعــد االنتخابــات، ســيصب فــي صالــح كل 
ــا  ــى ليبي ــدة عل ــتعود الفائ ــراف، وس األط
والــدول األوروبيــة وكل دول الجوار، ذلك 
أن االســتقرار السياســي يعني ارتفاع فرص 
اســتثمارات الشــركات األجنبيــة فــي ليبيا، 
والــذي يدفــع لتعزيــز االقتصــاد، كمــا أن 
اســتقرار ليبيــا وقوتهــا يعنــي قدرتهــا على 
مكافحة الجماعات اإلرهابية، وعلى رأســها 
جماعة اإلخوان، وبكل تأكيد ســيدفع ذلك 
ــن  ــول لمشــكلة المهاجري ــاد حل ــى إيج إل

والالجئيــن، وهــو مــا يهــم أوروبا.
قبل أســابيع عــدة، أعلن خالد المشــري 
رفضه أي خطوة من شأنها الدفع بالعملية 
السياســية قدًمــا، وصــدر بيــان عنــه حمــل 
تهديــًدا صريًحــا لرئيــس المفوضيــة العليــا 
لالنتخابــات، عمــاد الســايح، إذا مــا مضــت 
الهيئــة المســتقلة فــي طريقها نحــو تمهيد 
الطريــق إلجراء العمليــة االنتخابية، ومهما 
يكــن مــن أمر، فإن التهديد المبطن لرئيس 
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات، جــزء مــن 
ــم اإلخــوان  ــذي يمارســه تنظي الضغــط ال

علــى رئيــس الهيئــة المســتقلة، خاصــة أن 
مواقفــه وتصريحاتــه كانــت تكشــف نيــات 
اإلخــوان الحقيقيــة والراغبــة فــي تعطيــل 

االنتخابات.
مؤتمر باريس شــّكل رادعا معنويا هائال 
ــة  ــم جماع ــك أن تنظي ــا، ذل ــوان ليبي إلخ
ــا إال  ــرك طريق ــم يت ــة ل اإلخــوان اإلرهابي
وســلكه من أجل عرقلة المســار السياســي 
وإفشــال  ليبيــا،  فــي  الســلمي  والحــل 
تســعى  حيــث  االنتخابــي،  االســتحقاق 
عناصره لعرقلة إجراء االنتخابات الرئاســية 
المباشــرة، ما يعكس مخاوفهم من الفشــل 
الذريــع فــي االنتخابــات مــن جــراء تضاؤل 
شــعبيتهم وتــآكل رصيدهم عنــد الناخبين، 
ــي الســنوات  ــوا ف ــن واجه ــا أن الليبيي كم
الماضيــة مخطــط تنظيــم اإلخــوان لــزرع 
عناصرهــم في مختلف مؤسســات الدولة، 
بســبب الوعــي الشــعبي بمخططاتهــم، مــا 
جعــل التنظيــم يراهــن علــى ملــف آخــر، 
وهو التمّســك ببقاء المرتزقة والمســلحين 

األجانــب فــي البــالد.
وأيضــا، فإن جماعــة اإلخــوان اإلرهابية 
ــى  ــكل قــوة عل ــا تعمــل ب ــا حالي فــي ليبي
زرع الفتنــة بيــن الجيــش الليبــي وحكومة 
الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وتشويه 
الجيــش الليبــي فــي الخــارج، كوســيلة 
جديــدة لتحقيق حلمها بتعطيل االنتخابات 

الرئاســية والتشــريعية، حتــى يتســّنى لهــا 
إعــادة ترتيــب أوراقهــا لكســب أكبــر عــدد 
مــن المقاعــد البرلمانيــة، واالنقضاض على 
منصــب الرئيــس، وهو ما نراه في تســخير 
الجماعــة أذرعها اإلعالمية لتشــويه القوات 
المســلحة ونعتهــا بألفاظ مجحفــة لتعطيل 
إعادة بناء المؤسســة العسكرية، وكل ذلك 
يأتــي فــي ظل خطــة طويلة األمــد تتضمن 
أيضــا تشــويه صــورة الشــخصيات الوطنية، 
كمــا أن تمســك التنظيــم ببقــاء المرتزقــة 
والمليشيات المسلحة ُيظهر بشكل ال َلْبس 

فيــه تحــدي التنظيــم للقــرارات الدولية.
فــي واشــنطن، تابعــت الصحافــة مؤتمر 
باريــس لحظــة بلحظــة، حيــث قالــت 
ــع  ــه مــن المتوق »واشــنطن بوســت« »إن
أن يســفر مؤتمــر باريــس عــن دعــم دولي 
إلجــراء االنتخابــات، علــى الرغــم مــن 
المشــكالت اإلجرائية والخالفات السياسية 
التــي تعتــري إجــراء أول انتخابــات وطنية 
منذ ســبع ســنوات في ليبيا، وإن واشــنطن 
ــفر  ــة أن يس ــدول األوروبي ــل ال ــل مث تأم
ــي المخطــط  ــراع الرئاســي والبرلمان االقت
لــه عــن توحيــد ليبيا تحــت ســلطة واحدة 
والبــدء فــي تضميــد جراحهــا«، لكن األهم 
فيمــا قالتــه الصحيفــة أن إدارة »بايــدن« 
بتأجيــل  المرتبطــة  المخاطــر  »تقيــم 
االنتخابــات بأنهــا تفــوق مخاطــر إجرائهــا 

ــا  ــة«، وأن ليبي ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ف
»تمتعــت بفتــرة مــن الهــدوء النســبي مع 
مضــي االســتعدادات لالنتخابــات قدمــا«.

ــر  ــج المؤتم ــإن مســودة نتائ ــرا، ف أخي
ذكــرت أن القــوى العالميــة ســتضغط فــي 
ــخص  ــى أي ش ــات عل ــرض عقوب ــاه ف اتج
واالنتقــال  االنتخابيــة  العمليــة  يعطــل 
السياســي فــي ليبيــا، وأكدت المســودة أن 
»األفــراد أو الكيانــات، ســواء داخــل ليبيــا 
أو خارجهــا، الذيــن قــد يحاولــون عرقلــة 
العمليــة االنتخابيــة واالنتقال السياســي أو 
تقويضهمــا أو التالعــب بهمــا أو تزييفهمــا 
قــد يواجهــون عقوبــات«، وكأن المؤتمــر 
يــدرك مســبقا تلك المخططــات اإلخوانية، 
والتهديــد بالعــودة إلــى الحــرب فــي حــال 
ــى  ــذي ورد عل ــر ال ــو األم ــارة، وه الخس
ــا،  ــي ليبي ــم اإلخــوان ف ــادة تنظي لســان ق
التــي عــادت اليــوم إلــى المجتمــع الدولــي 
المطالــب بحمايتهــا من الوقــوع في براثن 
إرهــاب اإلخوان.عــن »العيــن اإلخباريــة«

تتضخم الشــركات وتنتشــر حــول العالم 
وتكــون سالســل إنتــاج فــي بقــع جغرافيــة 
متعــددة وتوزع أنشــطتها لتعظيم األرباح. 
وتســتأثر الشــركات الكبــرى حــول العالــم 
بجــزء كبيــر مــن تجــارة العالــم ســواء بين 
أجزائهــا المتفرقــة أو بيــن بعضهــا بعضــا. 
التوريــد  شــبكات  الشــركات  تســتخدم 
العالميــة لخفــض تكاليــف اإلنتــاج، حيــث 
يجمــع المنتج أو تنتج مدخالته عبر العالم 
لالســتفادة من الميزات النسبية للعمالة أو 
رأس المــال أو التقنيــة أو لتوافرها بشــكل 
أفضــل فــي بلــد مــا. وتتجــزأ مراحــل إنتاج 
الســلع والخدمــات أحيانــا لالنســجام مــع 
األنظمــة أو لكســب مزايــا تســويقية فــي 
بقــع جغرافيــة معينــة. وتــزداد بموجــب 
انتشــار شــبكات التوريد درجات المنافســة 

مــا يحفــز اإلبــداع واالختــراع.
اســتفادت الشركات الكبرى ومالكها من 
توزيــع أنشــطتها حــول العالــم وتعاظمــت 
أرباحهــا. مــن جهــة أخــرى، قــاد االعتمــاد 
المتزايــد على سالســل التوريد، واســتخدام 
التقنية والبرمجيات في التسويق وإمدادات 
مدخــالت الصناعة، وتوزيع الشــركات على 
النطــاق العالمــي، إلــى خفــض أحجــام 
مخزونــات المدخــالت والمنتجات؛ ما رفع 
مخاطــر المنتجيــن علــى سالســل التوريــد 
وزاد تأثرهم بانقطاعاتها. وتولد عن ترابط 
حلقات شبكات التوريد انكشاف الصناعات 
علــى مخاطــر تعطل أي جزء من الحلقات، 
بحيــث تتأثــر مراحــل التصنيــع والتوريــد 
والتوزيع والتسويق التي تقود إلى تأثيرات 
ســلبية على المســتهلك والعمالة والنشــاط 

االقتصادي.

أزمــة سالســل التوريــد هــي عبــارة عــن 
ــة مصدرهــا  ــات معين نقــص مــواد ومكون
جهــات خارجيــة أو داخليــة متعثــرة فــي 
إيصالهــا، وتنتشــر حاليــا فــي نــواح كثيــرة 
ــبت  ــات. نش ــلع والخدم ــاج الس ــن إنت م
أزمــات سالســل التوريــد مــرات متعــددة، 
لكن حجــم األزمة الحالية وامتداداتها التي 
نتجــت عــن جائحــة كورونــا لــم يســبق له 
مثيــل فــي زمن الســلم. وأدت هذه األزمة 
إلــى توقــف وتأثــر إنتــاج كثيــر من الســلع 
والخدمات؛ مــا ولد اختناقات في قطاعات 
اقتصاديــة وضغطــا علــى النمــو االقتصادي 
وخفض معدالته. وأدى بالتالي إلى عواقب 
ــر محمــودة أبرزهــا خفــض  ــة غي اقتصادي
مســتويات التوظيــف ورفــع التكاليــف؛ ما 
أبطــأ التعافــي االقتصــادي وهــدد بزيــادة 

ــدالت التضخم. مع
تقود أزمات سالســل التوريد إلى خفض 
إنتــاج الصناعــات المتأثــرة ورفــع تكاليــف 
مدخالتها، لكن بمستويات متفاوتة. وتتأثر 
بزيــادة التكاليــف الصناعــات محــدودة 
الهوامــش بدرجــة أكبــر، كقطاعــات النقــل 
والتشــييد  والبنــاء  التجزئــة  ومبيعــات 
والسيارات. في المقابل، ستكون الشركات 
العاملــة فــي القطاعــات األقــل اســتخداما 
للمدخــالت والمــواد الخام واألكثر هامشــا 
في الربح واألقل اســتخداما للعمالة األوفر 
حظــا في التصــدي ألزمة شــبكات التوريد، 

ومــن أبرزهــا شــركات التقنيــة.
أصبحت الصين مركــز الصناعة العالمية 
وتترابــط صناعتها بشــكل قــوي بالقطاعات 
الصناعيــة حــول العالــم. وبــدأت الجائحــة 
ــا،  ــات فيه ــن وكان أول اإلغالق ــن الصي م
وقــاد توقــف إنتاج مصانع بعض الشــركات 
العالميــة؛ كشــركة أبــل وإنتــل وفــورد في 
الصيــن وتايــوان، إلــى تأثر صناعــات كثيرة 

وخفــض إنتــاج ســلع معمــرة؛ كالســيارات 
والجــواالت وطيــف واســع مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة والســلع المعمــرة. إضافة إلى 
اختناقــات النقل البحري والبري والموانئ. 
ورفــع توتــر العالقــات التجاريــة األمريكية 
الصينيــة، وأزمــة الطاقــة العالميــة، حــدة 
اختناقــات سالســل التوريــد. وفاقــم تغيــر 
ــة.  ــدة األزم ــت ح ــب المؤق ــكل الطل هي
ويتركــز الطلــب الكلــي حاليــا علــى الســلع 
والمعدات واألجهزة بدرجة أكبر، ويتراجع 
عــن خدمــات الســفر والســياحة والترفيــه.

ســرعت الجائحــة مــن التحــوالت تجــاه 
التــي  اإللكترونيــة،  التجــارة  اســتخدام 
ولــدت مزيــدا مــن الضغوط علــى قطاعات 
ــاد  ــن ورفعــت االعتم ــدادات والتخزي اإلم
عليهــا، وســتجبرها مــع مــرور الوقت على 
التأقلــم وإجــراء تغيــرات هيكليــة تنســجم 
نمــاذج  وبنيــت  الجديــد.  الواقــع  مــع 
سالســل التوريــد علــى أســاس افتراضــات 
مثاليــة لخفض التكاليف للمســتوى األدنى؛ 
كافتــراض وفــرة كاملــة ومواصالت سلســة 
وأســعار دنيــا التــي ثبت علــى أرض الواقع 
ــا مســتحيلة فــي  ــة، وأنه ــر ممكن ــا غي أنه
وضــع األزمــات. عمومــا، ال بــد مــن إعادة 
النظــر فــي هــذا النمــوذج، حيــث يحتــاج 
العالــم إلــى مزيد من المرونة في شــبكات 
التوريد كما تحتاج المؤسسات إلى االعتماد 
بشــكل أكبــر علــى خطــط بديلــة تخفــف 
مــن أزمات سالســل التوريد عنــد حدوثها.

الســؤال الذي يطرح نفسه: هل ستحفز 
أزمــة سالســل التوريــد تغيــرات األعمــال؟ 
يعتقد كثيرون أن األزمة ستمكن الشركات 
الكبيــرة بدرجــة أكبــر من االســتحواذ على 
حصــص متزايــدة مــن األســواق لتوافــر 
اإلمكانــات لديهــا التخــاذ إجــراءات أقــوى 
وأكبــر لمواجهــة األزمــة؛ كاســتئجار ســفن 

بكاملها أو شــرائها أو حتى امتالك شــركات 
نقــل خاصــة بهــا، بينمــا تجبــر األعمــال أو 
ــف  ــع تكالي ــى دف ــرة عل الشــركات الصغي
مرتفعــة لمواجهــة األزمــة أو األزمــات 
القادمــة. مــن جهة أخــرى، يتخوف البعض 
مــن اســتغالل المتحكميــن فــي الشــحن أو 
إنتــاج ومخزونات البضائع المتأثرة بالتربح 
الفاحــش؛ مــا يعنــي زيــادات مبالغــا فيهــا 
بأســعار الســلع وأرباحــا متعاظمــة لمــالك 
المخــازن وشــركات الشــحن وزيــادة فــي 

خلــل الثــروة والدخــل العالمــي.
ــؤدي  ــأن ت ــال ب ــن آم ــدو المختصي تح
الســيطرة على جائحة كورونا إلى التالشــي 
ــي  ــد الت ــة سالســل التوري التدريجــي ألزم
تعصــف ببعــض الــدول الكبــرى اقتصاديــا. 
بينمــا يحــذر البعــض مــن أن تحــول عــودة 
األماكــن  بعــض  فــي  الحــاالت  ارتفــاع 
وموجــات الشــراء الموســمية فــي الــدول 
الغربيــة والظــروف الجويــة دون انحســار 
أزمــة سالســل االتوريــد قبــل منتصــف 
العــام المقبل. ولتجنب االســتغالل الســيئ 
لألزمــة ووقف اســتغالل بعــض األعمال لها 
والحجــب الجزئــي للمنتجــات ســعيا وراء 
ــع األســعار بنســب  ــح الفاحــش ورف الترب
غيــر مقبولــة، ال بــد مــن مراقبــة تصرفات 
وترتيبــات األعمــال وأســعار المنتجــات 
المتأثــرة والحد من قوى االحتكار وتفعيل 
ــة  ــدر اإلمكان.عــن »االقتصادي ــا ق أنظمته

الســعودية« 

مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. تحذير من اإلخوان

استغالل أزمة سالسل التوريد

تنظيم جماعة اإلخوان اإلرهابية لم 
يترك طريقاً إال وسلكه من أجل 
عرقلة المسار السياسي

تحدو المختصين آمال بأن تؤدي 
السيطرة على كورونا للتالشي 
التدريجي ألزمة سالسل التوريد

ماريا معلوف

سعود بن هاشم جليدان

كاتبة عربية 

كاتب عربي

كاتب عريب

اللغات »األلتائية« نشأت في الصين قبل 9000 عام
تنتشر عائلة األلتائية في أنحاء 
أوراسيا بدايًة من اليابان وكوريا 
وسيبيريا شرقاً وانتهاًء بتركيا غرببًا

اإلمارات.. إنسانية التعاقدات وحداثة التشريعات

يومية سياسية مستقلة

لــم تتمكــن قمــة المنــاخ التــي اختتمــت 
الســبت الماضــي فــي جالســكو مــن إخمــاد 
المخــاوف المتأججــة مــن تصاعــد المخاطر 
المناخيــة التــي تهــدد جميــع دول العالــم، 
ــل المشــاركين التفــاق جديد،  إذ رغــم توصُّ
يهــدف لتقليــل حجــم المخاطــر البيئية التي 
يتعــرض لها كوكــب األرض، ال تزال الحاجة 
ــة  ــى إجــراءات ملموســة لمواجه ــة إل ملحَّ
ظاهــرة التغير المناخي ، وال يزال المجتمع 
الدولــي يحتــاج دعمــًا غيــر مســبوق لوضــع 
خطــة طموحــة تركــز علــى التقــدم الفعلــي 
وتحويــل التحديــات إلــى فــرص للنمــو 
االقتصــادي الــذي فاقمــت جائحــة كورونــا 
مــن انكماشــه، حيث تتجــه األنظــار وُتَعلَّق 
اآلمــال علــى القمــم التالية التي صــار لدول 

اإلقليــم نصيــب فــي اســتضافة أقربهــا.
ــة  ــام القم ــي خت ــع ف ــح أن الجمي صحي
اتفقــوا علــى »تقليل االعتمــاد« على الفحم 
بداًل من »منع اســتخدامه«، إال أن االتفاقية 
الجديــدة ُتَعــدُّ خطــوة كبيــرة لألمــام؛ ألنهــا 
األولــى مــن نوعهــا التــي تتضمــن تعهــدات 
بتقليــل اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة، 
وتتضمــن خطــة طريق لتقليــل معدل زيادة 
درجــة حــرارة الكوكــب إلــى مــا دون 1.5 
ــم  ــر دع ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــة مئوي درج
مالــي للــدول الناميــة للتكيــف مــع تبعــات 

التغيــر المناخــي الــذي يشــهده الكوكــب؛ 
مــا يجعــل منهــا بدايــة واعــدة للقضــاء على 

هــذه الظاهــرة .
ومع انتقال القمتين المناخيتين القادمتين 
إلــى كل مــن مصر واإلمارات علــى التوالي، 
يبــرز فــي ذلــك الــدور اإلقليمي القــادم في 
ــة  إذكاء األمــل فــي خطــوات جــادة ُمرتقب
لمواجهــة الكارثــة المناخيــة التــي ال تــزال 
ماثلــة؛ إذ تكتســب القمتــان أهميــة خاصــة 
انطالقًا من خبرة منطقتنا في قطاع الطاقة، 
وكونهــا معنيــة بالتحــول فــي هــذا القطــاع 
الحيــوي واالســتراتيجي. ُيضــاف إلــى ذلــك 
أن كلتــا الدولتيــن ترّكــز علــى الحلــول التي 
تراعــي مصالــح الجميــع، بمــا فيهــا الــدول 

ــة والنامية. المتقدم
فبعــد الجهــود التــي بذلتهــا مصــر ، 
وترســانة المشــروعات التــي تنفذهــا فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة التــي تصــب فــي 
إطــار إجراءات التكيــف والتخفيف من آثار 

التغيــرات المناخيــة، يتوقع أن تركز ، خالل 
اســتضافتها قمــة العام القــادم COP27 في 
شــرم الشــيخ، علــى توفيــر الدعــم المــادي 
الــالزم للبلــدان األفريقية بخاصــة، والبلدان 
الناميــة بعامــة، لمواجهــة آثار تغيــر المناخ 
والتخفيــف منهــا، نظــرًاً لمــا لهــذا الدعــم 

مــن أهميــة فائقــة فــي مواجهــة الكارثــة.
وتكتســب الدورة الـ 28 التي تســتضيفها 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــام 2023،أهمي ــارات ع اإلم
تحقيــق مســتهدفات اتفاقية باريــس للمناخ 
عــام 2015، إذ إن القمــة تنعقــد في مرحلة 
دقيقــة يســعى فيهــا المجتمــع الدولــي إلى 
إحــراز تقــدم فــي التزامــات تــم التعهــد بها 
فــي االتفاقية. ومن المقرر أن تشــهد القمة 
أول تقييــم عالمــي للمســاهمات المحــددة 
وطنيــًا، إضافــة إلــى تحديــد مالمــح الجولة 
التاليــة مــن هذه المســاهمات التي أضافت 

إليهــا قمــة جالســكو جديدًا. 
وقــد أدركــت اإلمــارات مبكــرًا مخاطــر 
التغيــر المناخــي، واســتطاعت ليــس فقــط 
التخفيــف مــن آثــاره، وإنمــا أيضــًا التكيــف 
معــه؛ فقــد أطلقت عــام 2017 اســتراتيجية 
الطاقــة 2050 التــي وضعــت إطــارًا رســميًا 
ــة  ــود الدول ــة لجه ــق عملي ــة طري وخريط
فــي مجــال التحــّول بقطــاع الطاقــة، كمــا 
أطلقــت »مبــادرة اإلمــارات االســتراتيجية 
للحيــاد المناخــي«؛ ســعيًا لتحقيــق الحيــاد 
المناخــي بحلول 2050، وســوف ُتطِلع، في 

قمتها المستضافة، مختلف دول العالم على 
جهودهــا فــي اســتدامة المنــاخ، كمــا أنهــا 
سوف تقدم نموذجًا لمشروعات االستدامة، 

قابــاًل للتطبيــق فــي مختلــف دول العالــم.
تؤكــد قمتــا األطــراف فــي اتفاقيــة األمم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ  
COP27و COP28 ثقــة المجتمــع الدولــي 
بقــدرة دول اإلقليــم علــى الحشــد الدولــي 
للقــرارات مــن أجــل محاربــة تغيــر المناخ، 
ويبقي األمل معقودًا على ترســيخ الدولتين 
المضيفتيــن أسســًا صلبــة تؤهلهمــا لقيــادة 
عمــل دولــي مشــترك إلنشــاء منظومــة 
ــد  ــدول، وتوح ــع ال ــمل جمي ــة تش صحيح
جميــع القطاعــات، التخــاذ خطــوات عاجلة 
وجــادة فــي معركــة اإلنســانية مــع المناخ، 
واالنتقال باالقتصــادات العالمية إلى نماذج 
تنموية تحققت على أرض الواقع، والســيما 

فــي اإلمــارات.

التغّيرات المناخية والجهود اإلقليمية المرتقبة    
تكتسب الدورة الـ ٢٨ التي 
تستضيفها اإلمارات عام 
٢٠٢٣،أهمية كبيرة في تحقيق 
مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ 
عام ٢٠١٥

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

أعلنت شرطة مكافحة اإلرهاب البريطانية توقيف 
ثالثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار 
سيارة أمام »مستشفى ليفربول النسائي« »شمال 
انكلترا« أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقالت الشرطة على تويتر »تم توقيف ثالثة 
رجال تبلغ أعمارهم ٢٩ و٢٦ و٢١ في حي كينزغتون 
في ليفربول بموجب قانون مكافحة اإلرهاب«.

هوية  تحديد  بعد  يجر  لم  أنه  البيان  وذكر 
المصاب في  فيما  باالنفجار  قتل  الذي  الشخص 

المستشفى وحالته مستقرة.
وأضاف أن شرطة مكافحة اإلرهاب في المنطقة 

تتعاون بشكل وثيق مع شرطة ليفربول.
وذكرت شرطة مرزيسايد المسؤولة عن ليفربول 
في بيان أن شرطة مكافحة اإلرهاب تقود التحقيق، 
إال أنه لم يتم اإلعالن بعد ما إذا االنفجار كان 

إرهابيا.
وقالت »ما نعرفه حتى اآلن هو أن السيارة 
المعنية هي سيارة أجرة وصلت إلى المستشفى 

قبل وقت قصير من وقوع االنفجار«.
بالنسبة  واردة  االحتماالت  كل  أن  وأضافت 

ألسباب االنفجار.
المحافظة على  العامة على  وتابعت »نحض 

هدوئهم »لكن مع توخي الحذر«.
بدوره، أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون على 
تويتر باستجابة أجهزة الطوارئ للحادثة حتى اآلن.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تغريدة 
في وقت سابق إن الشرطة تبلغها بآخر التطورات 

المرتبطة بالحادثة.
والطوارئ  الشرطة  أجهزة  »تبذل  وأضافت 
إتاحة  الصائب  من  حصل.  ما  لمعرفة  جهدها 

الوقت والمساحة لها للقيام بذلك«.
وأظهرت صور نشرتها وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي موقع االنفجار حيث فرضت 
الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف.

وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن 
الحريق كان مشتعال حين وصلت عربات اإلطفاء.

وأضاف أن شخصا تمكن من مغادرة المركبة 
قبل اشتعال الحريق فيما توفي اآلخر.

وأما »مستشفى ليفربول النسائي« فأكد أنه تم 
تحويل مرضى إلى منشآت أخرى حيث أمكن.ا.ف.ب

أعلنت كولومبيا بلسان وزير دفاعها دييغو موالنو، 
أنها تراقب أنشطة »حزب اهلل« اإلرهابي على أراضيها 

حيث تّتهم الحزب بالقيام بـ«أنشطة اجرامية«.
وقال موالنو منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع 
لتوقيف وترحيل مجرَمين  إنشاء عملية  أرغمنا على 
مفّوَضين من »حزب اهلل« اإلرهابي كانت لديهما نّية 

ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا«.
لم يعِط الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية. لكن 
أوردت الصحيفة نقاًل عن مصادر في أجهزة االستخبارات 
العسكرية الكولومبية، أن »حزب اهلل« اإلرهابي قد 
يكون حاول تعّقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال 

في كولومبيا. وتعيش جالية لبنانية كبيرة في كولومبيا.
اهلل«  »حزب  مع  »خطر  هناك  أن  موالنو  أضاف 
عالقاته  تخلقه  أن  يمكن  وما  فنزويال  في  اإلرهابي 
بتهريب المخدرات أو الجماعات اإلرهابية من الجانب 

الفنزويلي، بالنسبة لألمن القومي«.
تتهم كولومبيا فنزويال المجاورة بإيواء مجموعات 
مسّلحة مناهضة لبوغوتا ودعمها. والعالقات متوترة 
بينهما  المشتركة  الحدود  أن  كما  البلدين  بين  جًدا 

مغلقة بشكل شبه كامل منذ عام ٢٠١٥.
تراجع موالنو عن كالمه مؤكدًا أنه كان »تصريًحا 

متسّرًعا«.ا.ف.ب

ــن،  ــس االثني ــتخبارات، أم ــة االس ــت وكال أعلن
القبــض علــى مــن يســمى المســؤول الشــرعي 
لكتيبــة الفــاروق فــي تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي.

وذكــر بيــان لوكالــة االســتخبارات تلقتــه وكالــة 
األنبــاء العراقيــة »واع«، أنه »اســتكماال للعمليات 
ــة االســتخبارات  االســتباقية، تمكنــت مفــارز وكال
والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية وبعملية 
أمنيــة مــن إلقــاء القبــض علــى من ُيســمى شــرعي 
كتيبــة الفــاروق والــذي قــام بأعمــال إرهابيــة ضــد 

القــوات األمنيــة والمواطنين«.
ــج  ــي، اســتهدف الصهاري وأوضــح، أن »اإلرهاب
المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط 
بيــن الحصــوة المحموديــة وحــرق 7 صهاريج، كما 
قــام بنصــب ولصــق العبــوات الناســفة وتفجيرهــا 
علــى المنتســبين في األجهــزة األمنيــة والمواطنين 
ممــا أدى الــى مقتــل أربعــة أشــخاص، فضــال عــن 
نصــب عبوة ناســفة وتفجيرها داخل مركز شــرطة 
القريــة العصريــة أدى إلــى انهيــار المركــز ومقتــل 

أفراد الشــرطة«.
وأضــاف، أنــه »كان متســلما منصــب ما يســمى 
شــرعي لكتيبــة الفــاروق وكان ينظــم مــا تســمى 
ــم المســاعدات لجرحــى »داعــش«  ــة وتقدي التوب
اإلرهابــي وتقديم الدعم اللوجســتي لهم«، مشــيرا 
الــى »تدويــن أقوالــه ابتدائيــا وقضائيــا باالعتــراف 

واتخــذت بحقــه اإلجــراءات القانونيــة أصوليــا«.
يأتــي ذلــك فيمــا أعلنــت خليــة اإلعــالم األمنــي 
العراقيــة، أمــس االثنيــن، أيضا العثــور على وكرين 

للتنظيــم اإلرهابــي فــي كركوك.
وفي سياق ثاني، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة 
فــي العــراق، أمــس اإلثنيــن، صــدور توجيــه عــن 
مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء ألــزم فيــه الوزرات 
والجهات غير الُمرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، 
ــات  ــرات واالجتماع ــي الُمؤتم ــا ف ــيق معه بالتنس
والمجــاالت المتعلقة بمضاميــن االتفاقّيات الدولية 

المعنيــة بُمكافحة الفســاد.
وذكــرت الهيئــة فــي بيــان أّن »مكتــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء أكــد أّن هــذا التوجيــه يأتــي فــي 
إطــار جهــود وســعي جمهورية العــراق الرامية إلى 
مكافحــة الفســاد، وتماشــيًا مــع مضاميــن اتفاقيــة 
األمــم المّتحــدة لُمكافحة الفســاد التي انضــمَّ إليها 
العراق، بموجب القانون رقم »٣٥« لسنة ٢٠٠7«.

وأضافت أن »التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي 
مــن كونها الجهة الرسميَّـــة المعنيَّة بتمثيل العراق 
فــي االتفاقيــة األمميــة، ومضاميــن أحــكام قانونهــا 
النافــذ رقــم »٣٠« لســنة ٢٠١١ المعــدل، وبغيــة 
توحيــد الجهــود الراميــة لتوثيق عــرى التعاون بين 
مؤسســات الدولــة والجهــات ذات العالقــة لعــدم 

ُقتــل أربعــة جنــود مالييــن في شــمال شــرق باماكو اإلربــاك وتفاديــًا للتعارض«.وكاالت
قــرب الحدود مــع موريتانيا، في هجوم نســبه الجيش 
فــي بيــان نشــره علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 

إلــى إرهابيين.
ــز  ــي مرك ــود ف ــش أن الجن ــان الجي ــي بي ــاء ف وج
غيريــه فــي منطقــة نــارا »صــّدوا بزخــم هجوما شــّنته 
جماعــة إرهابيــة مســّلحة«، وهــي تســمية عــادة مــا 

ُتســتخدم لإلشــارة إلــى إرهابييــن.
ــرح ١٤  ــود وج ــة جن ــل أربع ــش مقت ــن الجي وأعل

ــن. ــتة مهاجمي ــل س ــن مقت ــن، فضــال ع آخري
وتشــهد مالــي موجــة من أعمــال العنــف المتعددة 
ــون،  ــم مدني ــا معظمه ــت آالف الضحاي ــه خلف األوج

منــذ انــدالع تمــرد قــاده انفصاليــون وإرهابيــون فــي 
شــمال البــالد فــي ٢٠١٢، وذلــك رغــم تدخــل قــوات 
تابعــة لألمــم المتحــدة وقــوات فرنســية وأخــرى مــن 

بلــدان إفريقيــة.
وتفاقم العنف بســبب نزاعات محلية وأعمال نهب 
فــي وســط البــالد، حيــث ُترَتكــب غالبيــة االعتــداءات 
فــي حــّق مدنييــن، حســب األمــم المتحــدة. واّتســع 
نطــاق أعمــال العنف هــذه إلى بوركينا فاســو والنيجر 

المجاورتين.
ولــم يــؤّد اســتيالء العســكريين علــى الســلطة فــي 
ــذه  ــح ه ــى كب ــام ٢٠٢٠، إل ــي ع ــالب ف ــو بانق باماك

ــة.ا.ف.ب الدوام

قتل مسّلحون إرهابيون ١٩ عنصرا من الدرك ومدنيا، 
في هجوم وقع في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن 

مسؤولون.
وأفاد رئيس هيئة أركان الجيش بأن الهجوم الذي وقع 

قبل الفجر استهدف »كتيبة للدرك في إيناتا«.
لإلذاعة  تصريح  في  كون  ماكسيم  األمن  وزير  وأفاد 
الوطنية بأن الهجوم أسفر عن سقوط ٢٠ قتيال بينهم مدني 

بناء على حصيلة »أولية«.
وقال إن عناصر الدرك »قاوموا وقاتلوا ببسالة«، موضحا 

أنه تم العثور على ناجين وأن البحث جار عن آخرين.
وقال مصدر أمني إن المهاجمين كانوا على متن شاحنات 
بيك-أب ودراجات نارية وتبادلوا »مطوال« إطالق النار 

مع عناصر الدرك.

تشهد بوركينا فاسو منذ ٢٠١٥ هجمات إرهابية متكررة 
ودامية، ُتنّفذ غالبًا في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من 
مالي والنيجر. وتقع هجمات في بعض األحيان في الجنوب.

وأّدت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وُتنسب إلى 
جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي »داعش« و »القاعدة«، 
إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من ١.٤ مليون 

شخص على الفرار من منازلهم، حسب أرقام رسمية.
واألسبوع الماضي دعت المعارضة السياسية السلطات 
إلى اّتخاذ خطوات للتصدي لما وصفته بأنه وضع أمني 

يزداد تفاقما بعد تزايد هجمات اإلرهابيين.
المعارضة بتنظيم مسيرات في الشوارع  وهّدد قادة 
لمطالبة الرئيس روك مارك كريستيان كابوريه باالستقالة 

فورا.ا.ف.ب

صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان »ليس 
لدى بريطانيا دروس تمليها علينا« حول إدارة فرنسا 
للمهاجرين الذين يريدون االنتقال إلى المملكة المتحدة.

وأضاف أن البريطانيين »يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا 
لحل مشكالتهم الداخلية.. نحن لسنا معاونين لهم وال 

مساعدين لهم«.
يحتشد  حيث  كاليه  في  الوضع  إن  دارمانان  وقال 
نتيجة  هو  بريطانيا  إلى  االنتقال  أمل  على  مهاجرون 

لتصرفات حكومة بوريس جونسون.
وأضاف »سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات 
غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل 
هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع 
مواطنين بريطانيين على األراضي الفرنسية ويقومون 

بأنشطة دعائية«.
الشبكات  ينظمون  الذين  »المهربين  أن  وأضاف 

موجودون  منهم  كثير  واألطفال...  النساء  ويستغلون 
في بريطانيا«.

الذي  بريطانيا  في  العمل  »سوق  دارمانان  وانتقد 
يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول 
الذين  النظاميين  غير  األشخاص  وهم  ماركس،  كارل 

يمكنهم العمل بأجر منخفض«.
تشريعاتهم  البريطانيون  غير  »إذا  أنه  على  وشدد 
بدرجة كبيرة - لقد فعلوا ذلك، ولكن ليس بما يكفي 

- فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك«.
وقال أيًضا »نحن من يتحمل تبعات السياسة البريطانية. 

يجب أال نعكس األدوار«.
تصاعد التوتر بين لندن وباريس بعد أن بلغ عدد عابري 
المانش غير القانونيين مستوى قياسًيا في اليوم السابق 
عندما تمكن ١١8٥ مهاجرا من الوصول إلى األراضي 

البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.ا.ف.ب

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« علــى 
ــل  ــا وص ــة، فيم ــون حال ــم ٢٥٣.٣ ملي ــتوى العال مس
ــاء إلــى ٥  إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الوب
مالييــن و٣٥٢ ألفــا و ٤8٤ حالــة بحســب إحصــاء لـــ 

ــرز”. »رويت
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطــق منذ اكتشــاف أولى حاالت اإلصابة 

بالصيــن في ديســمبر ٢٠١٩.وام 

عَبر مجلس الوزراء اليمني،عن إدانته واستنكاره 
ــي  ــيا الحوث ــه مليش ــت علي ــا أقدم الشــديدين لم
ــي  ــة ف ــن اقتحــام للســفارة األميركي ــة م اإلرهابي
صنعــاء الخاضعــة لســيطرتها، واعتقــال عــدد مــن 

. موظفيها
واعتبــر ذلــك اســتمرارا للســلوك اإلجرامــي 
والمنفلــت ويأتي ضمن األعمال اإلرهابية الحوثية 
ــراف  ــن واألع ــدي كل القواني ــي تح ــتمرة ف المس

الدوليــة.
جــاء ذلــك في بيان صــادر عن اجتمــاع لمجلس 
الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة 

رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وجــدد المجلس، الترحيب بقــرار مجلس األمن 
بإدراج ثالثة من مجرمي مليشــيا الحوثي اإلرهابي 
علــى قائمــة العقوبات، لمســاهمتهم فــي عمليات 
اإلجرام واالنتهاكات بحق الشــعب اليمني وتهديد 

أمــن المملكة العربية الســعودية.
وطالــب بإجــراءات أكثر صرامة تطــال الجماعة 
اإلرهابية الحوثية نفســها كجماعة إرهابية مسلحة 
كاســتكمال للعقوبــات التي تطــال قياداتها كأفراد، 

وفــق البيان.
واســتعرض مجلــس الــوزراء اليمنــي، التطورات 
في ضوء المســتجدات األخيرة، والجهود المطلوبة 
للتعامل معها في إطار سياسات الحكومة، وتفويت 
ــة عــن  ــى الســاعين لحــرف البوصل أي فرصــة عل
المعركــة الوجوديــة لليمــن وشــعبها ضــد مليشــيا 

الحوثــي اإلرهابية.

كمــا وقــف أمام األعمــال اإلرهابيــة واإلجرامية 
التــي شــهدتها العاصمة المؤقتة عــدن خالل الفترة 
ــا »ضمــن المحــاوالت  ــال إنه ــي ق ــة، والت الماضي
المســتميتة مــن قبــل قــوى مليشــاوية وإرهابيــة 
تعمل على إعاقة جهود االســتقرار وبناء مؤسسات 
ــدن  ــة ع ــة المؤقت ــن العاصم ــدد أم ــة وته الدول

ــالمة أهلها«. وس
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية وأجهزتها 
تجــاه  والحــازم  العاجــل  بالتحــرك  المختصــة، 
ضبــط االمــن واالســتقرار فــي العاصمــة المؤقتــة 
والمحافظات المحررة، واتخاذ االحتياطات الالزمة 
إلفشال مخططات الفوضى واإلرهاب ورفع كفاءة 
العمــل االســتخباراتي والوقائــي لمكافحــة األعمال 
اإلرهابية للمليشــيا الحوثيــة والعصابات اإلرهابية.

وقدم وزير الدفاع اليمني تقريرا إلى االجتماع، 
حــول مســتجدات األوضــاع الميدانية والعســكرية 
فــي جبهــات القتال ضد مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
خاصــة فــي مأرب، وجوانــب التنســيق القائمة مع 
تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة المملكــة العربيــة 

السعودية.
ولفــت إلى كســر الهجمات اإلرهابيــة المتكررة 
للحوثييــن واســتمرار المعــارك على مدار الســاعة، 
القتالــي  واالســتعداد  الجاهزيــة  إلــى  مشــيرا 
ــال  ــي ورج ــش الوطن ــة للجي ــات العالي والمعنوي
ــي  ــعب اليمن ــعبية والش ــة الش ــل والمقاوم القبائ
فــي اســتكمال معركــة اليمــن والعــرب المصيريــة 

ضــد ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة.وكاالت

ــا  ــروس كورون ــات بفي ــة الوفي ــاوزت حصيل تج
المســتجد فــي روســيا أمــس حاجــز ٢٥٥ ألــف حالة 
وفــاة بعــد تســجيل/ ١٢١١ حالــة جديدة خــالل يوم 
واحــد مقابــل ١٢١٩ وفــاة أول أمــس لترتفع حصيلة 
ضحايــا الفيــروس إلــى ٢٥٦ ألفــا و ٥٩7 حالــة وفاة.

ــة  ــات الخاصــة بمكافح ــة العملي ــت غرف و أعلن
فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض 

عــدد اإلصابــات الجديدة خالل ٢٤ ســاعة بتســجيلها 
٣8٤٢٠ إصابــة مقارنــة بـــ ٣88٢٣ في اليوم الســابق 
ليبلــغ بذلــك إجمالــي عــدد اإلصابات تســعة ماليين 
و١٠٩ آالف و ٩٤ إصابــة مــع تماثــل ٢7٩7٢ حالــة 
ــغ  ــة ، ليبل للشــفاء خــالل الســاعات الــــ٢٤ الماضي
ــا و  ــن و 8١٢ ألف ــن ســبعة ماليي مجمــوع المتعافي

٥٥7 شــخصا .وام

مكافحة اإلرهاب البريطانية توقف 3 متهمين بعد انفجار سيارة أوقع قتياًل

كولومبيا تراقب أنشطة »حزب اهلل« على أراضيها

الكاظمي يوجه بمكافحة الفساد 

القوات العراقية تقبض على مسؤول في »داعش«

مقتل 4 جنود ماليين بهجوم إرهابي قرب الحدود مع موريتانيا

20 قتياًل بهجوم إرهابي استهدف كتيبة للدرك في بوركينا فاسو 

فرنسا: لن نتلقى من بريطانيا دروسًا حول الهجرة

إصابات »كورونا« العالمية تتجـاوز 253.3 مليون

الحكومة اليمنية تستنكر اقتحام الحوثيين للسفارة األمريكية

روسيا تتجاوز  255 ألف وفاة بـ»كـورونا«

كشــف مصــدر عســكري بالجيــش 
الليبــي، إن قائــد الجيش الليبي خليفة 
حفتر ســيتوجه اليوم الثالثــاء، لتقديم 
أوراق ترشــحه لالنتخابــات الرئاســية، 
بعــد جمع التزكيات الالزمة لترشــحه، 
وذلــك بعــد نحو شــهرين علــى توقفه 

عــن أداء مهامه.
وتحدثت مصــادر أخرى عن وجود 
مفاوضــات مع رئيــس البرلمان عقيلة 
ــس  ــك التناف ــد كذل ــذي يري ــح ال صال
علــى الرئاســة وكان ينــوي تقديــم 
ــع  ــك م ــًا، وكذل ــوم ايض ــحه الي ترش
قبيلتــه »العبيــدات« وهــي إحــدى 
أكبــر قبائــل الشــرق الليبــي، من أجل 
ــه باالنســحاب وفســح المجــال  إقناع
أمــام حفتــر ودعمــه، حتى ال تتشــتت 
أصــوات إقليــم برقــة وال يهــزم حفتر.

ويمتلك قائد الجيش شــعبية كبيرة 
فــي الجهة الشــرقية تؤهلــه ألن يكون 
مرشــحا ومنافســا بــارزا علــى رئاســة 
البالد في االنتخابات المقبلة، اكتسبها 
مــن خــالل الدعــم القبلــي وجهــوده 
فــي مكافحــة اإلرهاب وتحرير شــرق 
البــالد وحقــول وموانــئ النفــط مــن 
ــات  ــددة والتنظيم ــات المتش الجماع

اإلرهابية.
وبــدأ التحضيــر والترويــج لترشــح 
حفتــر إلــى االنتخابــات، منــذ أشــهر، 
تحــت شــعار » كّمــل مشــوارك«، 
حيــث ظــّل طــوال الســنوات الماضيــة 
ــارزا فــي المشــهد السياســي  وجهــا ب
والعسكري، يرى فيه أنصاره وداعموه 

القــدرة علــى المســك 
بزمــام األمــور وانتشــال 
ليبيــا مــن الفوضــى التي 

تعيشــها.
حفتــر  وترشــح 
سيشــعل الســباق نحــو 
فــي  الرئاســة  كرســي 
ســيجد  حيــث  ليبيــا، 

نفســه فــي تنافس مع ســيف اإلســالم 
القذافي، مرشح أنصار النظام السابق، 
الذيــن يشــكلون كتلــة انتخابية وازنة، 
فيمــا يعــّول حفتــر علــى أصــوات 
المنطقــة الشــرقية، كمــا أن الطرفيــن 
ــراق مناطــق ســيطرة  ســيحاوالن اخت

وشــعبية الخصــم لكســب أصــوات 
ــدة. جدي

ــي،  ــالم القذاف ــيف اإلس ــّدم س وق
األحــد، ملــف ترشــحه لالنتخابــات 
ــة  ــر مفوضي ــرع مق ــى ف ــية إل الرئاس
االنتخابــات فــي مدينة 
ــالد. ــوب الب ســبها جن

وفــي تطــور جديد، 
ــواب  ــس الن أجــل مجل
جلســته  الليبــي 
األسبوعية أمس اإلثنين 
لألســبوع الثاني، وذلك 
بســبب اســتمرار قفــل 
مطــار »األبــرق« القريــب مــن طبرق 
المقر الحالي لمجلس النواب ألغراض 

ــة. الصيان
الليبيــة  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
ــن أعضــاء  ــدد م ــن ع ــس ع »وال«أم
المجلس عن المنطقة الغربية، قولهم 

ــى  ــوا مــن الســفر إل ــم يتمكن إنهــم ل
ــالد بســبب توقــف الســفر  شــرق الب
ــار  ــة خضــوع مط ــرق، نتيج ــى طب إل
األبــرق لعمليات صيانة وإعادة تأهيل 
وعــدم اســتقباله للطائــرات منذ مدة.

وأوضــح أحــد أعضاء 
البرلمان أنه قضى عدة 
انتظــار  فــي  ســاعات 
إلــى  رحلــة  تســيير 
األبــرق دون جــدوى، 
ووفــق الوكالــة لــم يتم 
التأكــد حتى اآلن ما إذا 
النــواب  مجلــس  كان 

ــذا  ــاته له ــد جلس ــن عق ــيتمكن م س
ــى األســبوع  األســبوع أم ســيرحلها إل

ــل. المقب
يذكــر أن المشــاركون فــي مؤتمــر 
باريــس حــول ليبيــا اتفقــوا علــى 
ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها 

المحــدد، بعدمــا أصبحــت مهــددة 
بخالفــات األطراف السياســية المحلية 
المتنازعــة علــى القوانيــن االنتخابيــة، 
ملّوحيــن بفــرض عقوبــات فــي إطــار 
مجلــس األمــن الدولــي ضــّد معطلــي 
االنتخابــات ومعرقلــي 
االنتقــال السياســي فــي 

البــالد.
المشــاركون  ودعــا 
ــة الفاعلة  الجهات الليبي
والمرشــحين الليبييــن 
علــى االلتــزام باحتــرام 
خصومهــم  حقــوق 
السياســيين وقبــول نتائــج االنتخابات. 
وهددت بفــرض عقوبات على األفراد 
الذيــن »ســيحاولون القيــام بــأي عمل 
من شــأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج« 
االنتخابــات ســواء كانــوا داخــل ليبيــا 

ــا.وكاالت  أو خارجه

بورصة أسماء المرشحين إلى الواجهة 

ليبيا على صفيح انتخابي ساخن والعين على الرئاسة

ترقب إلعالن حفتر 
ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية

مفاوضات لتوافق 
يضمن عدم تشتت 

أصوات برقة

مجلــس النــواب الليبـي يـؤجـــل جلســتـه األســبــوعـية

قوات من مكافحة اإلرهاب العراقية                          وكاالت

دورية لجنود ماليين                                             وكاالت  

أطلق سراح صحافي أميركي احتجزته 
المجموعة العسكرية في بورما في مايو 
مصدر  قال  كما  قريبا،  ترحيله  وسيتم 

حكومي أمس االثنين.
وأضاف مصدر آخر طالبا عدم كشف 
هويته أن داني فينستر في طريقه إلى 
العاصمة نايبيداو قادما من رانغون حيث 

كان مسجوًنا وسيتم ترحيله.
قبض في مايو على فينستر الذي كان 
يعمل في مجلة »فرونتير ميانمار« المحلية 
منذ عام تقريبا، فيما كان في طريقه إلى 

المنزل لرؤية أسرته.
الناطق زاو مين تون »يمكننا  وقال 
تأكيد أنه تم اإلفراج عنه وسيرّحل. ستنشر 

تفاصيل إضافية في وقت الحق«.
األسبوع  بورما  أصدرت محكمة في 
الماضي حكما بالسجن ١١ عاما على فينستر 
القضبان،  يوما وراء  بعدما أمضى ١7٦ 
غير  جمعيات  وتشكيل  التحريض  بتهم 

قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
إلى  وجهت  منفصلة،  قضية  وفي 
الصحافي البالغ ٣7 عاما تهمتا اإلرهاب 
والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم 

عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال سوني سوي ناشر صحيفة »فرونتير 
ماينمار«، »من المؤكد أنه أطلق سراحه، 
لكن لم نتواصل معه بعد وال يمكننا قول 

أي شيء اآلن«.
غرقت بورما في حالة من الفوضى منذ 
االنقالب الذي نّفذه الجيش في األول من 
فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية 

بعد عقود من حكم العسكر.
بتظاهرات واسعة  االنقالب  وتسّبب 
قرابة  بحياة  أودى  دموي  قمع  أعقبها 
١٢٠٠ مدني وتوقيف أكثر من سبعة آالف 

آخرين. ا.ف.ب

ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا 
خالل حفل لمغني الراب ترافيس سكوت 
بوالية تكساس األميركية إلى عشرة بعد 
وفاة فتى في التاسعة من العمر متأثرا 
بإصابته خالل الحدث، على ما أعلن أحد 

محامي الضحايا.
وكان نحو ٥٠  ألف شخص محتشدين 
في موقع »إن آر جي بارك« لحضور حفلة 
مغني الراب ترافيس سكوت في الخامس من 
الشهر الحالي ضمن مهرجان »أستروورلد«، 
عندما حصل تدافع أدى إلى سقوط عشرات 
األشخاص أرضًا، فأغمي على عدد منهم من 
جّراء نقص األكسيجين، وتعّرض آخرون 

للدهس تحت أقدام المتدافعين.
ومن بين هؤالء كان الطفل إيزر بالونت 
الذي تعرض إلصابة بالغة وُوضع في غيبوبة 
اصطناعية في أحد مستشفيات هيوستن.

وأعلن المحامي األميركي المعروف بن 
كرامب الذي يمثل عائالت ضحايا المأساة، 
في بيان األحد وفاة بالونت متأثرا بإصابته.

وقال كرامب إن »عائلة بالونت تعيش 
حالة حداد هذه الليلة بسبب خسارتها غير 

المفهومة البنها الصغير الغالي«.
وأضاف »لم تكن هذه النتيجة المرجوة 
من أخذ ابنهم إلى حفلة كان ُيفترض أن 
فاجعة  إيزرا  وفاة  فرحا.  احتفاال  تكون 

حقيقية«.
وتم رفع ما ال يقل عن ٦٠ دعوى في حق 
سكوت ومغني الراب الكندي درايك الذي 
اعتلى المسرح في الدقائق الـ١٥ األخيرة 
من الحفلة، بعد فترة طويلة من إعالن 
السلطات حالة طوارئ في الموقع.وكاالت 

اإلفراج عن صحافي أمريكي 
محتجز في بورما

وفاة فتى يرفع حصيلة ضحايا 
حفل هيوستن إلى 10 

جانب من عمليات التسجيل لالقتراع في طرابلس         ا.ف.ب
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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تفتتح 
دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي النسخة الـ ١٣ 
من معرض فن أبوظبي أمام الجمهور في منارة 
 السعديات، وذلك يوم األربعاء ١7 نوفمبر الجاري.

ويعود المعرض في العام الحالي ليستضيف محبي 
الفن مرة أخرى على أرض الواقع بمشاركة ٤٩ 
صالة عرض من ١٩ بلدا، وأكثر من ١٣٠ فنانا من 
أنحاء العالم، يمثلون صاالت العرض المشاركة 
 ويقدمون أكثر من ٦٠٠ عمل فني فريد من نوعه.

وتحتضن نسخة العام الحالي ١٤ صالة عرض 
جديدة بمشاركة أعمال من كولومبيا، وفرنسا، 
وهونغ كونغ، والهند، وإيران، وإيطاليا، واألردن، 
والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، 
وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، واإلمارات العربية 
المتحدة، باإلضافة إلى تجارب فنية فريدة تثري 

قسم  هي  المعرض  برامج 
األزرق«،  ظالل  من  »ظل 
الفني  القيم  إشراف  تحت 
سيمون نجامي وبرنامج فنون 
األداء، تحت إشراف القيمة 
الفنية روز ليجون؛ وبرنامج 
»آفاق: الفنانون الناشئون«، 
تحت إشراف القيمين الفنيين 
 سام برداويل وتيل فيلراث.

و قال معالي محمد خليفة 
المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: 
»استطاع فن أبوظبي هذا العام أن يعود بنسخته 
المادية وسط أجواء تعلو فيها سالمة وصحة 
شاهدا  يعد  مما  أساسية،  كأولوية  الجميع 
قويا على نجاح الجهود والمساعي الجماعية 
المبذولة على مستوى القطاع الفني والثقافي 
في أبوظبي ودولة اإلمارات.. وال تفوتنا هذه 
المناسبة دون توجيه جزيل الشكر إلى كافة 
األطراف الداعمة لفن أبوظبي من ضيوف المعرض 
والشركاء والعارضين والقيمين والفنانين، تقديرا 

لحرصهم على المشاركة في هذه التظاهرة 
الثقافية البارزة في إمارة أبوظبي، التي تواصل 
اكتساب زخم عالمي باعتبارها ملتقى محوريا 
يجمع بين مختلف المواهب والكوادر اإلبداعية 
من مختلف الجنسيات، مؤكدة بذلك دورها 
كحاضنة رئيسية تمنح الجيل القادم من الكوادر 
اإلبداعية الناشئة منصة حيوية تساهم بدورها 
 في إرساء أسس بيئة فنية وثقافية مستدامة”.

النسخة  حققته  الذي  الكبير  النجاح  وعقب 
في ٢٠٢٠،  أبوظبي  فن  من  األولى  الرقمية 
دعا القائمون على المعرض القيمين الفنيين 
من العام الماضي سيمون نجامي وروز ليجون 
المعرض  في  جديدة  تنظيمية  أطر  لتقديم 
الواقع. أرض  على  العام  هذا  يقام   الذي 

و قالت دياال نسيبة، مديرة فن أبوظبي: » 
سعداء بافتتاح فن أبوظبي رسميا وعودة فعالياته 
وبرامجه بنسخته المادية إلى منارة السعديات 
السيما وأنه يشهد هذا العام 
مشاركة قياسية من ٤٩ صالة 
عرض ما يعكس نمو وازدهار 
المجتمع الفني واإلبداعي في 
دولة اإلمارات كما يؤكد الدعم 
أبوظبي  إمارة  تقدمه  الذي 
للفنانين وصاالت العرض، األمر 
الذي اتضح جليا للجميع أثناء 
الجائحة عبر مختلف المبادرات 
إلى جنب مع  الداعمة جنبا 
فعاليات نسخته الرقمية خالل العام الماضي.. 
وتتطلع صاالت العرض، التي تكرر مشاركتها 
في المعرض، للتواصل مرة أخرى مع عموم 
الجمهور والترحيب بالزوار وجامعي التحف 
الفنية باإلضافة إلى صاالت العرض المشاركة 
ألول مرة التي تتحمس للترحيب بجمهور فن 
أبوظبي من الداعمين والزوار ورعاة الفنون”.

وسيفتتح معرض فن أبوظبي أبوابه أمام 
عموم الجمهور يوم ١7 نوفمبر ويستمر حتى ٢١ 
من الشهر نفسه .. وتتضمن المعارض والبرامج 

الفنية التي يقدمها قسم 
والمعاصر  الحديث  الفن 
صالة   ٢٦ يحتضن  الذي 
عرض مشاركة من ١٥ بلدا 

تستضيف مجموعة واسعة ومتنوعة من األعمال 
الفنية لمبدعين وفنانين من شتى المسارات 
الفنية.. إضافة إلى قسم المشاريع الفنية الخاصة 
بمشاركة ٢١ صالة عرض من ٦ بلدان تقدم كل 
صالة عرض منها أعماال فنية مختارة من واحد إلى 
ثالثة فنانين .. و قسم »ظل من ظالل األزرق« 
تحت إشراف القيم الفني سيمون نجامي الذي 
الفنانين وصاالت  من  لعدد  أعماال  سيعرض 
بعنوان  جديدة  تنظيمية  أطر  العرض ضمن 
»ظل من ظالل األزرق« ويضع نجامي موسيقى 
الجاز كصورة مجازية لمعايير المعرض غير 
المقيدة بعوامل أو شروط.. وسيضم هذا القسم 
أعماال فنية لكل من ريتشارد أتوجونزا والفنانة 

شارلين كوميونتيل عبر صالة 
العرض »أفري آرت« )كامباال، 
أوغندا( والفنان بيلي بيدجوكا 
وجويل يونكيو عبر صالة عرض 
»غاليري إم أيه إم« )دواال، 
الكاميرون(، والفنان أبدواليا 
كوناتي عبر صالة عرض »بريمو 
إيطاليا(،  )ميالنو،  مارال« 
كوسينتيني  نيسان  والفنانة 
وجويل آندريانومياريسوا في 

 صالة عرض »صابرينا عمراني« )مدريد، إسبانيا(.
األداء  فنون  برنامج  أيضا  الفعاليات  وتضم 
تحت إشراف القيمة الفنية روز ليجون، التي 
للفنانين  فنية  أربعة عروض  بتكليف  قامت 
لويز هيرفيه وكلوفيس ماييه، وميس البيك، 
بهدف  ماكاشيفا،  وتاوس  الجبار،  عبد  ورند 
العام. تجريدية وشعرية هذا  تجربة   تقديم 
وهناك أيضا معرض »بوابة” والذي يقدم من 
خالله معرض فن أبوظبي بالشراكة مع مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، والجناح الوطني لدولة 

اإلمارات في المعرض الدولي للفنون في بينالي 
البندقية، تجربة الصوت والفيديو الفنية الغامرة 
»عبور«، من إبداع الفنانة نجوم الغانم، العمل 
الفني الذي شارك ضمن جناح اإلمارات في 

بينالي البندقية عام ٢٠١٩.
وسيعود معرض »عبور« ألول مرة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ضمن معرض »بوابة« 
السنوي الذي يقام خالل معرض فن أبوظبي، والذي 
يسلط الضوء على الفنانين المحليين والدوليين.. 
وسيندرج ضمن مكونات معرض مهرجان أبوظبي 
 للثقافة والفنون بعنوان »إمارات الرؤى« ٢٠٢٢.

ويركز فن أبوظبي على تنظيم برنامج فنون منوع 
يشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع 
للمشاركة فيها، ويؤدي دورا 
ودعم  رعاية  في  جوهريا 
الفنانين الصاعدين، ويشكل 
المعارض  بين  وصل  حلقة 
بما  العالم  بقاع  شتى  من 
يدعم المشهد الفني المحلي 
والعالمي ويشمل غددا من 
البرامج والفعاليات والتجارب 
الفنية من بينها برنامج آفاق 
الفنانون الناشئون ٢٠٢١ الذي 
يقام تحت إشراف القيمان الفنيان سام برداويل 
وتيل فيلراث، الشريكان المؤسسان في منصة 
»آرت ري-أورينتد« ومديري متحف هامبورغ 
بانهوف وبرنامج آفاق تكليف الفنانين ويستضيف 
هذا العام أعماال تكليفية جديدة في عدد من 
المواقع الثقافية إلى جانب برنامج تعليمي يتضمن 
ورشا عمل فنية، ومحاضرات يقدمها فنانون 
عالوة على جوالت باللغتين اإلنجليزية والعربية 
ومسابقات ألفراد المجتمع من جميع األعمار.

يرجى زيارة موقعنا لمعرفة المزيد حول 
جدول العام الحالي.وام

في  أمس  للتراث  الشارقة  معهد  نظم 
المجلس األدبي بكلباء جلسة حوارية حول 
أهمية الجمع الميداني بهدف المساهمة في 
تثقيف وتعريف الجمهور عن قيمته وتزويده 
بالمعلومات وإبداء اآلراء واألفكار وغرس القيم 
 اإليجابية وحب التعاون في العمل الميداني.

شارك في الجلسة الدكتور سعيد الحداد مدير 
فرع المعهد في كلباء الذي تحدث عن أهمية 
الكسادي  عادل  والدكتور  الميداني  الجميع 
مدير إدارة التعليم المستمر بالمعهد وتناول 
خطوات البحث العلمي إضافة إلى الباحثة شيخة 
 الجابري وتحدثت عن توثيق المادة الميدانية .

وتطرق المتحدثون إلى منهجية الجمع الميداني 
فهو أداة أساسية لضبط عمليات الجمع وإحكامها 
وترشيد المالحظة والمقابلة ومهارات الجمع 
 الميداني وآلياته وخطواته ونشر التوعية بأهميته.

وقال الدكتور سعيد الحداد إن الجمع الميداني 

خطوة مهمة على طريق حفظ وصون التراث 
ونقله لألجيال وهي مهمة بالنسبة للباحث 
القارئ حيث يتوضح فيها  والدارس وكذلك 
ومن خاللها مفهوم الميدان وأسباب الجمع 

الميداني واألدوات المنهجية للجمع الميداني 
باإلضافة إلى وسائل وتقنيات الجمع الميداني 
وكل ما يسهم في جمع التراث الثقافي وصونه 

وتوثيقه.وام

أسدل مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
الستار على مشاركته في النسخة الـ ٤٠ من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، ونظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز 
إكسبو الشارقة، تحت شعار »هنا.. لك كتاب« 
على مدار ١١ يومًا، وشارك فيه ١,٦٣٢ ناشرًا 
عربيًا وأجنبيًا و8٥ كاتبًا ومبدعًا من مختلف 

بلدان العالم.
 وأثرى »تريندز« فعاليات المعرض ببرنامج 
ثقافي نوعي شمل إقامة ثالث جلسات نقاشية، 
إضافة إلى تنظيم حفل توقيع تسع إصدارات 
جديدة لباحثي ومؤلفي المركز ضمن مبادرة 
»تريندز« لدعم األقالم اإلماراتية الواعدة، فضاًل 
عن استقبال وفود رسمية ومسؤولين وشخصيات 
ثقافية وأكاديمية وزوار من مختلف دول العالم.

وعلى هامش مشاركة مركز »تريندز« في 
للكتاب، وقع ثالث  الدولي  الشارقة  معرض 
مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة، حيث وقَّع 
مجلس األمن السيبراني لحكومة دولة اإلمارات 
مذكرة تفاهم مع المركز بهدف تعزيز التعاون 
العلمي والبحثي واالستفادة من قواعد البيانات 

والمعلومات والبحوث المتاحة لديهما.
 كما وقع »تريندز« مذكرة تفاهم وتعاون مع 
شركة دار الحكمة للنشر والتوزيع بالشارقة - دولة 
اإلمارات بهدف بيع المطبوعات وتوزيعها، إلى 
جانب توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة 
دارالحكمة للنشر والتوزيع بلندن – المملكة 
المطبوعات  بيع  بهدف  البريطانية  المتحدة 

وتوزيعها، وذلك في جناح »تريندز« في المعرض.
ورؤيته  »تريندز«  استراتيجية  إطار  وفي 
ورسالته العالمية لنشر العلم والمعرفة على 
مركز  دعم  والدولي،  اإلقليمي  المستويين 
تريندز للبحوث واالستشارات، مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية بـ 
٥٠٠٠ عنوان من إصداراته المترجمة إلى ١٦ 
لغة عالمية، وتنوعت بين سالسل علمية وكتب 
جديدة وأبحاث ودراسات استراتيجية وسياسية 

واقتصادية ومعرفية عديدة.
كما دعم مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
مكتبة خورفكان العامة بمجموعة واسعة من 
أحدث إصداراته، وذلك على هامش مشاركته 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتسلمها 
أحمد المشتغل مدير مكتبة خورفكان العامة.

وزار جناح »تريندز« في »الشارقة للكتاب« 
الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز المعمري 
وأشاد باإلصدارات النوعية التي يضمها الجناح، 
خصوصًا كتب ودراسات تيارات اإلسالم السياسي، 

كما استقبل الجناح أيمن الباروت، األمين العام 
للبرلمان العربي للطفل، وتعرف إلى محتويات 

الجناح من إصدارات علمية قيمة.
كما زار الجناح الدكتور محمد سالم المزروعي، 
األمين العام للمجلس الوطني االتحادي سابقًا، 
إلى جانب استقبال وفد من مكتبة الكونجرس 
فرعي واشنطن والقاهرة، ترأسه المدير اإلقليمي 
للمكتبة وليم كوباكي، حيث اطلع على إصدارات 
محتواها  وثمن  والمعرفية،  العلمية  المركز 

البحثي الرصين.
»الشارقة  في  »تريندز«  جناح  واستقبل 
للكتاب« أيضا الدكتور محمود مشعل، عضو 
للشريعة  مالك  اإلمام  بكلية  التدريس  هيئة 
والقانون؛ والدكتور منصور عامر، مدير قسم 
اإلنتاج العلمي بجامعة األزهر؛ والدكتور سيد 
التنفيذي لمؤسسة مدارات  المدير  الشامي، 
الذكاء لتقنية المعلومات؛ وأمجد جروين، مدير 
النشر والتسويق في مركز المستقبل لألبحاث 

والدراسات المتقدمة.

حصلت جامعة عجمان على تصنيف ٥ نجوم 
 ، )QS(للتعلم عبر اإلنترنت من قبل مؤسسة
وهي مؤسسة عالمية رائدة في مجال تصنيف 
التعليم العالي. إن ما حصلت عليه جامعة 
عجمان كأعلى تصنيف ممكن في فئة التعلم 
عبر اإلنترنت يوضح مدى قدرة جامعة عجمان 
إيجابي  افتراضيًا بشكل  إشراك طلبتها  على 
ومتميز ووسط بيئة تعليمية وتجربة تعليمية 

فريدة من نوعها.
 QS Stars Online Learning يعتمد تصنيف
سبعة  التعليميةعلى  المؤسسات  أداء  على 
المؤشرات  هذه  تبحث  مختلفة.  مؤشرات 
مجموعة متنوعة من جوانب التعلم عن ُبعد 
وتقدم للمؤسسات األدلة والبراهين إلظهار 
مدى استيفائها لكل واحدة من هذه المعايير.

٥ من أصل 7 مؤشرات، سجلت فيها جامعة 
عجمان نقاًطا كاملة. تشمل هذه المؤشرات 
الخمسة مدى اندماج ومشاركة الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس، وتفاعل الطلبة، والخدمات 

الطالبية والتكنولوجية، واالستعانة بمصادر 
خارجية عبر اإلنترنت، وااللتزام بالتعلم عن ُبعد.

لجامعة  العالمي  اإلنجاز  على  وتعليًقا 
مدير  الصغير،  كريم  الدكتور  قال  عجمان، 
جامعة عجمان: »تفخرجامعة عجمان بتقديم 
تجربة تعليمية متميزة لطلبتها وفق أشكال 

عدة، ويعد تصنيفQS  ذات الخمس نجوم 
تأكيًدا جديًدا اللتزامنا تجاه التعلم عن ُبعد. لقد 
حان الوقت لكي تدرك المؤسسات وتقر بأّن 
التعلم عن ُبعد سيكون مكوًنا رئيسًيا للتعليم 
العالي في المستقبل ويجب علينا تبني هذا 

االتجاه بحماس وخطى ثابتة«. 

تكريس  عن  األوروبية  الجولة  أعلنت 
جهودها في العمل على خلق بيئة نظيفة 
خالية من الزجاجات البالستيكية ألول مرة 
ضمن فعاليات بطولة »دي بي ورلد للجولف« 
وذلك ضمن جهود دولة اإلمارات لتعزيز 
 استدامة البيئة ودعمها بالحلول االبتكارية .

البطولة  النهج وضع منظمو  وتعزيزا لهذا 
ضمن أولوياتهم االستراتيجية لحماية البيئة 
الطبيعية خطة  مواردها  استدامة  وضمان 
مجموعة  تشمل  للبيئة  صديقة  ممنهجة 
تطبيق  لضمان  اإلجراءات  من  متكاملة 
استدامة  تضمن  التي  البيئية  اإلجراءات 
لضمان  للجولف«  ورلد  بي  »دي  بطولة 
وتقليل  الطبيعية  الموارد  على  المحافظة 

البيئية. األنظمة  وحماية  البيئية   البصمة 
وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة آلية ال تمسها 
األيدي توفر مياه مصفاة عالية الجودة يتم 
تركيبها في منطقة عقارات جميرا للجولف 
لتغطي مناطق الملعب ومرافقه الخارجية في 
خطوة تضمن تزويد المياه لالعبين والطواقم 
المساعدة في الملعب والمسؤولين والجماهير 
كما توفر هذه األنظمة إمكانية إعادة ملء 
إلعادة  القابلة  واألكواب  المياه  زجاجات 

االستخدام مجانًا على مدار اليوم.
التي  الجديدة  المياه  أنظمة  وتتمتع 
الزجاجات  من  مزيد  »ال  شعار  تحمل 
توفر  إذ  االستخدام  بسهولة  البالستيكية« 
المياه في غضون ثواٍن من خالل استخدام 

دواسة سفلية للقدم مع إمكانية االختيار بين 
المياه الباردة أو العادية .. ويحث منظمو 
إحضار  على  المشجعين  األوروبية  الجولة 
الخاصة  للبيئة  الصديقة  المياه  زجاجات 
بهم والقابلة إلعادة االستخدام ليتمكنوا من 
 شرب مياه نقية من المحطات بشكل مباشر.

ويعكس قرار تركيب أنظمة حديثة لتوفير 
البالستيكية  المواد  استخدام  المياه وإزالة 
التزام الجولة األوروبية باتباع نمط االستدامة 
البيئية عبر تنظيم بطوالت صديقة للبيئة .. 
وتتوفر القوارير الزجاجية المخصصة للمياه 
في منافذ بيع األطعمة والمشروبات ويوجد 
عدد محدود من الزجاجات التي تحمل شعار 

بطولة »دي بي ورلد”.وام

تنطلق غداً أعمال »منتدى سالمة الطفل« 
الذي تنظمه إدارة سالمة الطفل التابعة للمجلس 
األعلى لشؤون األسرة بالشارقة تحت شعار 
»نصون براءتهم« في مركز الجواهر للمناسبات 
والمؤتمرات بالشارقة برعاية قرينة صاحب 
السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس األعلى 
على  الضوء  تسلط  حيث  األسرة  لشؤون 
اإلساءات التي تمس براءة األطفال بمشاركة 
 خبراء من ١٠ جهات اتحادية ومحلية ودولية.

ويعقد المنتدى جلستين رئيستين تركزان على 
المشتركة بين األسرة  المسؤوليات  تحديد 
والمجتمع والمؤسسات المختلفة لتوفير أقصى 
حدود الحماية لألطفال في البيئة الواقعية والعالم 
االفتراضي إضافة إلى أنواع اإلساءات الجسدية 
التي يتعرض لها األطفال ودور المؤسسات 
 في التعامل معها وآليات الحماية المختلفة.

وتحمل الجلسة األولى عنوان »أنواع اإلساءات 
ودور  األطفال  براءة  تمس  التي  الجنسية 
بها  يشارك  التعامل معها«  المؤسسات في 
كل من سعادة اللواء سيف الزري الشامسي 
القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة العامر 
القضاء  دائرة  نيابة  رئيس  العامري  كرامة 
أبوظبي و أحمد الميل مدير دائرة الخدمات 
االجتماعية بالشارقة و الدكتور وليد خالد 
الحمادي وكيل نيابة أول مدير نيابة األسرة 

موزة  و  الكلية  الشارقة  نيابة  في  والطفل 
الشومي – خبير اإلرشاد وجودة الحياة، وحدة 
 حماية الطفل من وزارة التربية والتعليم .

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان »طرق 
وقاية وحماية األطفال من اإلساءات – بحث 
األسرة  مسؤوليات  وتحديد  الحماية  اليات 
والمجتمع« وتستضيف كاًل من فيصل الشمري 
العضو المؤسس رئيس جمعية اإلمارات لحماية 
الطفل و المقدم عبدالرحمن التميمي مدير 
مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية وإيمان 
حارب مديرة إدارة الحماية االجتماعية في 
وزارة تنمية المجتمع وغنيمة البحري مديرة 

إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية 
النساء واألطفال كما يشارك في الجلسة كريس 
نولين المدير التنفيذي للمركز الوطني للدفاع 

عن األطفال عبر تسجيل صوتي مسجل.
ويهدف المنتدى إلى الخروج بتوصيات 
عملية يستفيد منها صّناع القرار وتسهم في رفع 
درجة الوعي لدى األسرة والمجتمع وتحديد 
نطاق المسؤوليات لتوفير أعلى درجات وقاية 
وحماية األطفال من اإلساءات واالنتهاكات 
بأنواعها المختلفة ليتحول المنتدى إلى مرجع 
موثوق ومعتمد في قضايا سالمة الطفل على 

مستوى الشارقة واإلمارات، والمنطقة.وام

الذي  للجودو  اإلمارات  منتخب  بدأ 
أبوظبي  للمشاركة في بطولة  اختياره  تم 
)الخمسين( جراند سالم لعام ٢٠٢١، تدريباته 
المختلفة  أنديتهم  برنامج خاص مع  وفق 
لحين بدء التدريبات الجماعية في أبوظبي 
نوفمبر،   ٢١ الموافق  المقبل  األحد  يوم 
أشيدا  الياباني  المدرب  بإشراف  وذلك 
كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية، 
وذلك ضمن خطة االتحاد واهتمامه بتلك 
 المنتخبات العمرية بهدف تواصل األجيال.

وتقام البطولة خالل الفترة من ٢٦ إلى ٢8 
نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي ، وبدعم من مجلس أبوظبي 
الرياضي، وإشراف من االتحاد الدولي للجودو، 
 في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضي.

وتضم بعثة منتخبنا التي تم اعتمادها من 

قبل مجلس إدارة االتحاد برئاسة سعاد محمد 
بن ثعلوب الدرعي ٩ العبين بجانب المدرب 
الياباني أشيدا ومسؤول الفريق شعبان السيد 
المدير الفني لالتحاد، وتتكون قائمة الالعبين 
من خليفة الحوسني )٢٢ سنة( الذي سيلعب 

بالميدالية  الفائز  وهو  كجم   7٣ وزن  في 
بالهند  للشباب  العالم  بطولة  في  الفضية 
في ٢٠١7، والفائز بأول ميدالية لإلمارات 
على مستوى الشباب في بطولة كأس أسيا 

بهونج كونغ في ٢٠١8.

برعاية خالد بن محمد بن زايد 

انطالق النسخة الـ 13 من »فن أبوظبي« 17 نوفمبر

»الشارقة للتراث« ينظم جلسة حوارية عن أهمية الجمع الميداني

أثرى فعاليات النسخة الـ 40 ببرنامج ثقافي نوعي ووقع 3 مذكرات تفاهم
»تريندز« يودع »الشارقة للكتاب« ويدعم مكتبة الملك فهد الوطنية بـ 5000 عنوان

جامعة عجمان تحصل على تقدير 5 نجوم بمجال التعليم عن ُبعد من »QS العالمية«

الجولة األوروبية تطلق مبادرة بيئية لتعزيز االستدامة في بطولة »دي بي ورلد للجولف«

»منتدى سالمة الطفل« ينطلق غدًا تحت شعار »نصون براءتهم«

9 العبين يمثلون منتخبنا في بطولة أبوظبي »الخمسين« جراند سالم للجودو

عجمان - الوطن

أبوظبي - الوطن

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجازات فريق 
أبوظبي في مونديال الدراجات المائية

بارك الشــيخ محمد بن سلطان 
بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس 
ــي للرياضــات  ــادي أبوظب إدارة ن
الرياضيــة  اإلنجــازات  البحريــة 
فريــق  حققهــا  التــي  البحريــة 
ــة  ــة الختامي ــي الجول ــي ف أبوظب
ــات  ــم للدراج ــة العال ــن بطول م
المائيــة بالكويت، وأشــاد بتحقيق 
ــركات  ــة الح ــة فئ ــق لذهبي الفري
االســتعراضية، وفضيــة فئة واقف 
ــاركة  ــع المش ــة م ــيدات خاص س
ــة  ــهدتها البطول ــي ش ــرة الت الكبي
والمســتويات الفنيــة العاليــة فــي 
المنافســة التــي تعتبر قمــة الهرم 
 فــي بطــوالت الدراجــات المائية.
بــن  محمــد  الشــيخ  وثمــن 
ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان 
مــا تقدمــه القيــادة الرشــيدة مــن 

دعــم متواصــل لقطــاع الرياضــة البحريــة 
ــدا أن  ــوق، مؤك ــق التف ــبيل تحقي ــي س ف
اإلنجــازات التــي يواصــل الفريــق تحقيقها 
نتاج طبيعي للدعم الكبير والسخي والذي 
توفــره القيادة والدولة ألبنائها الرياضيين، 
ــاء  ــة تنافســية ألبن ــر أفضــل بيئ وأن توفي
ــع  ــوق ورف ــق للتف ــارات أفضــل طري اإلم
 اســم الدولــة عاليــا فــي كل المحافــل.
وأكد أن تفوق األبطال في المنافسة يأتي 
ليكمــل سلســلة اإلنجــازات التــي حققهــا 
ــي  ــزوارق الســريعة ف ــي لل ــق أبوظب فري
ــج  موســم ٢٠٢١ ، وصعــود منصــة التتوي
فــي أغلــب المشــاركات التــي خاضهــا 
ــة  ــا مهم ــى عاتقن ــل عل ــال : »نحم .. وق
تمثيــل اإلمــارات فــي البطــوالت البحريــة 
ــا  ــة ألنن ــؤولية مهم ــي مس ــة، وه الدولي
ــة  ــي المقدم ــون ف ــا ألن نك نســعى دائم
بــأي منافســة نشــارك فيهــا، مــا قــام بــه 
أبطالنــا فــي الكويــت بتحقيــق ميداليــات 
جديــدة يعكــس التطــور الكبيــر للرياضــة 
البحريــة اإلماراتيــة والمســتوى الكبيــر 
ــا  ــه فريقن ــل إلي ــذي وص ــج ال ــن النض م
الــدوام«. علــى  اإلنجــازات   بتحقيــق 
وثمــن التفــوق المتواصــل لفريــق أبوظبي 
هذا الموســم، والعودة مجددا للمشــاركة 
ــة،  ــة الدولي ــوالت البحري ــرز البط ــي أب ف
مؤكــدا أن الفريــق مــاض علــى النهــج 
نفســه الذي تأســس من أجله وهو صناعة 
األجيــال الجديــدة في الرياضــات البحرية، 
وتحقيــق األلقــاب واإلنجــازات والحــرص 

علــى أن يكــون اســم اإلمــارات حاضرا في 
 البطــوالت والمنافســات البحريــة الدولية.
وكشــف الشــيخ محمــد بــن ســلطان بــن 
خليفــة آل نهيــان عــن وجــود اســتراتيجية 
ــة لفريــق أبوظبــي كــي يســتمر فــي  ثابت
تفوقــه بمختلــف البطــوالت المتبقية هذا 
الموســم، التي سيشــارك فيها خالل شهري 
نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، حيث 
سيســتكمل المنافســة فــي بطولــة العالــم 
لــزوارق الفورمــوال١، وأيضا سيشــارك في 
جــوالت بطولــة العالــم لــزوارق »اإلكــس 
كات« كــي تكون ختام المشــاركات القوية 
ــم. ــذا الموس ــالل ه ــي خ ــق أبوظب  لفري
ــب  ــر بلق ــد ظف ــي ق ــق أبوظب وكان فري
فئــة الحــركات اإلســتعراضية فــي الجولــة 
الختاميــة من مونديــال الدراجــات المائية 
فــي الكويــت، بعــد أن تمكــن راشــد المال 
ــي  ــم ١٠٠ ، ف ــة رق ــول للنقط ــن الوص م
حيــن اســتطاعت إيمــا نولــي مــن الفريــق 
ــة واقــف ســيدات فــي المركــز  ــاء فئ إنه
ــة، وهــي  الثانــي بالترتيــب العــام للبطول
النتائــج التــي تكمــل تفوق فريــق أبوظبي 
بعــد أن حقــق هــذا الصيــف لقــب بطولة 
العالم لزوارق الفورموال٢، ووصافة بطولة 
العالم لزوارق الفورموال تحدي ١٢ ساعة، 
ــا  ــام حالي ــب الع ــة لتصــدر الترتي باإلضاف
فــي بطولــة العالــم لــزوارق الفورمــوال١ ، 
واستعداده لخوض جولتين الحقا في هذه 
البطولــة ، وكذلــك االســتعداد للمشــاركة 
فــي بطولــة العالــم لــزوارق اإلكــس كات 

فــي ديســمبر المقبــل.وام

مشاركة 49 صالة عرض من 19 بلدًا و130 فنانًا من أنحاء العالم
نجاح الجهود المبذولة على مستوى القطاع الفني والثقافي في اإلمارات
منح منصة حيوية للجيل القادم من الكوادر اإلبداعية الناشئة في اإلمارات

تنظيم برنامج فنون 
منوع يشكل منصة 

لجميع أفراد المجتمع 
للمشاركة فيها

حلقة وصل بين 
المعارض من شتى بقاع 
العالم لدعم المشهد 
الفني المحلي والعالمي

نمو وازدهار المجتمع الفني واإلبداعي في اإلمارات ودعمها للفنانين 

أبوظبي - الوطن

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م18

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تفتتح 
دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي النسخة الـ ١٣ 
من معرض فن أبوظبي أمام الجمهور في منارة 
 السعديات، وذلك يوم األربعاء ١7 نوفمبر الجاري.

ويعود المعرض في العام الحالي ليستضيف محبي 
الفن مرة أخرى على أرض الواقع بمشاركة ٤٩ 
صالة عرض من ١٩ بلدا، وأكثر من ١٣٠ فنانا من 
أنحاء العالم، يمثلون صاالت العرض المشاركة 
 ويقدمون أكثر من ٦٠٠ عمل فني فريد من نوعه.

وتحتضن نسخة العام الحالي ١٤ صالة عرض 
جديدة بمشاركة أعمال من كولومبيا، وفرنسا، 
وهونغ كونغ، والهند، وإيران، وإيطاليا، واألردن، 
والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، 
وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، واإلمارات العربية 
المتحدة، باإلضافة إلى تجارب فنية فريدة تثري 

قسم  هي  المعرض  برامج 
األزرق«،  ظالل  من  »ظل 
الفني  القيم  إشراف  تحت 
سيمون نجامي وبرنامج فنون 
األداء، تحت إشراف القيمة 
الفنية روز ليجون؛ وبرنامج 
»آفاق: الفنانون الناشئون«، 
تحت إشراف القيمين الفنيين 
 سام برداويل وتيل فيلراث.

و قال معالي محمد خليفة 
المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: 
»استطاع فن أبوظبي هذا العام أن يعود بنسخته 
المادية وسط أجواء تعلو فيها سالمة وصحة 
شاهدا  يعد  مما  أساسية،  كأولوية  الجميع 
قويا على نجاح الجهود والمساعي الجماعية 
المبذولة على مستوى القطاع الفني والثقافي 
في أبوظبي ودولة اإلمارات.. وال تفوتنا هذه 
المناسبة دون توجيه جزيل الشكر إلى كافة 
األطراف الداعمة لفن أبوظبي من ضيوف المعرض 
والشركاء والعارضين والقيمين والفنانين، تقديرا 

لحرصهم على المشاركة في هذه التظاهرة 
الثقافية البارزة في إمارة أبوظبي، التي تواصل 
اكتساب زخم عالمي باعتبارها ملتقى محوريا 
يجمع بين مختلف المواهب والكوادر اإلبداعية 
من مختلف الجنسيات، مؤكدة بذلك دورها 
كحاضنة رئيسية تمنح الجيل القادم من الكوادر 
اإلبداعية الناشئة منصة حيوية تساهم بدورها 
 في إرساء أسس بيئة فنية وثقافية مستدامة”.

النسخة  حققته  الذي  الكبير  النجاح  وعقب 
في ٢٠٢٠،  أبوظبي  فن  من  األولى  الرقمية 
دعا القائمون على المعرض القيمين الفنيين 
من العام الماضي سيمون نجامي وروز ليجون 
المعرض  في  جديدة  تنظيمية  أطر  لتقديم 
الواقع. أرض  على  العام  هذا  يقام   الذي 

و قالت دياال نسيبة، مديرة فن أبوظبي: » 
سعداء بافتتاح فن أبوظبي رسميا وعودة فعالياته 
وبرامجه بنسخته المادية إلى منارة السعديات 
السيما وأنه يشهد هذا العام 
مشاركة قياسية من ٤٩ صالة 
عرض ما يعكس نمو وازدهار 
المجتمع الفني واإلبداعي في 
دولة اإلمارات كما يؤكد الدعم 
أبوظبي  إمارة  تقدمه  الذي 
للفنانين وصاالت العرض، األمر 
الذي اتضح جليا للجميع أثناء 
الجائحة عبر مختلف المبادرات 
إلى جنب مع  الداعمة جنبا 
فعاليات نسخته الرقمية خالل العام الماضي.. 
وتتطلع صاالت العرض، التي تكرر مشاركتها 
في المعرض، للتواصل مرة أخرى مع عموم 
الجمهور والترحيب بالزوار وجامعي التحف 
الفنية باإلضافة إلى صاالت العرض المشاركة 
ألول مرة التي تتحمس للترحيب بجمهور فن 
أبوظبي من الداعمين والزوار ورعاة الفنون”.

وسيفتتح معرض فن أبوظبي أبوابه أمام 
عموم الجمهور يوم ١7 نوفمبر ويستمر حتى ٢١ 
من الشهر نفسه .. وتتضمن المعارض والبرامج 

الفنية التي يقدمها قسم 
والمعاصر  الحديث  الفن 
صالة   ٢٦ يحتضن  الذي 
عرض مشاركة من ١٥ بلدا 

تستضيف مجموعة واسعة ومتنوعة من األعمال 
الفنية لمبدعين وفنانين من شتى المسارات 
الفنية.. إضافة إلى قسم المشاريع الفنية الخاصة 
بمشاركة ٢١ صالة عرض من ٦ بلدان تقدم كل 
صالة عرض منها أعماال فنية مختارة من واحد إلى 
ثالثة فنانين .. و قسم »ظل من ظالل األزرق« 
تحت إشراف القيم الفني سيمون نجامي الذي 
الفنانين وصاالت  من  لعدد  أعماال  سيعرض 
بعنوان  جديدة  تنظيمية  أطر  العرض ضمن 
»ظل من ظالل األزرق« ويضع نجامي موسيقى 
الجاز كصورة مجازية لمعايير المعرض غير 
المقيدة بعوامل أو شروط.. وسيضم هذا القسم 
أعماال فنية لكل من ريتشارد أتوجونزا والفنانة 

شارلين كوميونتيل عبر صالة 
العرض »أفري آرت« )كامباال، 
أوغندا( والفنان بيلي بيدجوكا 
وجويل يونكيو عبر صالة عرض 
»غاليري إم أيه إم« )دواال، 
الكاميرون(، والفنان أبدواليا 
كوناتي عبر صالة عرض »بريمو 
إيطاليا(،  )ميالنو،  مارال« 
كوسينتيني  نيسان  والفنانة 
وجويل آندريانومياريسوا في 

 صالة عرض »صابرينا عمراني« )مدريد، إسبانيا(.
األداء  فنون  برنامج  أيضا  الفعاليات  وتضم 
تحت إشراف القيمة الفنية روز ليجون، التي 
للفنانين  فنية  أربعة عروض  بتكليف  قامت 
لويز هيرفيه وكلوفيس ماييه، وميس البيك، 
بهدف  ماكاشيفا،  وتاوس  الجبار،  عبد  ورند 
العام. تجريدية وشعرية هذا  تجربة   تقديم 

وهناك أيضا معرض »بوابة” والذي يقدم من 
خالله معرض فن أبوظبي بالشراكة مع مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، والجناح الوطني لدولة 

اإلمارات في المعرض الدولي للفنون في بينالي 
البندقية، تجربة الصوت والفيديو الفنية الغامرة 
»عبور«، من إبداع الفنانة نجوم الغانم، العمل 
الفني الذي شارك ضمن جناح اإلمارات في 

بينالي البندقية عام ٢٠١٩.
وسيعود معرض »عبور« ألول مرة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ضمن معرض »بوابة« 
السنوي الذي يقام خالل معرض فن أبوظبي، والذي 
يسلط الضوء على الفنانين المحليين والدوليين.. 
وسيندرج ضمن مكونات معرض مهرجان أبوظبي 
 للثقافة والفنون بعنوان »إمارات الرؤى« ٢٠٢٢.

ويركز فن أبوظبي على تنظيم برنامج فنون منوع 
يشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع 
للمشاركة فيها، ويؤدي دورا 
ودعم  رعاية  في  جوهريا 
الفنانين الصاعدين، ويشكل 
المعارض  بين  وصل  حلقة 
بما  العالم  بقاع  شتى  من 
يدعم المشهد الفني المحلي 
والعالمي ويشمل غددا من 
البرامج والفعاليات والتجارب 
الفنية من بينها برنامج آفاق 
الفنانون الناشئون ٢٠٢١ الذي 
يقام تحت إشراف القيمان الفنيان سام برداويل 
وتيل فيلراث، الشريكان المؤسسان في منصة 
»آرت ري-أورينتد« ومديري متحف هامبورغ 
بانهوف وبرنامج آفاق تكليف الفنانين ويستضيف 
هذا العام أعماال تكليفية جديدة في عدد من 
المواقع الثقافية إلى جانب برنامج تعليمي يتضمن 
ورشا عمل فنية، ومحاضرات يقدمها فنانون 
عالوة على جوالت باللغتين اإلنجليزية والعربية 
ومسابقات ألفراد المجتمع من جميع األعمار.

يرجى زيارة موقعنا لمعرفة المزيد حول 
جدول العام الحالي.وام

في  أمس  للتراث  الشارقة  معهد  نظم 
المجلس األدبي بكلباء جلسة حوارية حول 
أهمية الجمع الميداني بهدف المساهمة في 
تثقيف وتعريف الجمهور عن قيمته وتزويده 
بالمعلومات وإبداء اآلراء واألفكار وغرس القيم 
 اإليجابية وحب التعاون في العمل الميداني.

شارك في الجلسة الدكتور سعيد الحداد مدير 
فرع المعهد في كلباء الذي تحدث عن أهمية 
الكسادي  عادل  والدكتور  الميداني  الجميع 
مدير إدارة التعليم المستمر بالمعهد وتناول 
خطوات البحث العلمي إضافة إلى الباحثة شيخة 
 الجابري وتحدثت عن توثيق المادة الميدانية .

وتطرق المتحدثون إلى منهجية الجمع الميداني 
فهو أداة أساسية لضبط عمليات الجمع وإحكامها 
وترشيد المالحظة والمقابلة ومهارات الجمع 
 الميداني وآلياته وخطواته ونشر التوعية بأهميته.

وقال الدكتور سعيد الحداد إن الجمع الميداني 

خطوة مهمة على طريق حفظ وصون التراث 
ونقله لألجيال وهي مهمة بالنسبة للباحث 
القارئ حيث يتوضح فيها  والدارس وكذلك 
ومن خاللها مفهوم الميدان وأسباب الجمع 

الميداني واألدوات المنهجية للجمع الميداني 
باإلضافة إلى وسائل وتقنيات الجمع الميداني 
وكل ما يسهم في جمع التراث الثقافي وصونه 

وتوثيقه.وام

أسدل مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
الستار على مشاركته في النسخة الـ ٤٠ من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، ونظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز 
إكسبو الشارقة، تحت شعار »هنا.. لك كتاب« 
على مدار ١١ يومًا، وشارك فيه ١,٦٣٢ ناشرًا 
عربيًا وأجنبيًا و8٥ كاتبًا ومبدعًا من مختلف 

بلدان العالم.
 وأثرى »تريندز« فعاليات المعرض ببرنامج 
ثقافي نوعي شمل إقامة ثالث جلسات نقاشية، 
إضافة إلى تنظيم حفل توقيع تسع إصدارات 
جديدة لباحثي ومؤلفي المركز ضمن مبادرة 
»تريندز« لدعم األقالم اإلماراتية الواعدة، فضاًل 
عن استقبال وفود رسمية ومسؤولين وشخصيات 
ثقافية وأكاديمية وزوار من مختلف دول العالم.

وعلى هامش مشاركة مركز »تريندز« في 
للكتاب، وقع ثالث  الدولي  الشارقة  معرض 
مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة، حيث وقَّع 
مجلس األمن السيبراني لحكومة دولة اإلمارات 
مذكرة تفاهم مع المركز بهدف تعزيز التعاون 
العلمي والبحثي واالستفادة من قواعد البيانات 

والمعلومات والبحوث المتاحة لديهما.
 كما وقع »تريندز« مذكرة تفاهم وتعاون مع 
شركة دار الحكمة للنشر والتوزيع بالشارقة - دولة 
اإلمارات بهدف بيع المطبوعات وتوزيعها، إلى 
جانب توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة 
دارالحكمة للنشر والتوزيع بلندن – المملكة 
المطبوعات  بيع  بهدف  البريطانية  المتحدة 

وتوزيعها، وذلك في جناح »تريندز« في المعرض.
ورؤيته  »تريندز«  استراتيجية  إطار  وفي 
ورسالته العالمية لنشر العلم والمعرفة على 
مركز  دعم  والدولي،  اإلقليمي  المستويين 
تريندز للبحوث واالستشارات، مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية بـ 
٥٠٠٠ عنوان من إصداراته المترجمة إلى ١٦ 
لغة عالمية، وتنوعت بين سالسل علمية وكتب 
جديدة وأبحاث ودراسات استراتيجية وسياسية 

واقتصادية ومعرفية عديدة.
كما دعم مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
مكتبة خورفكان العامة بمجموعة واسعة من 
أحدث إصداراته، وذلك على هامش مشاركته 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتسلمها 
أحمد المشتغل مدير مكتبة خورفكان العامة.

وزار جناح »تريندز« في »الشارقة للكتاب« 
الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز المعمري 
وأشاد باإلصدارات النوعية التي يضمها الجناح، 
خصوصًا كتب ودراسات تيارات اإلسالم السياسي، 

كما استقبل الجناح أيمن الباروت، األمين العام 
للبرلمان العربي للطفل، وتعرف إلى محتويات 

الجناح من إصدارات علمية قيمة.
كما زار الجناح الدكتور محمد سالم المزروعي، 
األمين العام للمجلس الوطني االتحادي سابقًا، 
إلى جانب استقبال وفد من مكتبة الكونجرس 
فرعي واشنطن والقاهرة، ترأسه المدير اإلقليمي 
للمكتبة وليم كوباكي، حيث اطلع على إصدارات 
محتواها  وثمن  والمعرفية،  العلمية  المركز 

البحثي الرصين.
»الشارقة  في  »تريندز«  جناح  واستقبل 
للكتاب« أيضا الدكتور محمود مشعل، عضو 
للشريعة  مالك  اإلمام  بكلية  التدريس  هيئة 
والقانون؛ والدكتور منصور عامر، مدير قسم 
اإلنتاج العلمي بجامعة األزهر؛ والدكتور سيد 
التنفيذي لمؤسسة مدارات  المدير  الشامي، 
الذكاء لتقنية المعلومات؛ وأمجد جروين، مدير 
النشر والتسويق في مركز المستقبل لألبحاث 

والدراسات المتقدمة.

حصلت جامعة عجمان على تصنيف ٥ نجوم 
 ، )QS(للتعلم عبر اإلنترنت من قبل مؤسسة
وهي مؤسسة عالمية رائدة في مجال تصنيف 
التعليم العالي. إن ما حصلت عليه جامعة 
عجمان كأعلى تصنيف ممكن في فئة التعلم 
عبر اإلنترنت يوضح مدى قدرة جامعة عجمان 
إيجابي  افتراضيًا بشكل  إشراك طلبتها  على 
ومتميز ووسط بيئة تعليمية وتجربة تعليمية 

فريدة من نوعها.
 QS Stars Online Learning يعتمد تصنيف
سبعة  التعليميةعلى  المؤسسات  أداء  على 
المؤشرات  هذه  تبحث  مختلفة.  مؤشرات 
مجموعة متنوعة من جوانب التعلم عن ُبعد 
وتقدم للمؤسسات األدلة والبراهين إلظهار 
مدى استيفائها لكل واحدة من هذه المعايير.

٥ من أصل 7 مؤشرات، سجلت فيها جامعة 
عجمان نقاًطا كاملة. تشمل هذه المؤشرات 
الخمسة مدى اندماج ومشاركة الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس، وتفاعل الطلبة، والخدمات 

الطالبية والتكنولوجية، واالستعانة بمصادر 
خارجية عبر اإلنترنت، وااللتزام بالتعلم عن ُبعد.

لجامعة  العالمي  اإلنجاز  على  وتعليًقا 
مدير  الصغير،  كريم  الدكتور  قال  عجمان، 
جامعة عجمان: »تفخرجامعة عجمان بتقديم 
تجربة تعليمية متميزة لطلبتها وفق أشكال 

عدة، ويعد تصنيفQS  ذات الخمس نجوم 
تأكيًدا جديًدا اللتزامنا تجاه التعلم عن ُبعد. لقد 
حان الوقت لكي تدرك المؤسسات وتقر بأّن 
التعلم عن ُبعد سيكون مكوًنا رئيسًيا للتعليم 
العالي في المستقبل ويجب علينا تبني هذا 

االتجاه بحماس وخطى ثابتة«. 

تكريس  عن  األوروبية  الجولة  أعلنت 
جهودها في العمل على خلق بيئة نظيفة 
خالية من الزجاجات البالستيكية ألول مرة 
ضمن فعاليات بطولة »دي بي ورلد للجولف« 
وذلك ضمن جهود دولة اإلمارات لتعزيز 
 استدامة البيئة ودعمها بالحلول االبتكارية .

البطولة  النهج وضع منظمو  وتعزيزا لهذا 
ضمن أولوياتهم االستراتيجية لحماية البيئة 
الطبيعية خطة  مواردها  استدامة  وضمان 
مجموعة  تشمل  للبيئة  صديقة  ممنهجة 
تطبيق  لضمان  اإلجراءات  من  متكاملة 
استدامة  تضمن  التي  البيئية  اإلجراءات 
لضمان  للجولف«  ورلد  بي  »دي  بطولة 
وتقليل  الطبيعية  الموارد  على  المحافظة 

البيئية. األنظمة  وحماية  البيئية   البصمة 
وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة آلية ال تمسها 
األيدي توفر مياه مصفاة عالية الجودة يتم 
تركيبها في منطقة عقارات جميرا للجولف 
لتغطي مناطق الملعب ومرافقه الخارجية في 
خطوة تضمن تزويد المياه لالعبين والطواقم 
المساعدة في الملعب والمسؤولين والجماهير 
كما توفر هذه األنظمة إمكانية إعادة ملء 
إلعادة  القابلة  واألكواب  المياه  زجاجات 

االستخدام مجانًا على مدار اليوم.
التي  الجديدة  المياه  أنظمة  وتتمتع 
الزجاجات  من  مزيد  »ال  شعار  تحمل 
توفر  إذ  االستخدام  بسهولة  البالستيكية« 
المياه في غضون ثواٍن من خالل استخدام 

دواسة سفلية للقدم مع إمكانية االختيار بين 
المياه الباردة أو العادية .. ويحث منظمو 
إحضار  على  المشجعين  األوروبية  الجولة 
الخاصة  للبيئة  الصديقة  المياه  زجاجات 
بهم والقابلة إلعادة االستخدام ليتمكنوا من 
 شرب مياه نقية من المحطات بشكل مباشر.

ويعكس قرار تركيب أنظمة حديثة لتوفير 
البالستيكية  المواد  استخدام  المياه وإزالة 
التزام الجولة األوروبية باتباع نمط االستدامة 
البيئية عبر تنظيم بطوالت صديقة للبيئة .. 
وتتوفر القوارير الزجاجية المخصصة للمياه 
في منافذ بيع األطعمة والمشروبات ويوجد 
عدد محدود من الزجاجات التي تحمل شعار 

بطولة »دي بي ورلد”.وام

تنطلق غداً أعمال »منتدى سالمة الطفل« 
الذي تنظمه إدارة سالمة الطفل التابعة للمجلس 
األعلى لشؤون األسرة بالشارقة تحت شعار 
»نصون براءتهم« في مركز الجواهر للمناسبات 
والمؤتمرات بالشارقة برعاية قرينة صاحب 
السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس األعلى 
على  الضوء  تسلط  حيث  األسرة  لشؤون 
اإلساءات التي تمس براءة األطفال بمشاركة 
 خبراء من ١٠ جهات اتحادية ومحلية ودولية.

ويعقد المنتدى جلستين رئيستين تركزان على 
المشتركة بين األسرة  المسؤوليات  تحديد 
والمجتمع والمؤسسات المختلفة لتوفير أقصى 
حدود الحماية لألطفال في البيئة الواقعية والعالم 
االفتراضي إضافة إلى أنواع اإلساءات الجسدية 
التي يتعرض لها األطفال ودور المؤسسات 
 في التعامل معها وآليات الحماية المختلفة.

وتحمل الجلسة األولى عنوان »أنواع اإلساءات 
ودور  األطفال  براءة  تمس  التي  الجنسية 
بها  يشارك  التعامل معها«  المؤسسات في 
كل من سعادة اللواء سيف الزري الشامسي 
القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة العامر 
القضاء  دائرة  نيابة  رئيس  العامري  كرامة 
أبوظبي و أحمد الميل مدير دائرة الخدمات 
االجتماعية بالشارقة و الدكتور وليد خالد 
الحمادي وكيل نيابة أول مدير نيابة األسرة 

موزة  و  الكلية  الشارقة  نيابة  في  والطفل 
الشومي – خبير اإلرشاد وجودة الحياة، وحدة 
 حماية الطفل من وزارة التربية والتعليم .

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان »طرق 
وقاية وحماية األطفال من اإلساءات – بحث 
األسرة  مسؤوليات  وتحديد  الحماية  اليات 
والمجتمع« وتستضيف كاًل من فيصل الشمري 
العضو المؤسس رئيس جمعية اإلمارات لحماية 
الطفل و المقدم عبدالرحمن التميمي مدير 
مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية وإيمان 
حارب مديرة إدارة الحماية االجتماعية في 
وزارة تنمية المجتمع وغنيمة البحري مديرة 

إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية 
النساء واألطفال كما يشارك في الجلسة كريس 
نولين المدير التنفيذي للمركز الوطني للدفاع 

عن األطفال عبر تسجيل صوتي مسجل.
ويهدف المنتدى إلى الخروج بتوصيات 
عملية يستفيد منها صّناع القرار وتسهم في رفع 
درجة الوعي لدى األسرة والمجتمع وتحديد 
نطاق المسؤوليات لتوفير أعلى درجات وقاية 
وحماية األطفال من اإلساءات واالنتهاكات 
بأنواعها المختلفة ليتحول المنتدى إلى مرجع 
موثوق ومعتمد في قضايا سالمة الطفل على 

مستوى الشارقة واإلمارات، والمنطقة.وام

الذي  للجودو  اإلمارات  منتخب  بدأ 
أبوظبي  للمشاركة في بطولة  اختياره  تم 
)الخمسين( جراند سالم لعام ٢٠٢١، تدريباته 
المختلفة  أنديتهم  برنامج خاص مع  وفق 
لحين بدء التدريبات الجماعية في أبوظبي 
نوفمبر،   ٢١ الموافق  المقبل  األحد  يوم 
أشيدا  الياباني  المدرب  بإشراف  وذلك 
كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية، 
وذلك ضمن خطة االتحاد واهتمامه بتلك 
 المنتخبات العمرية بهدف تواصل األجيال.

وتقام البطولة خالل الفترة من ٢٦ إلى ٢8 
نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي ، وبدعم من مجلس أبوظبي 
الرياضي، وإشراف من االتحاد الدولي للجودو، 
 في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضي.

وتضم بعثة منتخبنا التي تم اعتمادها من 

قبل مجلس إدارة االتحاد برئاسة سعاد محمد 
بن ثعلوب الدرعي ٩ العبين بجانب المدرب 
الياباني أشيدا ومسؤول الفريق شعبان السيد 
المدير الفني لالتحاد، وتتكون قائمة الالعبين 
من خليفة الحوسني )٢٢ سنة( الذي سيلعب 

بالميدالية  الفائز  وهو  كجم   7٣ وزن  في 
بالهند  للشباب  العالم  بطولة  في  الفضية 
في ٢٠١7، والفائز بأول ميدالية لإلمارات 
على مستوى الشباب في بطولة كأس أسيا 

بهونج كونغ في ٢٠١8.

برعاية خالد بن محمد بن زايد 

انطالق النسخة الـ 13 من »فن أبوظبي« 17 نوفمبر

»الشارقة للتراث« ينظم جلسة حوارية عن أهمية الجمع الميداني

أثرى فعاليات النسخة الـ 40 ببرنامج ثقافي نوعي ووقع 3 مذكرات تفاهم
»تريندز« يودع »الشارقة للكتاب« ويدعم مكتبة الملك فهد الوطنية بـ 5000 عنوان

جامعة عجمان تحصل على تقدير 5 نجوم بمجال التعليم عن ُبعد من »QS العالمية«

الجولة األوروبية تطلق مبادرة بيئية لتعزيز االستدامة في بطولة »دي بي ورلد للجولف«

»منتدى سالمة الطفل« ينطلق غدًا تحت شعار »نصون براءتهم«

9 العبين يمثلون منتخبنا في بطولة أبوظبي »الخمسين« جراند سالم للجودو

عجمان - الوطن

أبوظبي - الوطن

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجازات فريق 
أبوظبي في مونديال الدراجات المائية

بارك الشــيخ محمد بن سلطان 
بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس 
ــي للرياضــات  ــادي أبوظب إدارة ن
الرياضيــة  اإلنجــازات  البحريــة 
فريــق  حققهــا  التــي  البحريــة 
ــة  ــة الختامي ــي الجول ــي ف أبوظب
ــات  ــم للدراج ــة العال ــن بطول م
المائيــة بالكويت، وأشــاد بتحقيق 
ــركات  ــة الح ــة فئ ــق لذهبي الفري
االســتعراضية، وفضيــة فئة واقف 
ــاركة  ــع المش ــة م ــيدات خاص س
ــة  ــهدتها البطول ــي ش ــرة الت الكبي
والمســتويات الفنيــة العاليــة فــي 
المنافســة التــي تعتبر قمــة الهرم 
 فــي بطــوالت الدراجــات المائية.

بــن  محمــد  الشــيخ  وثمــن 
ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان 
مــا تقدمــه القيــادة الرشــيدة مــن 

دعــم متواصــل لقطــاع الرياضــة البحريــة 
ــدا أن  ــوق، مؤك ــق التف ــبيل تحقي ــي س ف
اإلنجــازات التــي يواصــل الفريــق تحقيقها 
نتاج طبيعي للدعم الكبير والسخي والذي 
توفــره القيادة والدولة ألبنائها الرياضيين، 
ــاء  ــة تنافســية ألبن ــر أفضــل بيئ وأن توفي
ــع  ــوق ورف ــق للتف ــارات أفضــل طري اإلم
 اســم الدولــة عاليــا فــي كل المحافــل.

وأكد أن تفوق األبطال في المنافسة يأتي 
ليكمــل سلســلة اإلنجــازات التــي حققهــا 
ــي  ــزوارق الســريعة ف ــي لل ــق أبوظب فري
ــج  موســم ٢٠٢١ ، وصعــود منصــة التتوي
فــي أغلــب المشــاركات التــي خاضهــا 
ــة  ــا مهم ــى عاتقن ــل عل ــال : »نحم .. وق
تمثيــل اإلمــارات فــي البطــوالت البحريــة 
ــا  ــة ألنن ــؤولية مهم ــي مس ــة، وه الدولي
ــة  ــي المقدم ــون ف ــا ألن نك نســعى دائم
بــأي منافســة نشــارك فيهــا، مــا قــام بــه 
أبطالنــا فــي الكويــت بتحقيــق ميداليــات 
جديــدة يعكــس التطــور الكبيــر للرياضــة 
البحريــة اإلماراتيــة والمســتوى الكبيــر 
ــا  ــه فريقن ــل إلي ــذي وص ــج ال ــن النض م
الــدوام«. علــى  اإلنجــازات   بتحقيــق 

وثمــن التفــوق المتواصــل لفريــق أبوظبي 
هذا الموســم، والعودة مجددا للمشــاركة 
ــة،  ــة الدولي ــوالت البحري ــرز البط ــي أب ف
مؤكــدا أن الفريــق مــاض علــى النهــج 
نفســه الذي تأســس من أجله وهو صناعة 
األجيــال الجديــدة في الرياضــات البحرية، 
وتحقيــق األلقــاب واإلنجــازات والحــرص 

علــى أن يكــون اســم اإلمــارات حاضرا في 
 البطــوالت والمنافســات البحريــة الدولية.

وكشــف الشــيخ محمــد بــن ســلطان بــن 
خليفــة آل نهيــان عــن وجــود اســتراتيجية 
ــة لفريــق أبوظبــي كــي يســتمر فــي  ثابت
تفوقــه بمختلــف البطــوالت المتبقية هذا 
الموســم، التي سيشــارك فيها خالل شهري 
نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، حيث 
سيســتكمل المنافســة فــي بطولــة العالــم 
لــزوارق الفورمــوال١، وأيضا سيشــارك في 
جــوالت بطولــة العالــم لــزوارق »اإلكــس 
كات« كــي تكون ختام المشــاركات القوية 
ــم. ــذا الموس ــالل ه ــي خ ــق أبوظب  لفري

ــب  ــر بلق ــد ظف ــي ق ــق أبوظب وكان فري
فئــة الحــركات اإلســتعراضية فــي الجولــة 
الختاميــة من مونديــال الدراجــات المائية 
فــي الكويــت، بعــد أن تمكــن راشــد المال 
ــي  ــم ١٠٠ ، ف ــة رق ــول للنقط ــن الوص م
حيــن اســتطاعت إيمــا نولــي مــن الفريــق 
ــة واقــف ســيدات فــي المركــز  ــاء فئ إنه
ــة، وهــي  الثانــي بالترتيــب العــام للبطول
النتائــج التــي تكمــل تفوق فريــق أبوظبي 
بعــد أن حقــق هــذا الصيــف لقــب بطولة 
العالم لزوارق الفورموال٢، ووصافة بطولة 
العالم لزوارق الفورموال تحدي ١٢ ساعة، 
ــا  ــام حالي ــب الع ــة لتصــدر الترتي باإلضاف
فــي بطولــة العالــم لــزوارق الفورمــوال١ ، 
واستعداده لخوض جولتين الحقا في هذه 
البطولــة ، وكذلــك االســتعداد للمشــاركة 
فــي بطولــة العالــم لــزوارق اإلكــس كات 

فــي ديســمبر المقبــل.وام

مشاركة 49 صالة عرض من 19 بلدًا و130 فنانًا من أنحاء العالم
نجاح الجهود المبذولة على مستوى القطاع الفني والثقافي في اإلمارات
منح منصة حيوية للجيل القادم من الكوادر اإلبداعية الناشئة في اإلمارات

تنظيم برنامج فنون 
منوع يشكل منصة 

لجميع أفراد المجتمع 
للمشاركة فيها

حلقة وصل بين 
المعارض من شتى بقاع 
العالم لدعم المشهد 
الفني المحلي والعالمي

نمو وازدهار المجتمع الفني واإلبداعي في اإلمارات ودعمها للفنانين 

أبوظبي - الوطن
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يسر جريدة »              « أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:
قسم المحليات

القسم السياسي
القسم االقتصادي

القسم الرياضي

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

localdept@al-watan.ae العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

أظهر استطالع جديد، أجري بتمويل من المعهد 
األوروبي للمعلومات العلمية عن القهوة، أن شرب 
فنجان من القهوة كل أربع ساعات يمكن أن يؤدي 
إلى تحسين اإلدراك والمزاج، وكذلك تحسين ردود 

األفعال واليقظة.
شمل االستطالع آراء ٥٠٠٠ مقيم في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا وألمانيا وبولندا، 
وطلب منهم تقييم مستويات القلق والتركيز لديهم 
مع انخفاض ساعات النهار. كما ُطلب من المشاركين 
تقييم مستويات نشاطهم البدني في أشهر الشتاء.

قال واحد من كل خمسة مشاركين إنهم يشعرون 
بمزيد من القلق ألن األيام تقصر، بينما قال ربعهم 
إنهم يجدون صعوبة في التركيز ويفقدون الدافع 
لممارسة الرياضة. وقال ٣٠% من المشاركين إنهم 

يعانون أيًضا من االكتئاب المرتبط باالضطراب العاطفي 
الموسمي )SAD( وهم أكثر عرضة للحزن في الشتاء.

الكافيين  استهالك  عادات  في  االستطالع  نظر 
 %٢٩ أن  وتبين  القصيرة  األيام  خالل  للمشاركين 
استخدموا القهوة لمنحهم جرعة من الطاقة، وشرب 
وأشار  أكبر.  بسعادة  ليشعروا  القهوة  منهم   %٢٠
٢١% إلى أن تناول المشروب ساعدهم في تعزيز 

يقظتهم وتركيزهم.
وقال جوزيبي جروسو األستاذ المساعد بجامعة 
كاتانيا في بيان صحفي: »هناك دليل على أن بوليفينول 
القهوة قد يجتاز الحاجز الدموي الدماغي، ويمارس 
تأثيرات مضادة لاللتهابات العصبية، ويعزز تكوين 
الخاليا العصبية، مما يؤدي إلى انخفاض خطر اإلصابة 

باالضطرابات المعرفية والعاطفية«. وكاالت

شهدنا مؤخرا استثمار الكثير من الوقت والمال 
باستخدام  تسمح  أن  يمكن  التي  التقنيات  في 

الموارد الفضائية بشكل فعال.
وفي طليعة هذه الجهود، كان التركيز الشديد 
بالليزر على إيجاد أفضل طريقة إلنتاج األكسجين 

على القمر.
وفي أكتوبر، وقعت وكالة الفضاء األسترالية 
ووكالة ناسا صفقة إلرسال روفر أسترالية الصنع 
إلى القمر في إطار برنامج Artemis، بهدف جمع 
الصخور القمرية التي يمكن أن توفر في النهاية 

أكسجينا قابال للتنفس على القمر.
وعلى الرغم من أن القمر له غالف جوي، إال 
أنه رقيق جدا ويتكون في الغالب من الهيدروجين 
والنيون واألرجون. إنه ليس نوع الخليط الغازي 
الذي يمكن أن يحافظ على الثدييات المعتمدة 

على األكسجين مثل البشر.
ومع ذلك، يوجد بالفعل الكثير من األكسجين 
على القمر، ليس في شكل غازي. وبدال من ذلك، 
والغبار  الصخور  طبقة   - الثرى  داخل  ُيحتجز 

الناعم الذي يغطي سطح القمر.
يمكن العثور على األكسجين في العديد من 
المعادن الموجودة في األرض من حولنا. والقمر 
مصنوع في الغالب من الصخور نفسها التي ستجدها 
على األرض )على الرغم من وجود كمية أكبر 

قليال من المواد التي أتت من النيازك(.
السيليكا واأللمنيوم  المعادن مثل  وتهيمن 
وأكاسيد الحديد والمغنيسيوم على منظر القمر. 
األكسجين،  على  المعادن  هذه  كل  وتحتوي 
ولكن ليس بالشكل الذي يمكن أن تصل إليه 

الرئتان. وكاالت

زرقاء  وجود صبغة  روسي  بحثي  فريق  اكتشف 
الربيع«   – »البتيوال  بلوحة  طبقة طالء  في  مصرية 
للرسام الروسي الشهير روبرت فالك، التي تعود إلى 
وأجزاء  أوروبا  موطنها  والبتيوال شجرة  عام ١٩٠7، 
من آسيا، وُتستخدم أوراقها ولحاؤها وبراعمها في 
صنع الدواء، وظهرت في أعمال كثير من الفنانين، 
ولكن كان المميز في لوحة فالك، ليس فقط استخدام 
في  أيضًا  ولكن  الطالء،  طبقة  في  المصري  األزرق 
دهانات الجانب الخلفي من القماش المستخدم في 

رسم اللوحة.
وروبرت فالك )١88٦ - ١٩٥٦(، هو أحد الفنانين 
البارزين للطليعة الروسية، وهو عضو بارز في الجمعية 
اإلبداعية )١٩١٠ – ١٩١٦(، وتعود اللوحة إلى الفترة 
المبكرة من عمله، وقت تكوينه كرسام فنان، حيث 
ُرسمت في سنته الثانية في مدرسة موسكو للرسم 

والنحت والعمارة عام ١٩٠7.
األخير من  العدد  المنشورة في  الدراسة  وخالل 

دورية »التراث الثقافي« عن هذه اللوحة، استخدم 
الفريق البحثي من معهد أبحاث الدولة للترميم بروسيا، 
والتحليل  المشتتة  السينية  لألشعة  الطيفي  التحليل 
المجهري االستقطابي، الذي مكنهم من اكتشاف هذه 
الصبغة المميزة، ليكون هذا العمل الفني لروبرت 
فالك، والمرسوم بالزيت على القماش، هو األول في 

القرن العشرين الذي يكتشف فيه هذا اللون.
وُيعد األزرق المصري، المعروف أيضًا باسم رباعي 
سيليكات النحاس والكالسيوم، أو »فريت اإلسكندرية« 
أو »بومبيان األزرق«، أحد أقدم األصباغ الصناعية التي 
عرفتها البشرية، وظهر بمصر القديمة في وقت الحق 
من األسرة الرابعة في مصر )حوالي ٢٦١٣ - ٢٤٩٤ 
قبل الميالد(، واستخدم على نطاق واسع في العصور 
القديمة، فعرفه الرومان القدماء، على سبيل المثال، 
وتم إنتاجه على نطاق واسع في جميع أنحاء غرب آسيا 
ومنطقة البحر األبيض المتوسط )بالد ما بين النهرين، 
بالد فارس، سوريا، أورارتو، بارثيا واليونان(.وكاالت

شــاركت ناســا صــورة جديدة مــن هابل 
لســديم المــع يشــبه »رجــل ثلــج« يحــوم 
فــي الفضــاء، على بعد ٦٠٠٠ ســنة ضوئية 

من األرض.
ويقع سديم الرجل الثلجي، وهو سديم 
 )Puppis( انبعاثــي، فــي كوكبــة الكوثــل

فــي الســماء الجنوبية.
والســدم االنبعاثيــة عبــارة عــن ســحب 
منتشرة من الغاز أصبحت مشحونة بشدة 
بواســطة طاقــة النجــوم الضخمــة القريبــة 

لدرجــة أنهــا تتوهــج بضوءهــا الخاص.
ويزيــل اإلشــعاع الصــادر عــن هــذه 
النجــوم الضخمــة اإللكترونــات مــن ذرات 
ــة  ــي عملي ــديم ف ــي الس ــن ف الهيدروجي
تســمى التأين. وعندما تعــود اإللكترونات 

المنشــطة مــن حالــة الطاقــة األعلــى إلــى 
ــدر  ــا تص ــة، فإنه ــة المنخفض ــة الطاق حال
طاقــة علــى شــكل ضــوء، مــا يتســبب فــي 

توهــج غــاز الســديم.
وباســتخدام تلســكوبات األرض، يشــبه 
الرجــل الثلجــي كرة غاز ثنائيــة الفصوص، 
ــي  ــل الفضائ ــكوب هاب ــورة تلس ــن ص لك
هــذه تلتقط تفاصيل المنحنيات الكاســحة 
للغــاز الالمــع وعقــد الغبــار المظلمــة فــي 

جــزء صغيــر مــن الســديم.
وُيعــرف ســديم رجــل الثلج أيضا باســم 
Sharpless ٢-٣٠٢. ووقــع التقــاط هــذه 
الصورة كجزء من مســح “النجوم األولية” 
الضخمــة ومتوســطة الحجــم، أو النجــوم 

المتكونــة حديثا.وكاالت

تناول المزيد من القهوة يحسن الحالة المزاجية في الشتاء »أكسجين« سطح القمر يكفي إلبقاء مليارات البشر على قيد الحياة مدة 100 ألف عام

فنان روسي أول مستخدم لـ»األزرق المصري« في القرن العشرين
»ناسا« تشارك صورة لـ»رجل الثلج« المنحوت من الغاز والغبار على بعد 6 آالف سنة ضوئية

ــا  ــن وطفليهم تقطعــت الســبل بزوجي
ــل  ــد تعط ــراء بع ــي الصح ــن، ف الصغيري

ــرة. ــار الغزي ــل األمط ــيارتهم بفع س
وعلــق أوريــوس وليندســي زافــروس، 
وطفليهمــا زوي وزان، علــى بعــد ١٥٠ 
كيلومتًرا شــمال غــرب أودناتداتــا، النائية 

فــي جنــوب أســتراليا.
وأطلقــت األســرة اســتغاثة عبــر جهــاز 
تحديــد مواقــع الطــوارئ بعــد أن تســبب 
ارتفــاع ميــاه الفيضانــات فــي تعطــل 

ــوم الجمعــة الماضــي. ســيارتهم، ي
وكانت العائلة تتنقل عبر أســتراليا منذ 
نوفمبــر ٢٠٢٠. ووثق الزوجان مغامرتهما 
فــي المناطق النائية، ونشــرا صور العائلة 
علــى حســابهما علــى إنســتغرام، ومقاطع 

فيديــو على قناتهما علــى يوتيوب.
إلــى وصــول  وأشــار آخــر منشــور 
العائلــة إلــى بيردزفيــل بالقــرب مــن 
حــدود كوينزالنــد، وبعــد ثالثــة أيــام مــن 
ــي الوصــول  ــة ف ــادة، نجحــت العائل القي
إلــى صحــراء سيمبســون، حيــث باغتتهــم 
األمطار الغزيرة والســيول التي  احتجزت 

ســيارتهم.
واســتجابت الســلطات لنداءات األســرة 
ــت  ــبل، وتمكن ــا الس ــت به ــي تقطع الت
مروحيــة من إمدادها ببعض المســاعدات 

الغذائية.
ولكــن جهــود اإلنقاذ يمكــن أن تتعطل 
بســبب األحــوال الجوية، وقالت الشــرطة 
إن األسرة قد تبقى محتجزة في الصحراء 
مــدة تتجاوز األســبوعين حتــى تجف مياه 

الفيضانات.وكاالت

سعيًا لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ»أكبر أوركسترا في 
العالم«، أدى نحو ١٢ ألف موسيقي فنزويلي مقطوعة 
»مارش سالف« لتشايكوفسكي على أن تعلن النتيجة 

في األيام المقبلة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان موسيقيو النظام الوطني لفرق األوركسترا الشبابية 
في فنزويال، القادمون من كل أنحاء البالد، قد تجّمعوا 
في باحة األكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس مع 
حلول الظالم على العاصمة. وأطلق المايسترو الراحل 
خوسيه أنطونيو أبرو هذا البرنامج العام المسمى »إل 
سيستيما« سنة ١٩7٥ بهدف جعل التربية الموسيقية 
متاحة آلالف األطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، 
البرنامج  البلدان. وخّرج  استنساخه في عشرات  وتم 
ألوبرا  الموسيقي  المدير  دوداميل  غوستامو  خصوصًا 
أنجليس.  لوس  في  الفيلهرمونية  واألوركسترا  باريس 
وكانت المقطوعة التي أّلفها بيوتر إيليتش تشايكوفسكي 
سنة ١87٦ ، الثالثة من ثماني مقطوعات تمت تأديتها 

خالل الحفلة.
وقاد أندريس ديفيد أسكانيو )٣٤ عامًا( الحفلة الموسيقية 
التي امتدت على اثنتي عشرة دقيقة. وقال المايسترو قبل 
إنهاء التمرين: »إذا ما ُكسر وتر ال تتوقفوا. إذا أضعتم 
الذاكرة،  باالعتماد على  العزف  استمروا في  التقاسيم 
لكن ال تتوقفوا«، وذلك تفاديًا لتعريض الرقم القياسي 
للخطر. واقتصر الحضور على جمهور محدود ضّم في 
عداده بعض الشخصيات بينهم نائبة الرئيس الفنزويلي 
ديلسي رودريغيز و٢٦٠ مراقبًا من شركة »كاي بي إم 
جي« مكلفة التأكد من احترام الشروط المطلوبة لمصادقة 
الرقم القياسي. ويعلن القائمون على موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياسية في األيام المقبلة ما إذا كانت فنزويال 

تملك أكبر أوركسترا في العالم. وكاالت

وجدت دراسة يابانية جديدة أن القطط لديها القدرة 
الصوتية،  تتبع موقع مالكها باستخدام اإلشارات  على 

وتحديدا صوت المالك.
وقالت ساهو تاكاجي، المؤلفة األولى للدراسة وطالبة 
 CNN الدكتوراه في جامعة »كيوتو« اليابانية، لشبكة
إنها كانت دائما مهتمة بقدرات سمع القطط، مشيرة 
إلى أن القطط لها آذان حساسة يمكن أن تتحرك في 

اتجاهات مختلفة.
وأضافت: »رأيت قطة تميل بإحدى أذنيها فقط إلى 
الخلف واستمعت إلى الصوت خلفها، فقررت دراسة 
ما إذا كانت للقطط قدرات على تحديد موقع مالكها 
مكانيا من األصوات«، مبينة أنه »يعتقد عموما أن القطط 
ليست مهتمة بأصحابها مثل الكالب، لكن اتضح أنها 

تمثل عقليا الوجود غير المرئي ألصحابها«.
والحظت الدراسة التي أجريت في بيئة منزلية وفي 
مقهى للقطط، كيف تتفاعل القطط مع أصوات أصحابها 
تقوم  صوت  مكبرات  باستخدام  مرئية  إشارات  دون 
بتشغيل تسجيل ألصحابها وهم يقولون أسماء قططهم.

ووضع الباحثون مكبرات صوت بعيدة عن بعضها 
البعض وبعيدا عن القطط، ليروا كيف ستستجيب القطط 
المالك ينتقل من  لألصوات، خاصة إذا بدا أن صوت 
مكان إلى آخر. وصنفت مجموعة أخرى مستوى مفاجأة 
القطط من مقياس من ٠ إلى ٤، بناء على سلوكيات، 

مثل حركات األذن والرأس.
وخلصت الدراسة إلى أن القطط فوجئت عندما بدا 
أن أصحابها »ينتقلون« من مكان إلى آخر، وأظهرت أن 
للقطط قدرات على اإلدراك االجتماعي المكاني، مما 
يعني أنها يمكن أن تتخيل عقلًيا مكان وجود اآلخرين 

من خالل إشارات مثل الصوت.وكاالت

فــاز فيلــم »بوتيــت ناتــور« للمخــرج 
الفرنســي ســامويل تايــس األحــد بجائــزة 
»االســكندر الذهبــي«، أبــرز مكافــآت 
مهرجــان ســالونيكي الســينمائي الدولــي 
ــة والســتين،  ــه الثاني ــان بدورت فــي اليون
فيمــا نــال بطل العمل أليونــا رينير جائزة 

أفضــل ممثــل.
وُمنحــت الجائــزة البالغــة قيمتهــا ١٠ 
آالف يــورو إلــى هــذا الفيلم الــذي يروي 
قصة الفتى جوني الحســاس ذي السنوات 
العشــر والمتمايــز عــن عائلتــه المقيمــة 

فــي حــي شــعبي فــي شــرق فرنســا.
كذلــك منح المهرجــان الجائزة الخاصة 
»االســكندر  أو  التحكيــم،  لجنــة  مــن 
الســويدية  المخرجــة  إلــى  الفضــي«، 
ــين  ــز ميس ــي ألفاري ــتاريكية ناتال الكوس

ــوال”. ــل »كالرا س ــا الطوي ــن فيلمه ع
وبعــد حوالــى عامين على بــدء جائحة 
كورونا التي أطاحت بالكثير من المواعيد 
الســينمائية الســنوية أو أرغمت منظميها 
ــم  ــي، ُنظ ــق افتراض ــا بنس ــى إقامته عل
مهرجــان ســالونيكي الســينمائي هــذا 
العــام بنســق هجين يجمع بيــن الجانبين 

الحضــوري واالفتراضي.وكاالت

سيول عنيفة تهدد باحتجاز أسرة 
أسترالية في الصحراء أسبوعين

12 ألف موسيقي يعزفون إلدخال 
فنزويال موسوعة »غينيس«

دراسة: القطط تستخدم اإلشارات 
الصوتية لتحديد موقع مالكها

الفيلم الفرنسي »بوتيت ناتور« 
يفوز بجائزة »االسكندر الذهبي«

الغدد  أخصائية  باريدو،  ألينا  الدكتورة  أعلنت   
الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء 
نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وتشير األخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية 
لألنباء، إلى أن االمتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى 

حدوث تغيرات مختلفة في الجسم.

وتقول: »الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا 
في عملية استقالب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة 
األنسولين. وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض 
وتتحسن  اإلنسان،  جسم  في  والغلوكوز  األنسولين 
عملية استقالب الكربوهيدرات والدهون. كما ينخفض 
مستوى الدهون الثالثية والكوليسترول الضار. وكاالت

التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم

انطلقت النســخة الـ١٠ من مهرجان الناظور للســينما والذاكرة 
المشــتركة فــي المغــرب  أمــس وتســتمر فعالياتهــا حتــى ١٩ من 
الشــهر الجــاري، علــى أن تخصــص نســخة العــام الجــاري لعالــم 

مــا بعــد كورونــا و«الــروح الجديــدة« فــي البحر المتوســط.
وذكــرت اللجنــة المنظمة في بيان أن نســخة ٢٠٢١ ســتتضمن 
عــرض ثمانيــة أفالم وثائقية حول حقبة مــا بعد الجائحة، وكذلك 

تســعة أفــالم طويلة و١١ فيلمًا قصيرًا عــن موضوعات مختلفة.
وصــورت أغلــب األفــالم المشــاركة أثنــاء الجائحــة، وتتنــوع 
الموضوعــات بيــن الجائحــة وقضايــا المــرأة، وبمشــاركة أفــالم 

مــن إســبانيا والبوســنة وبلجيــكا واإلكــوادور والصيــن.
ــة  ــالم واألنشــطة المتعلق ــن األف ــر م ــب األكب ــرض الجان ويع
بالمهرجــان فــي فنــدق ريــف مركيــور الناظــور شــمال شــرقي 

ــرب.وكاالت المغ

عالم ما بعد الجائحة والمرأة أبرز قضايا 
مهرجان الناظور السينمائي

#هذه_أبوظبي.. الوثبة بعدسة بول ونوار

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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اإلمارات تستضيف مؤتمر االزدهار العالمي 24 نوفمبر

 1985٢ جرعة منها خالل ٢4 ساعة
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في 

اإلمارات تقترب من 21.6 مليون

بعد 6 أسابيع فقط من انطالقه
3.5 مليون زيارة لـ»إكسبو 2020 دبي« حتى منتصف نوفمبر الجاري

منصور بن زايد يشهد افتتاح النسخة الـ 37 من 
مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك«

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون 
مع وزيري خارجية البحرين ومصر

شهد توقيع اتفاقية بين »أدنوك« و»بورياليس«
خالد بن محمد بن زايد يجتمع مع رؤساء شركات 

»إكسون موبيل« و»أوكسيدنتال« و»توتال«

أعلنــت مبــادرة محمــد بــن راشــد لالزدهــار 
العالمــي أمــس تنظيمهــا »مؤتمــر االزدهــار 
العالمــي« فــي ٢٤ نوفمبر الجاري بهدف تســليط 
ــى دور الشــركات الناشــئة، ونمــاذج  الضــوء عل
ــة  ــكارات التكنولوجي ــدة، واالبت ــال الجدي األعم
ــة  ــدة للتنمي ــم المتح ــداف األم ــز أه ــي تعزي ف
العالمــي. االزدهــار  وتحقيــق   المســتدامة 

يجمــع المؤتمــر الذي ُيقام علــى هامش فعاليات 
أســبوع القمــة العالميــة للصناعــة والتصنيــع 
نخبــة مــن صنــاع القــرار، والمســتثمرين، ورواد 
األعمــال، واألكاديمييــن، وممثلين عــن الوكاالت 
ــر نظــام  ــدف تطوي ــم المتحــدة به ــة لألم التابع
ــدرة الشــركات  ــكار يعــزز ق ــي عالمــي لالبت بيئ
علــى تقديــم ابتــكارات ذات تأثيــر إيجابــي علــى 
ــم  ــة وتقدي ــد شــراكات دائم ــات، وعق المجتمع

ــة  ــات االجتماعي ــة لمعالجــة التحدي ــول فاعل حل
 واالقتصاديــة والبيئية التــي يواجهها عالمنا اليوم.
ويســلط المؤتمــر الضوء على الــدور الذي تؤديه 
ــي  ــار العالم ــد لالزده ــن راش ــد ب ــادرة محم مب
فــي دعــم الشــركات الناشــئة والمبتكريــن مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم وتشــجيعهم على توظيف 
التقنيــات الحديثــة لتطويــر حلول مبتكرة تســهم 
 في االرتقاء بالمجتمعات اإلنســانية حول العالم.
و قــال فيــالس دار، رئيــس جمعيــة باتريــك جيــه 
ماكغفــرن: »يمكــن للتكنولوجيــا أن تــؤدي دورًا 
ــاء  ــة وبن ــة المجتمعي ــز التنمي ــي تعزي ــرًا ف كبي
ــق  ــتدامة.. ولتحقي ــر اس ــل وأكث ــتقبل أفض مس
ذلــك البــد مــن تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن 
ــة  ــات الحكومي شــركات القطــاع الخــاص والهيئ

ــن. وام ــاع القــرار والمبتكري وصن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 
تقديــم ١٩8٥٢ جرعة مــن لقاح »كوفيد١٩« 
ــك  ــة، وبذل خــالل الســاعات الـــ ٢٤ الماضي
يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا 
ــات،  ــن ٢١٥7٣8٠٥ جرع ــى أمــس االثني حت
ومعــدل توزيــع اللقــاح ٢١8.١٣ جرعــة لكل 

شخص.  ١٠٠
يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير 
لقــاح »كوفيد١٩«، وســعيًا إلــى الوصول إلى 
المناعــة المكتســبة الناتجــة عــن التطعيــم، 
والتــي ستســاعد فــي تقليــل أعــداد الحاالت 

والســيطرة على فيــروس »كوفيد١٩«. وام

ســجل إكســبو ٢٠٢٠ دبــي ٣ مالييــن 
ألفــا و٦٥٣ زيــارة فرديــة حتــى  و٥78 
منتصــف شــهر نوفمبــر الجــاري وبعــد 
ســتة أســابيع فقــط مــن انطــالق فعاليــات 
ــهر. ــتة أش ــدة لس ــي الممت ــدث الدول  الح
يأتــي اإلعــالن عن أحدث األرقــام المتعلقة 
بأعــداد الــزوار بعــد عطلــة نهايــة أســبوع 
عامــرة بالفعاليــات فــي الموقــع تضمنــت 
عروضــا موســيقية ورياضية وثقافية رائعة.
ــات  ــي حلق ويتضمــن إكســبو ٢٠٢٠ دب
نقاشــية تتمحور حــول التســامح والتعايش 
انطلقــت يــوم أمــس األحــد وتضمنــت 
تقديــم مواهــب وعــروض مــن مجموعــة 
مــن الثقافــات والخلفيــات أثــرت المشــهد 

المتنــوع فــي الحــدث العالمــي. وام

 شــهد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
شــؤون الرئاسة حفل افتتاح النسخة السابعة 
ــي  ــرض أبوظب ــر ومع ــن مؤتم ــن م والثالثي
ــق  ــذي انطل ــك« ال ــرول »أديب ــي للبت الدول
أمــس االثنيــن تحــت رعايــة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 

الدولــة »حفظــه اهلل« بحضــور ســمو الشــيخ 
الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار 
صاحب الســمو رئيس الدولة وســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس 
ــة  ــس اللجن ــذي رئي ــي التنفي ــب أبوظب مكت

التنفيذيــة لمجلــس إدارة أدنــوك. ص»٢«

عبــداهلل  الشــيخ  ســمو  اســتقبل 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور  ســعادة  الدولــي  والتعــاون 
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي وزيــر 
الشــقيقة. البحريــن  مملكــة   خارجيــة 
تــم خــالل اللقــاء، الــذي عقــد فــي دبــي، 
الراســخة  األخويــة  العالقــات  بحــث 

ــن  ــة البحري ــارات ومملك ــة اإلم ــن دول بي
وجهــود البلديــن الشــقيقين لتعزيــز آفــاق 
 التعــاون المشــترك فــي المجــاالت كافــة.
ــاء -  ــالل اللق ــان - خ ــاول الجانب ــا تن كم
عــددا من القضايا ذات االهتمام المشــترك 
ــة  ــاحات العربي ــى الس ــتجدات عل والمس

ــة. ص»٣« ــة والدولي واإلقليمي

اجتمع ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيذي 
ــي  ــب أبوظب ــي رئيــس مكت ــارة أبوظب إلم
التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس 
إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 

»أدنــوك«، مــع رؤســاء شــركات »إكســون 
موبيــل« و«أوكســيدنتال« و«توتال« لبحث 
ــود  ــز جه ــاون الُمشــترك لتعزي ــبل التع ُس
ــة  ــول الطاق ــر حل ــرات وتطوي ــادل الخب تب

الُمســتدامة. ص»٥«

تفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض
محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران ويطلع على أحدث التقنيات

استعرضا عدداً من القضايا محل االهتمام المشترك
محمد بن زايد ورئيس البرازيل يبحثان تعزيز التعاون

محمد بن راشد خالل زيارته معرض دبي للطيران بحضور حمدان ومنصور بن محمد محمد بن زايد خالل استقباله جايير بولسونارو

زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 

معــرض دبــي للطيــران فــي ثانــي أيامه.
وتفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 

دبــي، عــددًا مــن أجنحــة الدول المشــاركة 
ــام  ــذي يحظــى هــذا الع ــي المعــرض ال ف
بمشــاركة وفــود رســمية وشــركات عالمية 
 وجهات عارضة من ١٤8 دولة حول العالم.
وشــاهد ســموه فــي مســتهل الجولــة، التي 
ــن  ــا ســمو الشــيخ منصــور ب رافقــه خالله

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ومعالــي 
محمــد بــن أحمــد البــواردي وزيــر الدولــة 
ــن  ــق الرك ــي الفري ــاع ومعال لشــؤون الدف
حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيــس أركان 
القوات المسلحة أحدث إنتاجات الشركات 

العالميــة. ص»٥«

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
ــى  ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب عه
للقــوات المســلحة أمــس االثنيــن فــي 
مجلــس قصر الشــاطئ.. فخامــة جايير 
بولســونارو رئيــس جمهوريــة البرازيل 

ــة. ــة الصديق االتحادي
وبحــث ســموه وفخامــة الرئيــس 
البرازيلــي عالقــات الصداقــة ومختلــف 
جوانــب التعاون بين البلدين وإمكانات 
تنميتها خاصة في المجاالت االستثمارية 
ــا  ــة والتكنولوجي ــة والتجاري واالقتصادي

الحديثــة وحلول االســتدامة.
واستعرض الجانبان عددًا من القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة محــل االهتمــام 
ــي تشــهدها  المشــترك والتطــورات الت
ــأنها  ــة بش ــود المبذول ــة والجه المنطق
وتبــادال وجهــات النظر حولهــا. ص»٤«

بمناسبة »اليوبيل الذهبي« لصدور المجلة.. سموه: »درع الوطن« تؤدي رسالتها اإلعالمية في تفان وإخالص
خليفة يصدر مرسومًا بقانون اتحادي بشأن تنظيم عالقات العمل

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« مرســومًا بقانــون 
اتحــادي رقــم ٣٣ لســنة ٢٠٢١ بشــأن تنظيــم عالقــات 

العمــل والــذي تســري أحكامــه اعتبــارًا مــن ٢ فبرايــر 
٢٠٢٢ علــى كافــة المنشــآت و أصحاب العمــل والعمال 
ــي  ــى أن ينته ــة.. عل ــي الدول ــاص ف ــاع الخ ــي القط ف

العمــل بالقانــون االتحــادي رقــم 8 لســنة ١٩8٠ بشــأن 
تنظيــم عالقــات العمــل اعتبــارًا مــن تاريــخ ســريان هذا 

المرســوم بالقانــون. ص»٢+٣«

محمد بن زايد وبولسونارو يستعرضان مستجدات »كوفيد19« 
وتوحيد الجهود الحتواء آثارها

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل.. 
و4 سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية

تحت رعاية سموه.. مزاينة رزين بمهرجان الظفرة 
تنطلق 25 نوفمبر الجاري

سموه يشهد جانبًا من العرض الجوي أحد أهم 
الفعاليات التي يضمها المعرض

توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة ألصحاب العمل  
والتأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة

منح العامل يوم راحة مدفوع األجر مع إمكانية 
زيادة أيام الراحة األسبوعية وفق تقدير المنشأة

فعاليات تضمنت عروضًا 
موسيقية ورياضية 

وثقافية رائعة
حلقات نقاشية وحوارات 
تتمحور حول التسامح 

والتعايش
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على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2٠21«
سهيل المزروعي: تحديث االستراتيجية الوطنية للطاقة لمواءمة تطورات القطاع عالميًا

ــن محمــد فــرج  ــي ســهيل ب أكــد معال
فــارس المزروعــي وزيــر الطاقــة والبنيــة 
التحتيــة أن اإلمــارات مــن الدول الســباقة 
عالميــا فــي التحــول نحــو الطاقــة النظيفة 
وقــال إن الدولــة حــددت مبكــرا أهدافهــا 
طويلــة المــدى فــي مجــال الطاقــة وفــي 
ســبيل ذلك أطلقت االســتراتيجية الوطنية 
للطاقــة ٢٠٥٠ والتــي تســعى مــن خاللهــا 
إلــى خفــض الطلــب علــى الطاقــة بنســبة 
٤٠% ورفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة في 
إجمالــي مزيج الطاقــة المنتجة في الدولة 

إلــى ٥٠%.
و قــال معاليــه علــى هامــش فعاليــات 
معــرض ومؤتمــر أبوظبي الدولــي للبترول 
»أديبــك ٢٠٢١« إنــه يجــري العمــل حاليــا 
الوطنيــة  االســتراتيجية  تحديــث  علــى 
للطاقــة لمواءمــة التطــورات الحاصلــة في 
قطــاع الطاقــة علــى المســتويين المحلــي 
والعالمــي وأكــد أن الدولــة التــي انتهجت 
ــع مصــادر  ــى تنوي ــة عل اســتراتيجية مبني
الطاقــة كجــزء مهــم لهدفنــا األكبــر وهــو 
خلــق اقتصــاد متنــوع ومزدهر ومســتدام، 
كانــت وال تــزال ســباقة في اعتمــاد أفضل 
الممارســات العالميــة فــي قطــاع الطاقــة 
ــورات  ــر التط ــع آخ ــب م ــى جن ــا ال جنب

التكنولوجيــة العالميــة.
ــة  ــة اإلنتاجي ــه أن الطاق ــر معالي و ذك
للمصافــي فــي اإلمــارات تبلــغ ١.٢ مليون 
برميــل يوميــا فيمــا تصل الطاقــة اإلنتاجية 

مــن النفــط الخــام فــي اإلمــارات إلــى ٤.٢ 
ــارات  ــزز اإلم ــا لتع ــل يومي ــون برمي ملي
ــث  ــر ٦ دول مــن حي ــا ضمــن أكب مكانته
احتياطيــات النفــط والغــاز علــى مســتوى 

العالــم.
و أضــاف معاليــه إن اإلمــارات تمكنــت 
ــي  ــع ف ــن التوس ــية م ــرة قياس ــالل فت خ
مجــال الطاقــة النظيفة بفضل التشــريعات 
والقوانيــن التي واكبت التطــورات الحالية 
والتحديــات المســتقبلية ووضــع أهــداف 
طموحة للمســتقبل والتــي بدورها عززت 
من منظومة االســتثمارات في هذا القطاع 
الحيــوي الــذي يمثــل محــور االقتصــادات 

. الوطنية 
إطــالق  أن  إلــى  معاليــه  أشــار  و 
 ٢٠٥٠ للطاقــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
يعكــس جهــود الدولــة لتحقيــق اســتدامة 

مــوارد الطاقة وضمان التنمية المســتدامة 
فــي الدولــة التــي حققــت إنجــازا نوعيــا 
بصياغــة أول اســتراتيجية موحــدة للطاقــة 
بهــا تتضمــن اإلنتــاج واالســتهالك و تعــد 
مؤشــرا علــى قــوة ونضــوج قطــاع الطاقــة 

ــارات. باإلم
و أضــاف : » اإلمــارات كانت من أوائل 
الــدول التــي اعتمــدت الطاقــة المتجــددة 
كجــزء مهــم فــي منظومة مزيــج الطاقة .. 
وقمنــا علــى أرض الواقــع بتنفيــذ العديــد 
مــن المشــاريع العالميــة كمجمــع الشــيخ 
محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية الذي 
يعــد األكبر مــن نوعه في العالــم والعديد 

من المشــاريع االخــرى في إمارة أبوظبي، 
باإلضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية 
فــي الدولــة علــى دراســة الفــرص المتاحة 

لمصادر الطاقــة الجديدة«.
وقــال معاليــه إن النفــط والغاز ســيظل 
جــزءا أصيــال ال يتجــزأ مــن خليــط الطاقــة 
ــى جانــب الطاقــة  ــة إل المســتقبلي للدول
ــالل  ــن خ ــتهدف م ــن نس ــة، ونح النظيف
االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة رفــع حصة 
مســاهمة الطاقــة النظيفــة الى نســبة ٥٠% 
ــول عــام  ــك بحل ــة وذل ــط الطاق مــن خلي

٢٠٥٠. وام
»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

لمواكبة المتغيرات على األنظمة والتشريعات في القطاع
تعاون بين »األوراق المالية« والمعهد المعتمد 

»CISI« لألوراق المالية واالستثمار

فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى بنــاء 
قدرات العاملين في قطاع األوراق المالية 
وتطويــر البرامــج التدريبيــة بمــا يواكــب 
احتياجــات القطاع،أبرمــت هيئــة األوراق 
المالية والسلع اتفاقية مع المعهد المعتمد 
لــأوراق المالية واالســتثمار )CISI(. وقع 
االتفاقيــة عــن الهيئة ســعادة د.مريم بطي 
الســويدي الرئيس التنفيذي، وعن المعهد 
المعتمد لأوراق المالية واالستثمار سايمون 

كولهــان، الرئيس التنفيذي للمعهد.
وعقــب التوقيــع صرحــت د. مريــم 
الســويدي أن »االتفاقيــة الموقعة تســاعد 
فــي إيجــاد إطــار عمــل مشــترك يهــدف 
لالرتقاء بمســتوى الخدمــات المقدمة من 

قبل مركــز التدريب واالختبــارات المهنية 
بالهيئــة لتدريــب وتأهيــل العامليــن فــي 
مجال الخدمــات المالية، بما يعزز الفائدة 
والمعرفة المكتســبة للمنتســبين،ويواكب 
التغيــرات والمســتجدات التــي تطــرأ على 
التشــريعات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي 

قطــاع األوراق الماليــة بالدولــة.
وأضافــت ســعادتها: »يســهم االتفــاق 
فــي تطويــر برنامــج التعليم المهنــي وفقًا 
ــة فــي مجــال  لأهــداف الطموحــة للهيئ
تدريــب وتأهيــل العامليــن وبمــا يتوافــق 
ــع  ــدأ الراب ــة والمب ــدة الوطني ــع األجن م
ضمــن المبــادئ العشــر لدولــة اإلمــارات 
في الخمســين الجديدة والــذي يؤكد على 
أهميــة تطويــر رأس المال البشــري والبناء 

المســتمر للمهــارات”. 

جي 42 شريًكا استراتيجًيا للقمة 
العالمية للصناعة والتصنيع

الجهات التنظيمية في الدولة تصدر »القواعد اإلرشادية 
للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية«

أعلنــت أمــس  القمــة العالميــة للصناعــة والتصنيــع توقيــع 
شــراكة اســتراتيجية مع مجموعة جي٤٢، الشــركة المتخصصة 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية، بهــدف 
استكشــاف فــرص جديــدة والمســاهمة فــي تطويــر أنظمــة 

سالســل التوريــد.
  وبموجــب هــذه الشــراكة ســتتعاون كل مــن القمــة 
ومجموعــة جــي٤٢ علــى اعتمــاد التقنيــات المتقدمــة بهــدف 
ــي  ــاع الصناع ــي القط ــدة ف ــات المعق ــول للتحدي ــاد حل إيج
ــة فــي قطــاع  بمــا يســهم فــي مســاعدة المؤسســات العامل
النفــط والغــاز علــى رقمنــة أعمالهــا وتعزيــز قــدرة مرافــق 
الخدمــات علــى التنبــؤ بالطلــب على المــاء والكهربــاء، إضافة 
إلــى مســاعدة البلديــات علــى تطويــر قدراتهــا فــي التخطيــط 

العمرانــي والنقــل.
  وباعتبارهــا شــريكا اســتراتيجيا للقمــة العالميــة للصناعــة 
والتصنيــع، ستســلط جــي٤٢ الضــوء أيضا على فــرص توظيف 
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي القطــاع الصناعي، بما 
فــي ذلــك توظيــف التعلــم اآللــي لتعزيــز كفــاءة العمليــات 
التشــغيلية، وتحســين مراقبــة الجودة، وخفــض التكاليف في 

منظومــات سالســل التوريــد، وتســريع آليــة اتخــاذ القرار.
 و قــال بينــغ تشــاو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة »جــي 
٤٢«: »نــدرك فــي »جــي٤٢« أهميــة الشــراكة والتعــاون فــي 

رفــع كفــاءة العمليــات وتحقيــق نتائــج أفضــل..
ــة للصناعــة  ــأن شــراكتنا مــع القمــة العالمي ــا ثقــة ب وكلن
والتصنيــع ستســاهم فــي تطويــر أعمالنــا، خاصــة مــع تواجــد 
ــا مــن  ــر مــن قــادة الصناعــة والتكنولوجي هــذا العــدد الكبي
مختلــف أنحــاء العالــم.. يتمتــع الــذكاء االصطناعــي بقــدرات 
هائلــة ومســتقبل واعــد وسيســهم توظيفــه بالشــكل األمثــل 
ــع  ــيعود بالنف ــا س ــاة، مم ــب الحي ــة جوان ــين كاف ــي تحس ف
علــى الجميــع.. و نتطلــع إلــى مشــاركتنا فــي هــذه المنصــة 

العالميــة الرائــدة«.
  و تتخصــص مجموعــة جي٤٢ بتقنيــات الذكاء االصطناعي 
والحوســبة الســحابية، واستكشــاف اإلمكانــات التــي تتيحهــا 
ــز التقــدم  ــة الرابعــة كأدوات لتعزي ــورة الصناعي ــات الث تقني

واالبتــكار فــي مختلــف القطاعــات.
وتقــوم الشــركة - التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرا لهــا - 
بتأســيس أكبــر شــبكة بنيــة تحتيــة للحوســبة الســحابية فــي 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وتديــر مجموعة من 
الشــركات التــي تعمــل على تطويــر حلول الــذكاء االصطناعي 
وتوظيفهــا فــي مختلــف القطاعــات، بمــا فــي ذلــك المــدن 
الذكيــة، والرعاية الصحية، والعلــوم الحياتية، والنفط والغاز، 
والتمويــل، والرياضة، والطيران، ونظم المعلومات الجغرافية 

المكانيــة، وغيرهــا مــن القطاعات. وام

أعلــن كٌل مــن مصرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي، وهيئة 
األوراق الماليــة والســلع، وســلطة دبــي للخدمــات الماليــة التابعــة 
ــة  ــات المالي ــم الخدم ــي العالمــي، وســلطة تنظي ــي المال ــز دب لمرك
لســوق أبوظبــي العالمــي، »الجهات التنظيمية« عن إصــدار »القواعد 

اإلرشــادية للمؤسســات الماليــة التــي تتبنــى التقنيــات التمكينية”.
 وتحــّدد القواعــد اإلرشــادية التــي تــم إصدارهــا أمــس ، المبــادئ 
المشتركة بين القطاعات، باإلضافة إلى أفضل الممارسات للمؤسسات 
الماليــة عنــد اعتمادهــا التقنيات التمكينية لتطويــر أو تقديم منتجات 
وخدمــات مبتكــرة. وتشــمل التقنيــات التمكينيــة: واجهــات برمجــة 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــة وال ــات الضخم ــالت البيان ــات، وتحلي التطبيق
والقياســات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنية السجالت الموزعة.

ــن  ــي اآلم ــز التبن ــى تعزي ــادية إل ــد اإلرش ــدف هــذه القواع  وته
والســليم لهــذه التقنيــات مــن قبــل المؤسســات الماليــة فــي جميــع 
أنحــاء دولــة اإلمــارات، بحيــث تتــم إدارة المخاطــر الناشــئة عن تبني 

األنشــطة المبتكــرة بشــكل اســتباقي ومناســب.
 ويأتــي إصــدار القواعــد اإلرشــادية النهائيــة عقــب استشــارة عامة 
تــم إطالقهــا فــي شــهر يونيــو ٢٠٢١. وحرصــت الجهــات التنظيميــة 
علــى اتبــاع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة فــي القطــاع عنــد 
وضعهــا للقواعــد اإلرشــادية، فضــاًل عــن االعتمــاد علــى المالحظــات 
ــة  ــي الســوق خــالل مرحل ــاركين ف ــن المش ــي وردت م ــة الت الّقيم

االستشــارة العامــة.
 وســُتطّبق القواعــد االرشــادية علــى جميــع المؤسســات الماليــة 
المرخصــة والخاضعــة لإلشــراف مــن قبــل أي من الجهــات المذكورة، 
ــة، بغــض النظــر عــن األنشــطة  ــات التمكيني والتــي تســتخدم التقني

الماليــة التــي تقــوم بهــا.
ــزي  ــظ المصــرف المرك ــال ســيف الظاهــري، مســاعد محاف  وق
-  االســتراتيجية والبنيــة التحتيــة الماليــة والتحــول: » نســعى مــن 
خــالل هــذه اإلرشــادات إلــى توجيــه المؤسســات الماليــة المرخصــة 
لتبنــي التقنيــات الُممكنة للخدمــات المالية الحديثــة وتعزيز االبتكار. 
وتعكــس هذه اإلرشــادات حرص المصرف المركــزي على التعاون مع 
الجهــات التنظيميــة فــي شــتى المجــاالت مــن ضمنهــا إصــدار قواعــد 
ارشــادية موحــدة ومشــتركة فــي ســبيل تحقيــق النمــو بالقطاعــات 
االقتصاديــة لدولــة اإلمــارات.«  بدورهــا قالــت الدكتــور مريــم بطــي 
الســويدي، الرئيــس التنفيــذي لهيئة األوراق المالية والســلع: »الشــك 
ــى  ــي تتبن ــة الت ــادية للمؤسســات المالي ــد اإلرش أن إطــالق »القواع
التقنيــات التمكينيــة« اليــوم يعــد أمرًا علــى درجة عالية مــن األهمية 
بالنظــر إلــى أنــه يتيح تعزيز الفرصة للمؤسســات الماليــة التي يضمها 
ــات،  ــي اآلمــن والســليم لهــذه التقني ــة للتبن ــي بالدول القطــاع المال
خاصــة وأن هــذه القواعــد االرشــادية جــاءت متوافقــة مــع أفضــل 
الممارســات والمعاييــر العالميــة، كمــا أن مراعــاة جميع المؤسســات 
الماليــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق الماليــة والســلع- وكذلــك 
الجهــات التنظيميــة األخــرى المشــاركة فــي هــذه المبــادرة- ســوف 
ــي األنشــطة  ــن تبن ــااًل أفضــل إلدارة المخاطــر الناشــئة ع ــح مج يتي

االبتكاريــة ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي”. وام

اتفاقية بين »اإلمارات للتنمية« و»دبي لتنمية الصناعة« 
لدفع عجلة نمو الصناعة والصادرات

»غرفة أبوظبي« تنظم ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية 
بالتعاون مع أبوظبي العالمي وأبوظبي لألوراق المالية

»غرفة عجمان« تستقبل وفدًا من »الغرفة التجارية العربية البرازيلية« »الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة« تعلن عن طرح 
35 وظيفة شاغرة في معرض رؤية اإلمارات

ــة،  ــارات للتنمي ــرف اإلم ــع مص  وّق
التنويــع  أجنــدة  بتمكيــن  المعنــي 
ــة  االقتصــادي والتحــول الصناعــي لدول
ــة  ــدة، اتفاقي ــة المتح ــارات العربي اإلم
اســتراتيجية مــع مؤسســة دبــي لتنميــة 
الصناعــة والصــادرات لتوفيــر حلــول 
تمويليــة ومصرفيــة مبتكــرة للشــركات 
الصغيــرة  والمؤسســات  الكبــرى 
والمتوســطة بهــدف دعم نمــو قطاعات 
ــارات.  ــي اإلم ــادرات ف ــة والص الصناع
ووّقــع كل مــن أحمد محمــد النقبي، 
ــارات  ــذي لمصــرف اإلم ــس التنفي الرئي
للتنميــة، والمهنــدس ســاعد العوضــي، 

المديــر التنفيــذي لمؤسســة دبي لتنمية 
ــة  ــى االتفاقي ــة والصــادرات، عل الصناع
التــي تهــدف إلــى دفــع عجلــة التعــاون 
االستراتيجي بين الجهتين لتطوير قطاع 
الصناعة في إمارة دبي وعلى المســتوى 
االتحادي كذلك، وتوفير فرص للشركات 
المحلية والدولية إلقامة منشآت صناعية 

في اإلمــارة وزيــادة الصادرات.
جهــود  مــع  الشــراكة  وتتماشــى 
المصــرف المســتمرة لتمكيــن التحــول 
الصناعــي وأجنــدة التنويــع االقتصــادي 
فــي اإلمــارات، وبنــاء اقتصــاد قائم على 
المعرفة، وزيادة قدرة الدولة التنافسية 
عالميًا ودعم النمو المستدام والشركات 
الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعد 

إحــدى المحــركات الرئيســية لالقتصــاد 
الوطني.

كمــا نظــم مصــرف اإلمــارات للتنمية 
حملــة ترويجيــة بالشــراكة مع مؤسســة 
دبــي لتنميــة الصناعــة والصــادرات فــي 
إكســبو ٢٠٢٠ دبي، لتسليط الضوء على 
الحلــول الماليــة التــي يوفرهــا المصرف 
للشــركات الكبــرى والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة. وحضر العــرض الترويجي 
ــي  ــن متعامل ــاركًا م ــن ٦٣ مش ــر م أكث
المؤسسة يمثلون شركات ومصانع تتخذ 
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــن  ــدد م ــك ع ــي ذل ــا ف ــا، بم ــرًا له مق
ــي  ــة ف ــة المتخصص ــركات الصناعي الش

حلــول التكنولوجيــة المتقدمة.

نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي، 
ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية، 
ونمــو األعمــال فــي إمــارة أبوظبــي، بالتعاون 
مــع كل مــن ســوق أبوظبــي العالمي، وســوق 
أبوظبــي لــأوراق الماليــة، وذلــك فــي إطــار 
الفعاليــات االقتصاديــة التــي تنظمهــا الغرفــة 
بشــكل دوري ضمــن مشــاركتها فــي إكســبو 

٢٠٢٠ دبــي.
شــهدت الورشــة التــي أقيمــت فــي مركــز 
ربــط األعمال بإكســبو ٢٠٢٠ ، حضور وتفاعل 
ــن  ــن الملحقي ــى ٤٠ مشــاركًا م ــد عل ــا يزي م
التجاريين ونخبة من المســتثمرين اإلقليميين 
ــاع  ــن بقط ــن والمهتمي ــن، المعنيي والعالميي
خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، والتعرف على 
آفــاق األعمــال الجديدة والمبتكــرة فيه، وفي 
قطاعات تجارية أخرى تشــكل مجاالت خصبة 

لالســتثمار فــي إمــارة أبوظبي.
وقدمت الورشــة عرضًا وافيــًا حول الفرص 
التــي يمكــن للمســتثمرين االســتفادة منهــا، 

واســتعراض العوامــل التــي تعــزز مرونــة 
القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلمــارة وســمات 
بيئتهــا االســتثمارية المتميزة، وتســارع وتيرة 
النمو المتصاعد ألســواقها، وغيرها من المزايا 
ــًا  ــًا قوي ــا منافس ــل منه ــي تجع ــية الت التنافس

علــى مختلــف الصعــد.
كمــا قدم كل من ســوق أبوظبــي العالمي، 

ــًا  ــة عروض ــأوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب وس
تقديميــة حــول خدماتهــم المختلفــة.

وســلطت ورشــة العمل الضــوء على فرص 
خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، مؤكــدة علــى 
ــة المتحــدة تعــد  ــارات العربي ــة اإلم أن دول
صاحبــة المراكــز األولــى فــي احتضــان هــذا 

المجــال دوليــًا.

ــن  ــداهلل ب ــدس عب  اســتقبل ســعادة المهن
محمــد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عجمان، سعادة أوزمار شحفه 
رئيــس الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة، 
فــي مقر غرفة عجمان بهــدف تعزيز التعاون 
االقتصــادي وبحــث فــرص وآفــاق الشــراكات 

الفعالــة بيــن الجانبين. 
وحضــر اللقــاء مــن جانــب غرفــة عجمــان 
ــذي  ــر التنفي ــي، المدي ــي الجناح ــد عل محم
لقطــاع تنميــة التجــارة والعالقــات الدوليــة، 
ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج 
ــة  ــب الغرف ــن جان ــة، وم ــات الدولي والعالق
ــي  ــة شــاهين عل ــة البرازيلي ــة العربي التجاري
شــاهين، المستشار اإلقليمي للغرفة التجارية 
العربيــة البرازيليــة، وتامــر منصــور، األميــن 
العــام للغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة.

وتسعى الغرفة من خالل اللقاء إلى زيادة 
التعــاون االقتصــادي مــع البرازيــل، والتعرف 
على الفرص االستثمارية المتاحة، وخاصة في 
مجــاالت األغذية وصناعة القوارب واليخوت. 
كمــا ناقش االجتماع آليات مشــاركة الطرفين 
فــي المعــارض والفعاليــات التــي ينظمهــا كل 
منهمــا، وإمكانيــة تبــادل الزيــارات والوفــود 
ــم  ــادة حج ــتركة لزي ــاءات المش ــد اللق وعق

التبــادل التجاري. 
وأكــد ســعادة عبــد اهلل المويجعــي، حرص 
غرفة عجمان على توســيع شــبكة عالقاتها بما 
يدعــم عمليــة فتــح أســواق جديــدة والترويج 

لمنتجــات شــركات ومصانــع إمــارة عجمــان، 
ويســهم فــي زيــادة حجــم التبــادل التجــاري 

بينهــا وبيــن مختلــف دول العالم. 
وأوضــح ســعادته:« مــن خــالل لقــاء وفــد 
الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة نســعى 
لدفــع عجلة النمو التجاري بين إمارة عجمان 
ــا  ــة لن ــاء فرص ــكل اللق ــا يش ــل، كم والبرازي
لتعريــف الجانــب البرازيلــي علــى منظومــة 
الفــرص والمقومات االقتصاديــة التي تمتلكها 
إمارة عجمان، والحزم التحفيزية التي تقدمها 
للشــركات والمؤسســات التجارية العاملة في 

اإلمــارة، وبمــا يخــدم مصلحــة الطرفين«. 
وإســتعرض مــروان حــارب خــالل اللقــاء 
مقومات االســتثمار في عجمان واهم الفرص 
التجارية، وجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة 

ــو  ــة لنم ــات الموجه ــع المقوم ــان تنوي لضم
واستدامة كافة القطاعات. كما استعرض أبرز 
القطاعــات في اإلمارة وعلى رأســها: الصناعة 
والعقارات والبناء والتشــييد والتجارة العامة. 
كذلــك اطلــع الحضــور علــى آخــر تطــورات 
القطــاع الســياحي وقطاعــي الصحــة والتعليم 
فــي اإلمــارة. فضــاًل عن شــرح لجهــود منطقة 
عجمان الحرة ومدينة عجمان اإلعالمية الحرة 
وكافة الجهات المعنية بالشأن االقتصادي في 
تســهيل االجــراءات وتعزيــز تنافســية االمارة 
محليــًا واقليميــًا ودوليــًا.  وفــي ختــام اللقــاء 
وجهــت الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة 
الدعــوة، لغرفــة عجمان للحضور والمشــاركة 
فــي المنتــدى العربي البرازيلي الذي ســينظم 

فــي البرازيــل خالل عــام ٢٠٢٢.

فــي إطــار دعــم الجهــود الوطنيــة 
واســتقطاب الكفــاءات المواطنــة، أعلنت 
مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة 
الحــرة عــن توفير ٣٥ وظيفة شــاغرة في 
مختلف التخصصات خالل مشــاركتها في 
معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائف المقام 
ــر  ــى ١7 نوفمب ــن ١٥ إل ــرة م ــي الفت ف
فــي مركــز دبي التجــاري العالمــي بقاعة 

زعبيــل ٣.
وأكــد ســعادة ســلطان بــن ســليم، 
رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقة الحرة، أن مشــاركة المؤسســة 
فــي معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائــف، 
مــن خــالل توفيــر ٣٥ فرصــة عمــل ألبناء 
دولــة اإلمــارات، تأتــي في إطــار الحرص 
علــى دعــم سياســات التوطيــن وإعــداد 
الخطــط الالزمــة الســتقطاب المواطنيــن 

المتميزيــن.
وأضاف بن ســلّيم: »تســعى المؤسسة 
ــات  ــن السياس ــة م ــالل مجموع ــن خ م
ــة  ــق بيئ ــى خل ــة إل ــادرات الفاعل والمب
عمــل جاذبة للكــوادر الوطنية، بما يدعم 
عمليــة التنميــة المســتدامة فــي الدولــة 
ويتماشــى مــع رؤى القيادة الرشــيدة في 
توفيــر الوظيفــة المناســبة لــكل مواطــن 

ــم  ــي دع ــم ف ــة دوره ــم لتأدي وتأهيله
المسيرة التنموية للدولة بصفتهم الثروة 
الحقيقيــة للوطــن على اختــالف موقعهم 

الوظيفــي ومــكان عملهــم«.
ــاركة  ــى أن مش ــلّيم إل ــن س ــار ب وأش
المؤسســة فــي المعــرض تأتــي فــي 
ــا،  ــن لديه ــود التوطي ــز جه ــار تعزي إط
الســيما أن المعــرض يســتقطب شــريحة 
واســعة مــن شــباب وشــابات الدولــة من 
ــد  ــات والمعاه ــات والكلي ــة الجامع طلب

حديثــي التخــرج، إضافــة إلــى الكفــاءات 
القياديــة واإلداريــة المواطنة في مختلف 
المجــاالت، موضحــًا أن توفيــر فــرص 
حصريــة أمــام المواطنيــن الشــباب يتيــح 
لهــم تحقيــق تطلعاتهــم ويمّكنهــم مــن 
بلــوغ أهدافهــم، وإطــالق إمكاناتهــم 
لقيــادة عجلــة التطوير في الدولــة، داعيًا 
ــف  ــارض التوظي ــارة مع ــن لزي المواطني
باعتبارهــا فرصــة مثاليــة للتعــرف علــى 

فــرص العمــل المتوفــرة أمامهــم.

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

عجمان - الوطن

دبي - الوطن

سهيل المزروعي: 1.2 مليون 
برميل الطاقة اإلنتاجية 

للمصافي في اإلمارات يوميًا
 4.2 مليون برميل الطاقة 
اإلنتاجية من النفط الخام 

في اإلمارات يوميًا
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1.8 مليار درهـم تصرفات العقـارات فـي دبـي

»برانش البحر المتوسط« بمطعم الصياد في قصر اإلمارات كل جمعة

ــي  ــة ف ــات العقاري ــت التصرف بلغ
دائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي 
ــث  ــار درهــم حي ــن ١.8 ملي ــر م أكث
شــهدت الدائــرة أمــس تســجيل ٣7١ 
مليــون   ٩٠٢.١٩ بقيمــة  مبايعــة 
ــي  ــة لأراض ــا ٣٢ مبايع ــم، منه دره
بقيمــة ١7٠.٥٦ مليــون درهــم و٣٣٩ 
مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7٣١.٦٢ 

ــون درهــم.  ملي
وقــد جاءت أهم مبايعات األراضي 
بقيمــة ٣8 مليــون درهــم فــي منطقة 
جميــرا الثانية تليهــا مبايعة بقيمة ٢٩ 
مليــون درهــم فــي منطقــة الجــداف 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٩ مليــون درهم 

فــي منطقــة الحبيــة الثالثة. 
وقــد تصــدرت منطقــة وادي الصفا 
٥ المناطــق من حيث عدد المبايعات 
إذ ســجلت 8 مبايعة بقيمة ٣٥ مليون 
درهــم وتلتهــا منطقة الحبيــه الرابعة 
بتســجيلها ٥ مبايعــة بقيمة ٢٤ مليون 
ــة  ــة الثالث ــي الحبي ــة ف ــم وثالث دره
بتســجيلها ٤ مبايعــة بقيمة ١٥ مليون 

درهم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة 
ــة  ــم بمنطق ــون دره ــة ٢7 ملي بقيم
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعــات تلتهــا 
مبايعــة بقيمــة ٢٠ مليــون درهــم في 

منطقــة بــرج خليفــة وأخيــرا مبايعــة 
بقيمــة ١٢ مليــون درهــم فــي منطقة 

ام الشــيف. 
الخليــج  منطقــة  تصــدرت  وقــد 
التجــاري المناطــق مــن حيــث عــدد 
مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت 
٥٣ مبايعــة بقيمــة 7٠ مليــون درهــم 
وتلتهــا منطقة مرســى دبي بتســجيلها 
٤١ مبايعــة بقيمــة ١١١ مليون درهم 
وثالثــة فــي الحبيــه الرابعة بتســجيلها 
٣٣ مبايعــة بقيمــة 7٢ مليــون درهم. 
وســجلت الرهونــات قيمــة قدرهــا 
 ١٩ منهــا  درهــم  مليــون   ٩٤٢.٠7

 7٥٢.٦7 بقيمــة  أراضــي  رهونــات 
ــل  ــات فل ــم و٤٢ رهون ــون دره ملي
وشــقق بقيمــة ١8٩.٤ مليــون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقة الثنية الخامســة 
ــون درهــم وأخــري  ــة ٥٤٣ ملي بقيم
ــة ٩٣  ــور ســعيد بقيم ــة ب ــي منطق ف

ــون درهــم.  ملي
وامــا الهبــات فقد شــهدت تســجيل 
١٤ هبــة بقيمــة ٣٢.٢١ مليــون درهم 
ــا ٣  ــة وادي الصف ــا بمنطق كان أهمه
بقيمــة ١٢ مليــون درهــم وأخــري 
فــي منطقــة الخيــران األولــى بقيمــة 

7 مليــون درهــم.

يقــدم مطعــم »الصيــاد«، فــي فنــدق 
قصــر اإلمــارات برانش الوجبات الشــهية 
ــط كل  ــر المتوس ــام دول البح ــن طع م
ــر  ــام الفاخ ــذوق الطع ــة  لت ــوم جمع ي

المعــروف بنمطــه الصحــي.
ــاف  ــن استكش ــة م ــيتمكن الذواق س
ــطي،  ــش المتوس ــاركة البرن ــرة مش فك
والتــي ســتمكنهم من االســتمتاع بطيف 
واســع مــن األطايــب المتوســطية علــى 
أنغــام موســيقى الــدي جيــه الحيــة. 
وتتضمــن المحــار الطــازج، وسيفيتشــي 
التونــة، والباســتا يدويــة الصنــع، وباييال 
المأكوالت البحرية، وتشكيلة من اللحوم 
المشــوية على الفحم والحلويات الشهية 
وغيرهــا الكثيــر. وذلــك مــن الســاعة ١ 
ظهــًرا وحتــى الســاعة ٤ عصــًرا كل يــوم 

جمــع. 
ــهى  ــدة أش ــم الجدي ــن القوائ وتتضم
مناطــق  فــي  الشــهيرة  المأكــوالت 
حــوض البحــر األبيــض المتوســط وتتيــح 
للضيوف االستمتاع بأجواء مطعم الصياد 
ــي تنعكــس مــن  ــة الت ــة الدافئ الحميمي
ــة المســتوحاة  خــالل تصاميمــه الداخلي

ــا الجنوبيــة.  مــن ســواحل أوروب
تضــم القوائــم تشــكيلة واســعة مــن 
ــدة  ــهية المع ــطية الش ــاق المتوس األطب
بإتقــان باســتخدام أفضــل المكونــات 
مــن  مباشــرًة  المســتوردة  الطازجــة 
مناطــق حــوض البحــر األبيض المتوســط 

والخضروات العضوية الطازجة المزروعة 
فــي حديقــة الفنــدق.

وقــد تــم تقســيم أطبــاق القائمــة 
ومنهــا  رئيســية  فئــات  تحــت ســبع 
الكــرودو )المأكــوالت البحريــة غيــر 
المطهوة( والحديقة، والبحر، والمزرعة، 
واألرض وغيرهــا متيحــًة للذواقة اختيار 
ــوالت  ــن المأك ــهم م ــتهيه أنفس ــا تش م
البحرية مثل رافيولي المأكوالت البحرية 
ــو  ــل الواغي ــوم مث ــوط، واللح واألخطب
ــز،  ــك ميالني ــب ران ــتريبلوين، و الم س
والمأكــوالت النباتيــة مثــل الكارنارولــي 
ريزوتــو. أمــا محبي الحلويــات فيمكنهم 

االســتمتاع بطيــف واســع مــن األصنــاف 
المختــارة بعنايــة لــدى مطعــم الصيــاد 
والتــي تضــم الكوكــون وهــي نــوع مــن 
باناكوتــا جــوز الهنــد المعــدة باســتخدام 
فاكهــة فريــدة مــع شــراب الليمــون 
الحامــض والريحــان. والهونــي بي، وهو 
ــي  ــن العســل المحل ــوع م ــه مصن بارفي
المســتخرج مــن خاليــا النحــل الخاصــة 
بالفنــدق. باإلضافــة إلــى طيــف واســع 
مــن الكوكتيــالت والمشــروبات الفاخرة 
الخاصــة بالمطعــم المتوفــرة فــي قائمة 
المشــروبات المتميــزة إلضفاء مزيد من 

الفخامــة علــى الوليمــة الرائعــة.

»اقتصادية استشاري الشارقة« تبحث خططها لمرحلة ما بعد التعافي

»مصدر« تطلق مبادرة »ابتكر« العالمية قبيل أسبوع أبوظبي لالستدامة 2022

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  بحثــت 
واإلقتصاديــة والصناعيــة فــي المجلــس 
اإلستشــاري إلمــارة الشــارقة خــالل 
اجتماعهــا األول الــذي عقد أمس  بمقر 
المجلــس ضمــن أعمالها لــدور االنعقاد 
العــادي الثالــث مــن الفصل التشــريعي 
العاشــر .. اســتكمال خطتهــا فــي دعــم 
النمــو االقتصــادي لإلمــارة خاصــة فــي 
مرحلة ما بعد التعافي لكافة القطاعات 

المحوريــة.
ــرأس اإلجتمــاع .. ســعادة ســيف  ت
محمــد جاســم المدفــع رئيــس اللجنــة 
بحضــور أعضائها مريم راشــد أحمد بن 
الشــيخ و عبــداهلل محمد ناصــر العويس 
و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال 

ــوض  ــد ع ــدن و عبي ــن هوي ــد ب محم
ــم موســى  ــداهلل إبراهي الطنيجــي و عب
بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة 

ــر اللجنة. س
ــا  ــة عمله ــة مواصل ــدت اللجن وأك
مــن خــالل أهدافها المنســجمة ضمن 
االستشــاري  المجلــس  اســتراتيجية 
لتمكيــن القطاعــات اإلقتصاديــة مــن 
تحقيــق معــدالت نمــو أكبــر فــي ظل 
دعــم صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة 
ــن  ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان ب
ــي  ــن ســلطان القاســمي ول محمــد ب
عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة رئيــس 

المجلــس التنفيــذي لإلمــارة.
و أوضح ســعادة سيف محمد جاسم 
المدفع أن الدورة الثالثة للمجلس تأتي 
في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات 
الجائحة وما يشــهده القطاع االقتصادي 
واالســتثماري مــن مراحــل التعافــي في 
ظــل مــا قدمتــه حكومــة الشــارقة مــن 
حــزم عديــدة لتمكين هــذا القطاع من 
تجاوز التأثيرات .. مؤكدا أن اللجنة لن 
تتوانى من خالل العمل جنبا إلى جنب 
مع القطاعات اإلقتصادية واإلســتثمارية 
ــات والمؤسســات  ــع الجه ــل م والتكام
ــة  ــة فــي إمــارة الشــارقة بغي الحكومي
العمــل بنهــج اســتراتيجية اللجنــة.. في 
تعزيز تنمية النواحي اإلقتصادية وتأكيد 

تنافســية اإلمــارة ورؤيتهــا الرياديــة في 
الشــأن اإلســتثماري وذلك ارتــكازا على 
مــا قطعته اللجنة في الدورة الماضية .
وبحــث المدفــع مــع أعضــاء اللجنــة 
ــرة  ــة خــالل الفت ــال اللجن جــدول أعم
المتبقيــة مــن ٢٠٢١ و مواصلة األعمال 
ــد  ــم رواف ــبل لدع ــن س ــي ٢٠٢٢ م ف
ــى  ــة إل ــة واالقتصادي األنشــطة اإلنمائي
جانــب اســتعراض التحضيــرات الخاصة 
لمناقشــة سياسة هيئة الشارقة للموانئ 
والجمارك والمناطق الحرة في الجلسة 
المقبلــة للمجلس والعمل على تمكينها 
مــن تحقيق نجاحات تســطر في ســجل 
إمــارة الشــارقة وحرصهــا علــى ازدهار 

أعماله.وام

أطلقــت مدينــة مصــدر - مجمع 
البحــث والتطوير المعتمــد الوحيد 
فــي أبوظبــي والوجهــة الرائــدة 
لالبتــكار - مبــادرة »ابتكــر« التــي 
تهــدف إلــى تحديد وتطويــر الجيل 
التالــي مــن التقنيــات المســتدامة.

وتركــز هــذه المبــادرة العالميــة 
- الــذي يأتي اطالقهــا قبيل انطالق 
ــي لالســتدامة لعــام  أســبوع أبوظب
التنقــل  ٢٠٢٢ - علــى قطاعــات 
الحضري والطاقة النظيفة والتقنيات 
الزراعيــة واألمــن الغذائــي والميــاه 
وتخزين الطاقة والذكاء االصطناعي.

وتوفــر المبادرة التي تنطلق من 
مدينــة مصــدر وتمتــد علــى مــدار 
العام للمشاركين من فئة الشركات 
الصغيرة والمتوســطة منصة لرعاية 
ابتكاراتها المستدامة وفرص تواصل 
ــا  ــن ، كم ــع مســتثمرين محتملي م
ــاح للشــركات الفرصــة لتوســيع  تت
ــة  ــى المنطق ــا إل أنشــطتها أو نقله

الحــرة فــي مدينــة مصــدر.
ــر  وأكــد عبــد اهلل بالعــالء المدي
التنفيــذي لمدينــة مصدر أن إطالق 
مبــادرة »ابتكــر« يأتــي فــي ســياق 
ــا  ــي تبذله ــة الت ــود المتواصل الجه
ــزا  ــا مرك ــدر باعتباره ــة مص مدين
ــي  ــر ف ــكار والبحــث والتطوي لالبت
أبوظبي وستتيح المبادرة استقطاب 
المزيــد من الشــركات البــارزة التي 
تركــز علــى االبتكار فــي العالم إلى 
المدينــة بهــدف تعزيــز أنشــطة 
البحــث والتطويــر من أجــل تطوير 
التقنيــات الجديــدة باإلضافــة إلــى 
االســتفادة مــن العــروض الفريــدة 

التــي توفرهــا مدينــة مصــدر.

وأضاف : » من خالل االســتثمار 
فــي البيئة الحيوية الداعمة لالبتكار 
فــي أبوظبــي تدعــم هــذه المبادرة 
بشــكل أكبــر تطويــر تقنيــات رائدة 
ضمــن القطاعات الرئيســية للتحول 
األخضر مثل الطاقة النظيفة والذكاء 
وقطاعــات  والميــاه  االصطناعــي 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة األخــرى 
ــم  ــن الدع ــركات م ــتفيد الش وتس
الــذي توفــره مدينــة مصــدر والذي 
يســاعدها علــى تطويــر أعمالها في 
اإلمــارات والمنطقة ككل فضاًل عن 
المساهمة بشكل إيجابي في عملية 
التنمية االقتصادية المستدامة لدولة 

اإلمارات«.
الــذي  برنامجهــا  إطــار  وفــي 
ــت  ــى مــدار العــام، دخل ــد عل يمت
مبــادرة »ابتكــر« فــي شــراكة مــع 
أســبوع أبوظبــي لالســتدامة، أحــد 
أكبــر التجمعــات العالميــة المعنيــة 

بقضايا االســتدامة، الستضافة منصة 
ــة  ــات القم ــن فعالي ــادرة ضم المب
العالميــة لطاقــة المســتقبل، والتي 
ســيتم من خاللها استعراض الحلول 
الرائــدة وتوفير فــرص التواصل مع 
المســتثمرين المحتمليــن. وخــالل 
ــي لالســتدامة  دورة أســبوع أبوظب
مبــادرة  تســتضيف   ٢٠٢٢ لعــام 
»ابتكــر« منتدى افتراضيا لمناقشــة 
وتحديــد الســبل الكفيلــة بتســريع 
عمليــات تطوير التقنيــات بمراحلها 

األوليــة.
وأوضــح بالعالء أن مدينة مصدر 
ســتقوم كل ثالثــة أشــهر علــى مدى 
العــام المقبــل بالبحــث عــن مزيــد 
من الشركات للمشاركة في سلسلة 
من الفعاليات وتســليط الضوء على 
أنشــطتها من خالل موقــع المبادرة 
المصغــر ومــن خــالل الشــراكة مــع 
الهيئــات الحكوميــة فــي اإلمــارات 

ســتواصل مبــادرة »ابتكر« تســليط 
الضــوء علــى الجهــات المبتكرة من 
ــبوع  ــدر أو أس ــة مص ــركاء مدين ش
وســتدعو  لالســتدامة  أبوظبــي 
المنطقــة الحــرة فــي مدينــة مصدر 
هــذه الشــركات إلــى نقــل أعمالهــا 

إلــى مدينــة مصــدر .
يشــار إلى أن مدينة مصدر تضم 
حاليــًا أكثــر من ١٠٠٠ شــركة تتنوع 
بيــن شــركات دوليــة ومتوســطة 
وصغيرة وناشــئة تلتزم بالمساهمة 
فــي دعــم تنفيــذ أجندة االســتدامة 
وتطويــر ابتــكارات مــن أجــل بنــاء 
مجتمعات أكثر استدامة. وباتخاذها 
لمدينــة مصــدر فــي أبوظبــي مقــرًا 
لهــا تســتفيد الشــركات مــن البنيــة 
التحتيــة الرقميــة االســتثنائية التــي 
توفرها المدينة باإلضافة إلى األطر 
ــادرات  ــورة ومب ــريعية المتط التش

البحــث والتطوير.وام

»أبوظبي لخدمات حقول النفط« تعزز مشاركتها في 
معرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2021«

أعلنت شركة أبوظبي  لخدمات 
حقــول النفــط عن مشــاركتها في 
فعاليــات مؤتمر ومعرض أبوظبي 
الدولي للبتــرول » أديبك ٢٠٢١« 
الــذي ســيقام خــالل الفتــرة ١٥-

ــز  ــي مرك ــاري ف ــر الج ١8 نوفمب
أبوظبــي للمعارض.

ــحادة  ــر ش ــيد زهي ــال الس وق
مديــر عــام الشــركة فــي تصريــح 
صحفــي بهذه المناســبة:« نحرص 
فــي »أبوظبــي لخدمــات حقــول 
النفــط« علــى المشــاركة بشــكل 
متواصــل فــي فعاليــات معرض » 
ــة  ــذي يكتســب أهمي ــك« ال أديب
كبيــرة كونــه يقــام فــي أبوظبــي 
عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، التــي أصبحــت مركــزًا 
عالميــًا في قطاع الطاقة ، و تأتي 
مشــاركتنا لتعزيــز تواجدنــا كأحد 
أهــم الشــركات الوطنيــة العاملــة 
فــي مجــال الطاقــة فــي الدولــة، 
إلــى جانب اإللتقاء واإلجتماع مع 
شــركائنا االســتراتيجيين، وبحــث 
شــركات  مــع  التعــاون  فــرص 

إقليميــة وعالميــة ».
وأضــاف شــحادة:« نتواجد في 
المعــرض عبــر جنــاح كبيــر يضــم 
١٠ شــركات عالميــة مــن فرنســا 
و بريطانيــا والنرويــج والواليــات 
المتحدة األمريكية تشــارك تحت 
مظلة المؤسســة، حيث يقام هذا 
ــة،  ــاوز الجائح ــد تج ــدث بع الح
للحيــاة  التدريجيــة  والعــودة 
ــن  ــي م ــدء التعاف ــة ، وب الطبيعي
تأثيراتهــا، ويتوقــع أن يلقــى هذا 
الحــدث اهتمامًا كبيــرًا من الزوار 
والحضــور والشــركات العارضة«.
الشــركة واصلــت  وأفــاد أن 
ــزام  أعمالهــا وأنشــطتها مــع اإللت
فــي  اإلحترازيــة  باالجــراءات 
مواقــع العمل والمنشــآت التابعة 
لهــا، موضحــا أن شــركة أبوظبــي 
لخدمــات حقــول النفــط كان لهــا 
مليــون   ١٠٠ بلغــت  مســاهمة 
درهــم إماراتــي عبــر برنامــج 
تعزيــز القيمــة المضافــة المحليــة 
لإلقتصــاد االماراتي خالل العامين 

ــن. الماضيي
وكشف أن الشركة قد أطلقت 
برنامجــًا لتدريب وتأهيل وتطوير 

الكوادر الوطنية الشابة و خريجي 
الجامعــات ، عبر تعزيز تواجدهم 
فــي االعمــال الهندســية واإلدارية 
والفنية والموارد البشرية، مشيرًا 
إلــى أن مــن بين هــؤالء موظفون 

من فئــة ذوي الهمم.
وأشــار إلى أن الشــركة تحرص 
بالتكنولوجيــا  اإلســتعانة  علــى 
المتطورة والرقمية في عملياتها ، 
حيث تقلل من اإلنبعاثات الضارة 
بالبيئة، و تزيد من كفاءة وفعالية 
المعــدات ، مما يســهم في زيادة 

اإلنتــاج و تقليــل التكاليف.
أبوظبــي  شــركة  أن  وأفــاد 
لخدمــات حقــول النفــط تواصــل 
ضخ اســتثماراتها في مجال عملها 
لتطوير قدراتها وإمكانياتها، حيث 
تمكنــت مــن تعزيــز مكانتهــا فــي 
الســوق المحلــي واالقليمــي مــن 
خــالل الخبــرة التــي إكتســبتها 

طــوال العقود الخمســة الماضية،  
مشددًا على أهمية إيالء الشركات 
الوطنية العاملة في قطاع خدمات 
حقــول النفــط اإلهتمام في تنفيذ 
وتطوير األعمال القائمة والجديدة 
فــي قطــاع النفــط بمــا يعــود 
بالفائــدة علــى االقتصــاد المحلــي 

ونمــو هــذه الشــركات.
وأعــرب شــحادة عــن توقعاتــه 
ــاز  ــط والغ أن يشــهد قطــاع النف
حركــة نشــطة خاصة عقب تجاوز 
تأثيــرات الجائحــة وبــدء مراحــل 
التعافــي، موضحــًا أن شــركات 
خدمــات النفــط  تهتــم بطــرح 
ــد مــن المشــاريع فــي هــذا  مزي
ــي  ــي ستســاهم ف القطــاع ، والت
فــي دفع عجلــة النمو اإلقتصادي، 
وتســتفيد منها مختلف الشــركات 
الوطنيــة العاملــة في مجال الحفر 

وخدمــات حقــول النفــط.

زهير شحادة: ساهمنا بـ100 مليون درهم عبر 
برنامج تعزيز القيمة المضافة المحلية لإلقتصاد 

االماراتي خالل العامين الماضيين

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م02

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

15 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد
العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

معرض ومنتدى »إيكوويست 2022« يركز على 
إدارة النفايات المستدامة واالقتصاد الدائري

ــي  ــي ف ــى أبوظب ــدى »إيكوويســت« إل يعــود معــرض ومنت
ــر ٢٠٢٢،  ــى ١٩ يناي ــن ١7 إل ــرة م ــي الفت ــة، ف ــخته الثامن نس
ــن رواد  ــى التواصــل بي ــذي يســاعد عل حيــث يقــام الحــدث ال
األعمــال فــي مجال إدارة النفايات بالشــرق األوســط باالشــتراك 

مــع القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل.
ــي إلدارة  ــز أبوظب ــع مرك ــد هــذا الحــدث العالمــي م ويعق
النفايــات )تدوير(، كجزء من أســبوع أبوظبي لالســتدامة ٢٠٢٢، 
وســيكون هــذا الحــدث العالمــي حاســمًا الســتئناف التركيز على 
نمــوذج االقتصــاد الدائــري والوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك، 
حيــث أصبــح هــذا األمــر من األولويــات العالميــة األكثــر إلحاحًا 
ــرة فضــاًل عــن الجهــود الهادفــة  فــي أعقــاب التطــورات األخي

ضمــن اإلطــار األكبــر للعمــل البيئــي.
ــي مجــال  ــن ف ــرز المختصي ــن أب ويجمــع »إيكوويســت« بي
إدارة النفايــات بمناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا حيث 
المســتثمرين ورجــال األعمال والمبتكرين وموفــري التكنولوجيا 
الذيــن يمكنهــم تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب مــن األعمال 
والرعاية وفرص الشــراكة التي من المتوقع أن يقدمها المعرض.

ويبحــث المنتــدى األفــكار الجديدة إلدارة النفايــات بناء على 
مــا آلــت إليــه األحداث العالميــة األخيرة، كذلك ســيبحث فوائد 
تقليــل وإعــادة اســتخدام وتدويــر النفايــات إضافــة إلــى تطويــر 
مناهــج التعامــل معهــا، كمــا ســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى 
الطــرق الواقعيــة التــي يمكن مــن خاللها تقليل البالســتيك الذي 
يســتخدم لمــرة واحــدة وكيــف ســتؤثر التكنولوجيــا واالبتــكار 

بشــكل متزايــد علــى القــرارات المتخــذة ضمــن الصناعة.
وقــال ســعادة الدكتــور ســالم خلفــان الكعبــي، المديــر العــام 
لمركــز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير( : يلعب »إيكوويســت« 
دورًا حيويــًا فــي صناعــة إدارة النفايات من خالل منصة ســرعان 
مــا أصبحــت ضروريــة للمؤسســات العامــة والخاصــة علــى حــد 
ســواء، وأضاف : هذا هو المكان المناســب الستكشــاف الحلول 
ــات وعقــد الشــراكات  ــدة فــي اإلدارة المســتدامة للنفاي الجدي
واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة وتبــادل أحــدث المعــارف 

والتقنيــات فــي هــذا المجال.
ــة أســاس صلــب  وأوضــح : لقــد أصبــح هــذا الحــدث بمثاب
للمبــادرات االســتباقية فــي مجــال إدارة النفايــات، إضافــة إلــى 
جوانــب أخــرى للتنميــة المســتدامة فــي أبوظبــي، كمــا يواصــل 
المنتدى االضطالع بدوره كحاضنة للعمل والشراكات والمشاريع 
بهــدف تعزيــز اقتصاد أبوظبي والتواصل مــع المبادرات الناجحة 

األخــرى فــي العالم.
ــة  ــات بالقمــة العالمي ــر الفعالي ــن، مدي ــال غرانــت توكت وق
لطاقــة المســتقبل: تعــد إيكوويســت منصــة مركزيــة لصناعــة 
ــن والمســتفيدين  ــع كل المهتمي ــث يجتم ــات، حي إدارة النفاي

ــات  ــإدارة النفاي مــن هــذا المجــال لشــحذ الجهــود الخاصــة ب
العالميــة مــن خــالل التكنولوجيــا المبتكــرة والتقــدم فــي مجال 
الهندســة واألفــكار الملهمــة، حيث من المعروف أن الشــراكات 

التجاريــة والتطــورات المســتقبلية ُتولــد داخــل إيكوويســت.
ووصفــت الفوائــد التــي ســيتم جنيهــا مــن االقتصــاد الدائري 
للمحفظــة العامــة والمجتمــع والبيئــة فــي جميــع أنحــاء العالم 
بأنهــا هائلــة، حيــث تــم نشــر دراســة فــي مجلــة »إنتربرينيــر« 
قــدرت فــرص اإليــرادات الجديــدة مــن إعــادة التدويــر للمــدن 
والقائميــن بعمليــة التدويــر بمــا يصــل إلــى 7 مليــارات دوالر، 
إضافــة إلــى خفــض انبعاثــات غــاز ثاني أكســيد الكربون بنســبة 
ــترداد 8٠  ــري، واس ــن مت ــون ط ــن ٢٥٠ و٣٥٠ ملي ــراوح بي تت
ــتفيد  ــا ستس ــا، كم ــاد تدويره ــواد المع ــن الم ــن م ــون ط ملي
٣٠ مليــون أســرة مــن خيــارات ســهلة ومتاحــة إلعــادة تدويــر 

النفايــات المنزليــة. وام
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اقتصاد

03 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م14

اقتصاد
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13 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م04

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦



C M YC M Y

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م12

اقتصاداقتصاد

05 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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11 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد
اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م06

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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07 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م08

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

09 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م08

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

09 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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07 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦اقتصاد

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد
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11 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد
اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م06

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م12

اقتصاداقتصاد

05 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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13 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م04

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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اقتصاد

03 العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م14

اقتصاد
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اقتصاد

العدد )٣٥٩٤( الثالثاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١م02

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦العدد ٣٥٩٤ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
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معرض ومنتدى »إيكوويست 2022« يركز على 
إدارة النفايات المستدامة واالقتصاد الدائري

ــي  ــي ف ــى أبوظب ــدى »إيكوويســت« إل يعــود معــرض ومنت
ــر ٢٠٢٢،  ــى ١٩ يناي ــن ١7 إل ــرة م ــي الفت ــة، ف ــخته الثامن نس
ــن رواد  ــى التواصــل بي ــذي يســاعد عل حيــث يقــام الحــدث ال
األعمــال فــي مجال إدارة النفايات بالشــرق األوســط باالشــتراك 

مــع القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل.
ــي إلدارة  ــز أبوظب ــع مرك ــد هــذا الحــدث العالمــي م ويعق
النفايــات )تدوير(، كجزء من أســبوع أبوظبي لالســتدامة ٢٠٢٢، 
وســيكون هــذا الحــدث العالمــي حاســمًا الســتئناف التركيز على 
نمــوذج االقتصــاد الدائــري والوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك، 
حيــث أصبــح هــذا األمــر من األولويــات العالميــة األكثــر إلحاحًا 
ــرة فضــاًل عــن الجهــود الهادفــة  فــي أعقــاب التطــورات األخي

ضمــن اإلطــار األكبــر للعمــل البيئــي.
ــي مجــال  ــن ف ــرز المختصي ــن أب ويجمــع »إيكوويســت« بي
إدارة النفايــات بمناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا حيث 
المســتثمرين ورجــال األعمال والمبتكرين وموفــري التكنولوجيا 
الذيــن يمكنهــم تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب مــن األعمال 
والرعاية وفرص الشــراكة التي من المتوقع أن يقدمها المعرض.

ويبحــث المنتــدى األفــكار الجديدة إلدارة النفايــات بناء على 
مــا آلــت إليــه األحداث العالميــة األخيرة، كذلك ســيبحث فوائد 
تقليــل وإعــادة اســتخدام وتدويــر النفايــات إضافــة إلــى تطويــر 
مناهــج التعامــل معهــا، كمــا ســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى 
الطــرق الواقعيــة التــي يمكن مــن خاللها تقليل البالســتيك الذي 
يســتخدم لمــرة واحــدة وكيــف ســتؤثر التكنولوجيــا واالبتــكار 

بشــكل متزايــد علــى القــرارات المتخــذة ضمــن الصناعة.
وقــال ســعادة الدكتــور ســالم خلفــان الكعبــي، المديــر العــام 
لمركــز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير( : يلعب »إيكوويســت« 
دورًا حيويــًا فــي صناعــة إدارة النفايات من خالل منصة ســرعان 
مــا أصبحــت ضروريــة للمؤسســات العامــة والخاصــة علــى حــد 
ســواء، وأضاف : هذا هو المكان المناســب الستكشــاف الحلول 
ــات وعقــد الشــراكات  ــدة فــي اإلدارة المســتدامة للنفاي الجدي
واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة وتبــادل أحــدث المعــارف 

والتقنيــات فــي هــذا المجال.
ــة أســاس صلــب  وأوضــح : لقــد أصبــح هــذا الحــدث بمثاب
للمبــادرات االســتباقية فــي مجــال إدارة النفايــات، إضافــة إلــى 
جوانــب أخــرى للتنميــة المســتدامة فــي أبوظبــي، كمــا يواصــل 
المنتدى االضطالع بدوره كحاضنة للعمل والشراكات والمشاريع 
بهــدف تعزيــز اقتصاد أبوظبي والتواصل مــع المبادرات الناجحة 

األخــرى فــي العالم.
ــة  ــات بالقمــة العالمي ــر الفعالي ــن، مدي ــال غرانــت توكت وق
لطاقــة المســتقبل: تعــد إيكوويســت منصــة مركزيــة لصناعــة 
ــن والمســتفيدين  ــع كل المهتمي ــث يجتم ــات، حي إدارة النفاي

ــات  ــإدارة النفاي مــن هــذا المجــال لشــحذ الجهــود الخاصــة ب
العالميــة مــن خــالل التكنولوجيــا المبتكــرة والتقــدم فــي مجال 
الهندســة واألفــكار الملهمــة، حيث من المعروف أن الشــراكات 

التجاريــة والتطــورات المســتقبلية ُتولــد داخــل إيكوويســت.
ووصفــت الفوائــد التــي ســيتم جنيهــا مــن االقتصــاد الدائري 
للمحفظــة العامــة والمجتمــع والبيئــة فــي جميــع أنحــاء العالم 
بأنهــا هائلــة، حيــث تــم نشــر دراســة فــي مجلــة »إنتربرينيــر« 
قــدرت فــرص اإليــرادات الجديــدة مــن إعــادة التدويــر للمــدن 
والقائميــن بعمليــة التدويــر بمــا يصــل إلــى 7 مليــارات دوالر، 
إضافــة إلــى خفــض انبعاثــات غــاز ثاني أكســيد الكربون بنســبة 
ــترداد 8٠  ــري، واس ــن مت ــون ط ــن ٢٥٠ و٣٥٠ ملي ــراوح بي تت
ــتفيد  ــا ستس ــا، كم ــاد تدويره ــواد المع ــن الم ــن م ــون ط ملي
٣٠ مليــون أســرة مــن خيــارات ســهلة ومتاحــة إلعــادة تدويــر 

النفايــات المنزليــة. وام
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أبوظبي
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على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2٠21«
سهيل المزروعي: تحديث االستراتيجية الوطنية للطاقة لمواءمة تطورات القطاع عالميًا

ــن محمــد فــرج  ــي ســهيل ب أكــد معال
فــارس المزروعــي وزيــر الطاقــة والبنيــة 
التحتيــة أن اإلمــارات مــن الدول الســباقة 
عالميــا فــي التحــول نحــو الطاقــة النظيفة 
وقــال إن الدولــة حــددت مبكــرا أهدافهــا 
طويلــة المــدى فــي مجــال الطاقــة وفــي 
ســبيل ذلك أطلقت االســتراتيجية الوطنية 
للطاقــة ٢٠٥٠ والتــي تســعى مــن خاللهــا 
إلــى خفــض الطلــب علــى الطاقــة بنســبة 
٤٠% ورفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة في 
إجمالــي مزيج الطاقــة المنتجة في الدولة 

إلــى ٥٠%.
و قــال معاليــه علــى هامــش فعاليــات 
معــرض ومؤتمــر أبوظبي الدولــي للبترول 
»أديبــك ٢٠٢١« إنــه يجــري العمــل حاليــا 
الوطنيــة  االســتراتيجية  تحديــث  علــى 
للطاقــة لمواءمــة التطــورات الحاصلــة في 
قطــاع الطاقــة علــى المســتويين المحلــي 
والعالمــي وأكــد أن الدولــة التــي انتهجت 
ــع مصــادر  ــى تنوي ــة عل اســتراتيجية مبني
الطاقــة كجــزء مهــم لهدفنــا األكبــر وهــو 
خلــق اقتصــاد متنــوع ومزدهر ومســتدام، 
كانــت وال تــزال ســباقة في اعتمــاد أفضل 
الممارســات العالميــة فــي قطــاع الطاقــة 
ــورات  ــر التط ــع آخ ــب م ــى جن ــا ال جنب

التكنولوجيــة العالميــة.
ــة  ــة اإلنتاجي ــه أن الطاق ــر معالي و ذك
للمصافــي فــي اإلمــارات تبلــغ ١.٢ مليون 
برميــل يوميــا فيمــا تصل الطاقــة اإلنتاجية 

مــن النفــط الخــام فــي اإلمــارات إلــى ٤.٢ 
ــارات  ــزز اإلم ــا لتع ــل يومي ــون برمي ملي
ــث  ــر ٦ دول مــن حي ــا ضمــن أكب مكانته
احتياطيــات النفــط والغــاز علــى مســتوى 

العالــم.
و أضــاف معاليــه إن اإلمــارات تمكنــت 
ــي  ــع ف ــن التوس ــية م ــرة قياس ــالل فت خ
مجــال الطاقــة النظيفة بفضل التشــريعات 
والقوانيــن التي واكبت التطــورات الحالية 
والتحديــات المســتقبلية ووضــع أهــداف 
طموحة للمســتقبل والتــي بدورها عززت 
من منظومة االســتثمارات في هذا القطاع 
الحيــوي الــذي يمثــل محــور االقتصــادات 

. الوطنية 
إطــالق  أن  إلــى  معاليــه  أشــار  و 
 ٢٠٥٠ للطاقــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
يعكــس جهــود الدولــة لتحقيــق اســتدامة 

مــوارد الطاقة وضمان التنمية المســتدامة 
فــي الدولــة التــي حققــت إنجــازا نوعيــا 
بصياغــة أول اســتراتيجية موحــدة للطاقــة 
بهــا تتضمــن اإلنتــاج واالســتهالك و تعــد 
مؤشــرا علــى قــوة ونضــوج قطــاع الطاقــة 

ــارات. باإلم
و أضــاف : » اإلمــارات كانت من أوائل 
الــدول التــي اعتمــدت الطاقــة المتجــددة 
كجــزء مهــم فــي منظومة مزيــج الطاقة .. 
وقمنــا علــى أرض الواقــع بتنفيــذ العديــد 
مــن المشــاريع العالميــة كمجمــع الشــيخ 
محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية الذي 
يعــد األكبر مــن نوعه في العالــم والعديد 

من المشــاريع االخــرى في إمارة أبوظبي، 
باإلضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية 
فــي الدولــة علــى دراســة الفــرص المتاحة 

لمصادر الطاقــة الجديدة«.
وقــال معاليــه إن النفــط والغاز ســيظل 
جــزءا أصيــال ال يتجــزأ مــن خليــط الطاقــة 
ــى جانــب الطاقــة  ــة إل المســتقبلي للدول
ــالل  ــن خ ــتهدف م ــن نس ــة، ونح النظيف
االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة رفــع حصة 
مســاهمة الطاقــة النظيفــة الى نســبة ٥٠% 
ــول عــام  ــك بحل ــة وذل ــط الطاق مــن خلي

٢٠٥٠. وام
»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

لمواكبة المتغيرات على األنظمة والتشريعات في القطاع
تعاون بين »األوراق المالية« والمعهد المعتمد 

»CISI« لألوراق المالية واالستثمار

فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى بنــاء 
قدرات العاملين في قطاع األوراق المالية 
وتطويــر البرامــج التدريبيــة بمــا يواكــب 
احتياجــات القطاع،أبرمــت هيئــة األوراق 
المالية والسلع اتفاقية مع المعهد المعتمد 
لــأوراق المالية واالســتثمار )CISI(. وقع 
االتفاقيــة عــن الهيئة ســعادة د.مريم بطي 
الســويدي الرئيس التنفيذي، وعن المعهد 
المعتمد لأوراق المالية واالستثمار سايمون 

كولهــان، الرئيس التنفيذي للمعهد.
وعقــب التوقيــع صرحــت د. مريــم 
الســويدي أن »االتفاقيــة الموقعة تســاعد 
فــي إيجــاد إطــار عمــل مشــترك يهــدف 
لالرتقاء بمســتوى الخدمــات المقدمة من 

قبل مركــز التدريب واالختبــارات المهنية 
بالهيئــة لتدريــب وتأهيــل العامليــن فــي 
مجال الخدمــات المالية، بما يعزز الفائدة 
والمعرفة المكتســبة للمنتســبين،ويواكب 
التغيــرات والمســتجدات التــي تطــرأ على 
التشــريعات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي 

قطــاع األوراق الماليــة بالدولــة.
وأضافــت ســعادتها: »يســهم االتفــاق 
فــي تطويــر برنامــج التعليم المهنــي وفقًا 
ــة فــي مجــال  لأهــداف الطموحــة للهيئ
تدريــب وتأهيــل العامليــن وبمــا يتوافــق 
ــع  ــدأ الراب ــة والمب ــدة الوطني ــع األجن م
ضمــن المبــادئ العشــر لدولــة اإلمــارات 
في الخمســين الجديدة والــذي يؤكد على 
أهميــة تطويــر رأس المال البشــري والبناء 

المســتمر للمهــارات”. 

جي 42 شريًكا استراتيجًيا للقمة 
العالمية للصناعة والتصنيع

الجهات التنظيمية في الدولة تصدر »القواعد اإلرشادية 
للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية«

أعلنــت أمــس  القمــة العالميــة للصناعــة والتصنيــع توقيــع 
شــراكة اســتراتيجية مع مجموعة جي٤٢، الشــركة المتخصصة 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية، بهــدف 
استكشــاف فــرص جديــدة والمســاهمة فــي تطويــر أنظمــة 

سالســل التوريــد.
  وبموجــب هــذه الشــراكة ســتتعاون كل مــن القمــة 
ومجموعــة جــي٤٢ علــى اعتمــاد التقنيــات المتقدمــة بهــدف 
ــي  ــاع الصناع ــي القط ــدة ف ــات المعق ــول للتحدي ــاد حل إيج
ــة فــي قطــاع  بمــا يســهم فــي مســاعدة المؤسســات العامل
النفــط والغــاز علــى رقمنــة أعمالهــا وتعزيــز قــدرة مرافــق 
الخدمــات علــى التنبــؤ بالطلــب على المــاء والكهربــاء، إضافة 
إلــى مســاعدة البلديــات علــى تطويــر قدراتهــا فــي التخطيــط 

العمرانــي والنقــل.
  وباعتبارهــا شــريكا اســتراتيجيا للقمــة العالميــة للصناعــة 
والتصنيــع، ستســلط جــي٤٢ الضــوء أيضا على فــرص توظيف 
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي القطــاع الصناعي، بما 
فــي ذلــك توظيــف التعلــم اآللــي لتعزيــز كفــاءة العمليــات 
التشــغيلية، وتحســين مراقبــة الجودة، وخفــض التكاليف في 

منظومــات سالســل التوريــد، وتســريع آليــة اتخــاذ القرار.
 و قــال بينــغ تشــاو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة »جــي 
٤٢«: »نــدرك فــي »جــي٤٢« أهميــة الشــراكة والتعــاون فــي 

رفــع كفــاءة العمليــات وتحقيــق نتائــج أفضــل..
ــة للصناعــة  ــأن شــراكتنا مــع القمــة العالمي ــا ثقــة ب وكلن
والتصنيــع ستســاهم فــي تطويــر أعمالنــا، خاصــة مــع تواجــد 
ــا مــن  ــر مــن قــادة الصناعــة والتكنولوجي هــذا العــدد الكبي
مختلــف أنحــاء العالــم.. يتمتــع الــذكاء االصطناعــي بقــدرات 
هائلــة ومســتقبل واعــد وسيســهم توظيفــه بالشــكل األمثــل 
ــع  ــيعود بالنف ــا س ــاة، مم ــب الحي ــة جوان ــين كاف ــي تحس ف
علــى الجميــع.. و نتطلــع إلــى مشــاركتنا فــي هــذه المنصــة 

العالميــة الرائــدة«.
  و تتخصــص مجموعــة جي٤٢ بتقنيــات الذكاء االصطناعي 
والحوســبة الســحابية، واستكشــاف اإلمكانــات التــي تتيحهــا 
ــز التقــدم  ــة الرابعــة كأدوات لتعزي ــورة الصناعي ــات الث تقني

واالبتــكار فــي مختلــف القطاعــات.
وتقــوم الشــركة - التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرا لهــا - 
بتأســيس أكبــر شــبكة بنيــة تحتيــة للحوســبة الســحابية فــي 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وتديــر مجموعة من 
الشــركات التــي تعمــل على تطويــر حلول الــذكاء االصطناعي 
وتوظيفهــا فــي مختلــف القطاعــات، بمــا فــي ذلــك المــدن 
الذكيــة، والرعاية الصحية، والعلــوم الحياتية، والنفط والغاز، 
والتمويــل، والرياضة، والطيران، ونظم المعلومات الجغرافية 

المكانيــة، وغيرهــا مــن القطاعات. وام

أعلــن كٌل مــن مصرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي، وهيئة 
األوراق الماليــة والســلع، وســلطة دبــي للخدمــات الماليــة التابعــة 
ــة  ــات المالي ــم الخدم ــي العالمــي، وســلطة تنظي ــي المال ــز دب لمرك
لســوق أبوظبــي العالمــي، »الجهات التنظيمية« عن إصــدار »القواعد 

اإلرشــادية للمؤسســات الماليــة التــي تتبنــى التقنيــات التمكينية”.
 وتحــّدد القواعــد اإلرشــادية التــي تــم إصدارهــا أمــس ، المبــادئ 
المشتركة بين القطاعات، باإلضافة إلى أفضل الممارسات للمؤسسات 
الماليــة عنــد اعتمادهــا التقنيات التمكينية لتطويــر أو تقديم منتجات 
وخدمــات مبتكــرة. وتشــمل التقنيــات التمكينيــة: واجهــات برمجــة 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــة وال ــات الضخم ــالت البيان ــات، وتحلي التطبيق
والقياســات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنية السجالت الموزعة.

ــن  ــي اآلم ــز التبن ــى تعزي ــادية إل ــد اإلرش ــدف هــذه القواع  وته
والســليم لهــذه التقنيــات مــن قبــل المؤسســات الماليــة فــي جميــع 
أنحــاء دولــة اإلمــارات، بحيــث تتــم إدارة المخاطــر الناشــئة عن تبني 

األنشــطة المبتكــرة بشــكل اســتباقي ومناســب.
 ويأتــي إصــدار القواعــد اإلرشــادية النهائيــة عقــب استشــارة عامة 
تــم إطالقهــا فــي شــهر يونيــو ٢٠٢١. وحرصــت الجهــات التنظيميــة 
علــى اتبــاع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة فــي القطــاع عنــد 
وضعهــا للقواعــد اإلرشــادية، فضــاًل عــن االعتمــاد علــى المالحظــات 
ــة  ــي الســوق خــالل مرحل ــاركين ف ــن المش ــي وردت م ــة الت الّقيم

االستشــارة العامــة.
 وســُتطّبق القواعــد االرشــادية علــى جميــع المؤسســات الماليــة 
المرخصــة والخاضعــة لإلشــراف مــن قبــل أي من الجهــات المذكورة، 
ــة، بغــض النظــر عــن األنشــطة  ــات التمكيني والتــي تســتخدم التقني

الماليــة التــي تقــوم بهــا.
ــزي  ــظ المصــرف المرك ــال ســيف الظاهــري، مســاعد محاف  وق
-  االســتراتيجية والبنيــة التحتيــة الماليــة والتحــول: » نســعى مــن 
خــالل هــذه اإلرشــادات إلــى توجيــه المؤسســات الماليــة المرخصــة 
لتبنــي التقنيــات الُممكنة للخدمــات المالية الحديثــة وتعزيز االبتكار. 
وتعكــس هذه اإلرشــادات حرص المصرف المركــزي على التعاون مع 
الجهــات التنظيميــة فــي شــتى المجــاالت مــن ضمنهــا إصــدار قواعــد 
ارشــادية موحــدة ومشــتركة فــي ســبيل تحقيــق النمــو بالقطاعــات 
االقتصاديــة لدولــة اإلمــارات.«  بدورهــا قالــت الدكتــور مريــم بطــي 
الســويدي، الرئيــس التنفيــذي لهيئة األوراق المالية والســلع: »الشــك 
ــى  ــي تتبن ــة الت ــادية للمؤسســات المالي ــد اإلرش أن إطــالق »القواع
التقنيــات التمكينيــة« اليــوم يعــد أمرًا علــى درجة عالية مــن األهمية 
بالنظــر إلــى أنــه يتيح تعزيز الفرصة للمؤسســات الماليــة التي يضمها 
ــات،  ــي اآلمــن والســليم لهــذه التقني ــة للتبن ــي بالدول القطــاع المال
خاصــة وأن هــذه القواعــد االرشــادية جــاءت متوافقــة مــع أفضــل 
الممارســات والمعاييــر العالميــة، كمــا أن مراعــاة جميع المؤسســات 
الماليــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق الماليــة والســلع- وكذلــك 
الجهــات التنظيميــة األخــرى المشــاركة فــي هــذه المبــادرة- ســوف 
ــي األنشــطة  ــن تبن ــااًل أفضــل إلدارة المخاطــر الناشــئة ع ــح مج يتي

االبتكاريــة ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي”. وام

اتفاقية بين »اإلمارات للتنمية« و»دبي لتنمية الصناعة« 
لدفع عجلة نمو الصناعة والصادرات

»غرفة أبوظبي« تنظم ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية 
بالتعاون مع أبوظبي العالمي وأبوظبي لألوراق المالية

»غرفة عجمان« تستقبل وفدًا من »الغرفة التجارية العربية البرازيلية« »الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة« تعلن عن طرح 
35 وظيفة شاغرة في معرض رؤية اإلمارات

ــة،  ــارات للتنمي ــرف اإلم ــع مص  وّق
التنويــع  أجنــدة  بتمكيــن  المعنــي 
ــة  االقتصــادي والتحــول الصناعــي لدول
ــة  ــدة، اتفاقي ــة المتح ــارات العربي اإلم
اســتراتيجية مــع مؤسســة دبــي لتنميــة 
الصناعــة والصــادرات لتوفيــر حلــول 
تمويليــة ومصرفيــة مبتكــرة للشــركات 
الصغيــرة  والمؤسســات  الكبــرى 
والمتوســطة بهــدف دعم نمــو قطاعات 
ــارات.  ــي اإلم ــادرات ف ــة والص الصناع
ووّقــع كل مــن أحمد محمــد النقبي، 
ــارات  ــذي لمصــرف اإلم ــس التنفي الرئي
للتنميــة، والمهنــدس ســاعد العوضــي، 

المديــر التنفيــذي لمؤسســة دبي لتنمية 
ــة  ــى االتفاقي ــة والصــادرات، عل الصناع
التــي تهــدف إلــى دفــع عجلــة التعــاون 
االستراتيجي بين الجهتين لتطوير قطاع 
الصناعة في إمارة دبي وعلى المســتوى 
االتحادي كذلك، وتوفير فرص للشركات 
المحلية والدولية إلقامة منشآت صناعية 

في اإلمــارة وزيــادة الصادرات.
جهــود  مــع  الشــراكة  وتتماشــى 
المصــرف المســتمرة لتمكيــن التحــول 
الصناعــي وأجنــدة التنويــع االقتصــادي 
فــي اإلمــارات، وبنــاء اقتصــاد قائم على 
المعرفة، وزيادة قدرة الدولة التنافسية 
عالميًا ودعم النمو المستدام والشركات 
الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعد 

إحــدى المحــركات الرئيســية لالقتصــاد 
الوطني.

كمــا نظــم مصــرف اإلمــارات للتنمية 
حملــة ترويجيــة بالشــراكة مع مؤسســة 
دبــي لتنميــة الصناعــة والصــادرات فــي 
إكســبو ٢٠٢٠ دبي، لتسليط الضوء على 
الحلــول الماليــة التــي يوفرهــا المصرف 
للشــركات الكبــرى والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة. وحضر العــرض الترويجي 
ــي  ــن متعامل ــاركًا م ــن ٦٣ مش ــر م أكث
المؤسسة يمثلون شركات ومصانع تتخذ 
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــن  ــدد م ــك ع ــي ذل ــا ف ــا، بم ــرًا له مق
ــي  ــة ف ــة المتخصص ــركات الصناعي الش

حلــول التكنولوجيــة المتقدمة.

نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي، 
ورشة عمل حول خدمات التكنولوجيا المالية، 
ونمــو األعمــال فــي إمــارة أبوظبــي، بالتعاون 
مــع كل مــن ســوق أبوظبــي العالمي، وســوق 
أبوظبــي لــأوراق الماليــة، وذلــك فــي إطــار 
الفعاليــات االقتصاديــة التــي تنظمهــا الغرفــة 
بشــكل دوري ضمــن مشــاركتها فــي إكســبو 

٢٠٢٠ دبــي.
شــهدت الورشــة التــي أقيمــت فــي مركــز 
ربــط األعمال بإكســبو ٢٠٢٠ ، حضور وتفاعل 
ــن  ــن الملحقي ــى ٤٠ مشــاركًا م ــد عل ــا يزي م
التجاريين ونخبة من المســتثمرين اإلقليميين 
ــاع  ــن بقط ــن والمهتمي ــن، المعنيي والعالميي
خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، والتعرف على 
آفــاق األعمــال الجديدة والمبتكــرة فيه، وفي 
قطاعات تجارية أخرى تشــكل مجاالت خصبة 

لالســتثمار فــي إمــارة أبوظبي.
وقدمت الورشــة عرضًا وافيــًا حول الفرص 
التــي يمكــن للمســتثمرين االســتفادة منهــا، 

واســتعراض العوامــل التــي تعــزز مرونــة 
القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلمــارة وســمات 
بيئتهــا االســتثمارية المتميزة، وتســارع وتيرة 
النمو المتصاعد ألســواقها، وغيرها من المزايا 
ــًا  ــًا قوي ــا منافس ــل منه ــي تجع ــية الت التنافس

علــى مختلــف الصعــد.
كمــا قدم كل من ســوق أبوظبــي العالمي، 

ــًا  ــة عروض ــأوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب وس
تقديميــة حــول خدماتهــم المختلفــة.

وســلطت ورشــة العمل الضــوء على فرص 
خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، مؤكــدة علــى 
ــة المتحــدة تعــد  ــارات العربي ــة اإلم أن دول
صاحبــة المراكــز األولــى فــي احتضــان هــذا 

المجــال دوليــًا.

ــن  ــداهلل ب ــدس عب  اســتقبل ســعادة المهن
محمــد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عجمان، سعادة أوزمار شحفه 
رئيــس الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة، 
فــي مقر غرفة عجمان بهــدف تعزيز التعاون 
االقتصــادي وبحــث فــرص وآفــاق الشــراكات 

الفعالــة بيــن الجانبين. 
وحضــر اللقــاء مــن جانــب غرفــة عجمــان 
ــذي  ــر التنفي ــي، المدي ــي الجناح ــد عل محم
لقطــاع تنميــة التجــارة والعالقــات الدوليــة، 
ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج 
ــة  ــب الغرف ــن جان ــة، وم ــات الدولي والعالق
ــي  ــة شــاهين عل ــة البرازيلي ــة العربي التجاري
شــاهين، المستشار اإلقليمي للغرفة التجارية 
العربيــة البرازيليــة، وتامــر منصــور، األميــن 
العــام للغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة.

وتسعى الغرفة من خالل اللقاء إلى زيادة 
التعــاون االقتصــادي مــع البرازيــل، والتعرف 
على الفرص االستثمارية المتاحة، وخاصة في 
مجــاالت األغذية وصناعة القوارب واليخوت. 
كمــا ناقش االجتماع آليات مشــاركة الطرفين 
فــي المعــارض والفعاليــات التــي ينظمهــا كل 
منهمــا، وإمكانيــة تبــادل الزيــارات والوفــود 
ــم  ــادة حج ــتركة لزي ــاءات المش ــد اللق وعق

التبــادل التجاري. 
وأكــد ســعادة عبــد اهلل المويجعــي، حرص 
غرفة عجمان على توســيع شــبكة عالقاتها بما 
يدعــم عمليــة فتــح أســواق جديــدة والترويج 

لمنتجــات شــركات ومصانــع إمــارة عجمــان، 
ويســهم فــي زيــادة حجــم التبــادل التجــاري 

بينهــا وبيــن مختلــف دول العالم. 
وأوضــح ســعادته:« مــن خــالل لقــاء وفــد 
الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة نســعى 
لدفــع عجلة النمو التجاري بين إمارة عجمان 
ــا  ــة لن ــاء فرص ــكل اللق ــا يش ــل، كم والبرازي
لتعريــف الجانــب البرازيلــي علــى منظومــة 
الفــرص والمقومات االقتصاديــة التي تمتلكها 
إمارة عجمان، والحزم التحفيزية التي تقدمها 
للشــركات والمؤسســات التجارية العاملة في 

اإلمــارة، وبمــا يخــدم مصلحــة الطرفين«. 
وإســتعرض مــروان حــارب خــالل اللقــاء 
مقومات االســتثمار في عجمان واهم الفرص 
التجارية، وجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة 

ــو  ــة لنم ــات الموجه ــع المقوم ــان تنوي لضم
واستدامة كافة القطاعات. كما استعرض أبرز 
القطاعــات في اإلمارة وعلى رأســها: الصناعة 
والعقارات والبناء والتشــييد والتجارة العامة. 
كذلــك اطلــع الحضــور علــى آخــر تطــورات 
القطــاع الســياحي وقطاعــي الصحــة والتعليم 
فــي اإلمــارة. فضــاًل عن شــرح لجهــود منطقة 
عجمان الحرة ومدينة عجمان اإلعالمية الحرة 
وكافة الجهات المعنية بالشأن االقتصادي في 
تســهيل االجــراءات وتعزيــز تنافســية االمارة 
محليــًا واقليميــًا ودوليــًا.  وفــي ختــام اللقــاء 
وجهــت الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة 
الدعــوة، لغرفــة عجمان للحضور والمشــاركة 
فــي المنتــدى العربي البرازيلي الذي ســينظم 

فــي البرازيــل خالل عــام ٢٠٢٢.

فــي إطــار دعــم الجهــود الوطنيــة 
واســتقطاب الكفــاءات المواطنــة، أعلنت 
مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة 
الحــرة عــن توفير ٣٥ وظيفة شــاغرة في 
مختلف التخصصات خالل مشــاركتها في 
معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائف المقام 
ــر  ــى ١7 نوفمب ــن ١٥ إل ــرة م ــي الفت ف
فــي مركــز دبي التجــاري العالمــي بقاعة 

زعبيــل ٣.
وأكــد ســعادة ســلطان بــن ســليم، 
رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك 
والمنطقة الحرة، أن مشــاركة المؤسســة 
فــي معــرض رؤيــة اإلمــارات للوظائــف، 
مــن خــالل توفيــر ٣٥ فرصــة عمــل ألبناء 
دولــة اإلمــارات، تأتــي في إطــار الحرص 
علــى دعــم سياســات التوطيــن وإعــداد 
الخطــط الالزمــة الســتقطاب المواطنيــن 

المتميزيــن.
وأضاف بن ســلّيم: »تســعى المؤسسة 
ــات  ــن السياس ــة م ــالل مجموع ــن خ م
ــة  ــق بيئ ــى خل ــة إل ــادرات الفاعل والمب
عمــل جاذبة للكــوادر الوطنية، بما يدعم 
عمليــة التنميــة المســتدامة فــي الدولــة 
ويتماشــى مــع رؤى القيادة الرشــيدة في 
توفيــر الوظيفــة المناســبة لــكل مواطــن 

ــم  ــي دع ــم ف ــة دوره ــم لتأدي وتأهيله
المسيرة التنموية للدولة بصفتهم الثروة 
الحقيقيــة للوطــن على اختــالف موقعهم 

الوظيفــي ومــكان عملهــم«.
ــاركة  ــى أن مش ــلّيم إل ــن س ــار ب وأش
المؤسســة فــي المعــرض تأتــي فــي 
ــا،  ــن لديه ــود التوطي ــز جه ــار تعزي إط
الســيما أن المعــرض يســتقطب شــريحة 
واســعة مــن شــباب وشــابات الدولــة من 
ــد  ــات والمعاه ــات والكلي ــة الجامع طلب

حديثــي التخــرج، إضافــة إلــى الكفــاءات 
القياديــة واإلداريــة المواطنة في مختلف 
المجــاالت، موضحــًا أن توفيــر فــرص 
حصريــة أمــام المواطنيــن الشــباب يتيــح 
لهــم تحقيــق تطلعاتهــم ويمّكنهــم مــن 
بلــوغ أهدافهــم، وإطــالق إمكاناتهــم 
لقيــادة عجلــة التطوير في الدولــة، داعيًا 
ــف  ــارض التوظي ــارة مع ــن لزي المواطني
باعتبارهــا فرصــة مثاليــة للتعــرف علــى 

فــرص العمــل المتوفــرة أمامهــم.

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

عجمان - الوطن

دبي - الوطن

سهيل المزروعي: 1.2 مليون 
برميل الطاقة اإلنتاجية 

للمصافي في اإلمارات يوميًا
 4.2 مليون برميل الطاقة 
اإلنتاجية من النفط الخام 

في اإلمارات يوميًا

أبوظبي - الوطن
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1.8 مليار درهـم تصرفات العقـارات فـي دبـي

»برانش البحر المتوسط« بمطعم الصياد في قصر اإلمارات كل جمعة

ــي  ــة ف ــات العقاري ــت التصرف بلغ
دائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي 
ــث  ــار درهــم حي ــن ١.8 ملي ــر م أكث
شــهدت الدائــرة أمــس تســجيل ٣7١ 
مليــون   ٩٠٢.١٩ بقيمــة  مبايعــة 
ــي  ــة لأراض ــا ٣٢ مبايع ــم، منه دره
بقيمــة ١7٠.٥٦ مليــون درهــم و٣٣٩ 
مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7٣١.٦٢ 

ــون درهــم.  ملي
وقــد جاءت أهم مبايعات األراضي 
بقيمــة ٣8 مليــون درهــم فــي منطقة 
جميــرا الثانية تليهــا مبايعة بقيمة ٢٩ 
مليــون درهــم فــي منطقــة الجــداف 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٩ مليــون درهم 

فــي منطقــة الحبيــة الثالثة. 
وقــد تصــدرت منطقــة وادي الصفا 
٥ المناطــق من حيث عدد المبايعات 
إذ ســجلت 8 مبايعة بقيمة ٣٥ مليون 
درهــم وتلتهــا منطقة الحبيــه الرابعة 
بتســجيلها ٥ مبايعــة بقيمة ٢٤ مليون 
ــة  ــة الثالث ــي الحبي ــة ف ــم وثالث دره
بتســجيلها ٤ مبايعــة بقيمة ١٥ مليون 

درهم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة 
ــة  ــم بمنطق ــون دره ــة ٢7 ملي بقيم
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعــات تلتهــا 
مبايعــة بقيمــة ٢٠ مليــون درهــم في 

منطقــة بــرج خليفــة وأخيــرا مبايعــة 
بقيمــة ١٢ مليــون درهــم فــي منطقة 

ام الشــيف. 
الخليــج  منطقــة  تصــدرت  وقــد 
التجــاري المناطــق مــن حيــث عــدد 
مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت 
٥٣ مبايعــة بقيمــة 7٠ مليــون درهــم 
وتلتهــا منطقة مرســى دبي بتســجيلها 
٤١ مبايعــة بقيمــة ١١١ مليون درهم 
وثالثــة فــي الحبيــه الرابعة بتســجيلها 
٣٣ مبايعــة بقيمــة 7٢ مليــون درهم. 
وســجلت الرهونــات قيمــة قدرهــا 
 ١٩ منهــا  درهــم  مليــون   ٩٤٢.٠7

 7٥٢.٦7 بقيمــة  أراضــي  رهونــات 
ــل  ــات فل ــم و٤٢ رهون ــون دره ملي
وشــقق بقيمــة ١8٩.٤ مليــون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقة الثنية الخامســة 
ــون درهــم وأخــري  ــة ٥٤٣ ملي بقيم
ــة ٩٣  ــور ســعيد بقيم ــة ب ــي منطق ف

ــون درهــم.  ملي
وامــا الهبــات فقد شــهدت تســجيل 
١٤ هبــة بقيمــة ٣٢.٢١ مليــون درهم 
ــا ٣  ــة وادي الصف ــا بمنطق كان أهمه
بقيمــة ١٢ مليــون درهــم وأخــري 
فــي منطقــة الخيــران األولــى بقيمــة 

7 مليــون درهــم.

يقــدم مطعــم »الصيــاد«، فــي فنــدق 
قصــر اإلمــارات برانش الوجبات الشــهية 
ــط كل  ــر المتوس ــام دول البح ــن طع م
ــر  ــام الفاخ ــذوق الطع ــة  لت ــوم جمع ي

المعــروف بنمطــه الصحــي.
ــاف  ــن استكش ــة م ــيتمكن الذواق س
ــطي،  ــش المتوس ــاركة البرن ــرة مش فك
والتــي ســتمكنهم من االســتمتاع بطيف 
واســع مــن األطايــب المتوســطية علــى 
أنغــام موســيقى الــدي جيــه الحيــة. 
وتتضمــن المحــار الطــازج، وسيفيتشــي 
التونــة، والباســتا يدويــة الصنــع، وباييال 
المأكوالت البحرية، وتشكيلة من اللحوم 
المشــوية على الفحم والحلويات الشهية 
وغيرهــا الكثيــر. وذلــك مــن الســاعة ١ 
ظهــًرا وحتــى الســاعة ٤ عصــًرا كل يــوم 

جمــع. 
ــهى  ــدة أش ــم الجدي ــن القوائ وتتضم
مناطــق  فــي  الشــهيرة  المأكــوالت 
حــوض البحــر األبيــض المتوســط وتتيــح 
للضيوف االستمتاع بأجواء مطعم الصياد 
ــي تنعكــس مــن  ــة الت ــة الدافئ الحميمي
ــة المســتوحاة  خــالل تصاميمــه الداخلي

ــا الجنوبيــة.  مــن ســواحل أوروب
تضــم القوائــم تشــكيلة واســعة مــن 
ــدة  ــهية المع ــطية الش ــاق المتوس األطب
بإتقــان باســتخدام أفضــل المكونــات 
مــن  مباشــرًة  المســتوردة  الطازجــة 
مناطــق حــوض البحــر األبيض المتوســط 

والخضروات العضوية الطازجة المزروعة 
فــي حديقــة الفنــدق.

وقــد تــم تقســيم أطبــاق القائمــة 
ومنهــا  رئيســية  فئــات  تحــت ســبع 
الكــرودو )المأكــوالت البحريــة غيــر 
المطهوة( والحديقة، والبحر، والمزرعة، 
واألرض وغيرهــا متيحــًة للذواقة اختيار 
ــوالت  ــن المأك ــهم م ــتهيه أنفس ــا تش م
البحرية مثل رافيولي المأكوالت البحرية 
ــو  ــل الواغي ــوم مث ــوط، واللح واألخطب
ــز،  ــك ميالني ــب ران ــتريبلوين، و الم س
والمأكــوالت النباتيــة مثــل الكارنارولــي 
ريزوتــو. أمــا محبي الحلويــات فيمكنهم 

االســتمتاع بطيــف واســع مــن األصنــاف 
المختــارة بعنايــة لــدى مطعــم الصيــاد 
والتــي تضــم الكوكــون وهــي نــوع مــن 
باناكوتــا جــوز الهنــد المعــدة باســتخدام 
فاكهــة فريــدة مــع شــراب الليمــون 
الحامــض والريحــان. والهونــي بي، وهو 
ــي  ــن العســل المحل ــوع م ــه مصن بارفي
المســتخرج مــن خاليــا النحــل الخاصــة 
بالفنــدق. باإلضافــة إلــى طيــف واســع 
مــن الكوكتيــالت والمشــروبات الفاخرة 
الخاصــة بالمطعــم المتوفــرة فــي قائمة 
المشــروبات المتميــزة إلضفاء مزيد من 

الفخامــة علــى الوليمــة الرائعــة.

»اقتصادية استشاري الشارقة« تبحث خططها لمرحلة ما بعد التعافي
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الماليــة  الشــؤون  لجنــة  بحثــت 
واإلقتصاديــة والصناعيــة فــي المجلــس 
اإلستشــاري إلمــارة الشــارقة خــالل 
اجتماعهــا األول الــذي عقد أمس  بمقر 
المجلــس ضمــن أعمالها لــدور االنعقاد 
العــادي الثالــث مــن الفصل التشــريعي 
العاشــر .. اســتكمال خطتهــا فــي دعــم 
النمــو االقتصــادي لإلمــارة خاصــة فــي 
مرحلة ما بعد التعافي لكافة القطاعات 

المحوريــة.
ــرأس اإلجتمــاع .. ســعادة ســيف  ت
محمــد جاســم المدفــع رئيــس اللجنــة 
بحضــور أعضائها مريم راشــد أحمد بن 
الشــيخ و عبــداهلل محمد ناصــر العويس 
و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال 

ــوض  ــد ع ــدن و عبي ــن هوي ــد ب محم
ــم موســى  ــداهلل إبراهي الطنيجــي و عب
بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة 

ــر اللجنة. س
ــا  ــة عمله ــة مواصل ــدت اللجن وأك
مــن خــالل أهدافها المنســجمة ضمن 
االستشــاري  المجلــس  اســتراتيجية 
لتمكيــن القطاعــات اإلقتصاديــة مــن 
تحقيــق معــدالت نمــو أكبــر فــي ظل 
دعــم صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة 
ــن  ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان ب
ــي  ــن ســلطان القاســمي ول محمــد ب
عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة رئيــس 

المجلــس التنفيــذي لإلمــارة.
و أوضح ســعادة سيف محمد جاسم 
المدفع أن الدورة الثالثة للمجلس تأتي 
في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات 
الجائحة وما يشــهده القطاع االقتصادي 
واالســتثماري مــن مراحــل التعافــي في 
ظــل مــا قدمتــه حكومــة الشــارقة مــن 
حــزم عديــدة لتمكين هــذا القطاع من 
تجاوز التأثيرات .. مؤكدا أن اللجنة لن 
تتوانى من خالل العمل جنبا إلى جنب 
مع القطاعات اإلقتصادية واإلســتثمارية 
ــات والمؤسســات  ــع الجه ــل م والتكام
ــة  ــة فــي إمــارة الشــارقة بغي الحكومي
العمــل بنهــج اســتراتيجية اللجنــة.. في 
تعزيز تنمية النواحي اإلقتصادية وتأكيد 

تنافســية اإلمــارة ورؤيتهــا الرياديــة في 
الشــأن اإلســتثماري وذلك ارتــكازا على 
مــا قطعته اللجنة في الدورة الماضية .
وبحــث المدفــع مــع أعضــاء اللجنــة 
ــرة  ــة خــالل الفت ــال اللجن جــدول أعم
المتبقيــة مــن ٢٠٢١ و مواصلة األعمال 
ــد  ــم رواف ــبل لدع ــن س ــي ٢٠٢٢ م ف
ــى  ــة إل ــة واالقتصادي األنشــطة اإلنمائي
جانــب اســتعراض التحضيــرات الخاصة 
لمناقشــة سياسة هيئة الشارقة للموانئ 
والجمارك والمناطق الحرة في الجلسة 
المقبلــة للمجلس والعمل على تمكينها 
مــن تحقيق نجاحات تســطر في ســجل 
إمــارة الشــارقة وحرصهــا علــى ازدهار 

أعماله.وام

أطلقــت مدينــة مصــدر - مجمع 
البحــث والتطوير المعتمــد الوحيد 
فــي أبوظبــي والوجهــة الرائــدة 
لالبتــكار - مبــادرة »ابتكــر« التــي 
تهــدف إلــى تحديد وتطويــر الجيل 
التالــي مــن التقنيــات المســتدامة.

وتركــز هــذه المبــادرة العالميــة 
- الــذي يأتي اطالقهــا قبيل انطالق 
ــي لالســتدامة لعــام  أســبوع أبوظب
التنقــل  ٢٠٢٢ - علــى قطاعــات 
الحضري والطاقة النظيفة والتقنيات 
الزراعيــة واألمــن الغذائــي والميــاه 
وتخزين الطاقة والذكاء االصطناعي.

وتوفــر المبادرة التي تنطلق من 
مدينــة مصــدر وتمتــد علــى مــدار 
العام للمشاركين من فئة الشركات 
الصغيرة والمتوســطة منصة لرعاية 
ابتكاراتها المستدامة وفرص تواصل 
ــا  ــن ، كم ــع مســتثمرين محتملي م
ــاح للشــركات الفرصــة لتوســيع  تت
ــة  ــى المنطق ــا إل أنشــطتها أو نقله

الحــرة فــي مدينــة مصــدر.
ــر  وأكــد عبــد اهلل بالعــالء المدي
التنفيــذي لمدينــة مصدر أن إطالق 
مبــادرة »ابتكــر« يأتــي فــي ســياق 
ــا  ــي تبذله ــة الت ــود المتواصل الجه
ــزا  ــا مرك ــدر باعتباره ــة مص مدين
ــي  ــر ف ــكار والبحــث والتطوي لالبت
أبوظبي وستتيح المبادرة استقطاب 
المزيــد من الشــركات البــارزة التي 
تركــز علــى االبتكار فــي العالم إلى 
المدينــة بهــدف تعزيــز أنشــطة 
البحــث والتطويــر من أجــل تطوير 
التقنيــات الجديــدة باإلضافــة إلــى 
االســتفادة مــن العــروض الفريــدة 

التــي توفرهــا مدينــة مصــدر.

وأضاف : » من خالل االســتثمار 
فــي البيئة الحيوية الداعمة لالبتكار 
فــي أبوظبــي تدعــم هــذه المبادرة 
بشــكل أكبــر تطويــر تقنيــات رائدة 
ضمــن القطاعات الرئيســية للتحول 
األخضر مثل الطاقة النظيفة والذكاء 
وقطاعــات  والميــاه  االصطناعــي 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة األخــرى 
ــم  ــن الدع ــركات م ــتفيد الش وتس
الــذي توفــره مدينــة مصــدر والذي 
يســاعدها علــى تطويــر أعمالها في 
اإلمــارات والمنطقة ككل فضاًل عن 
المساهمة بشكل إيجابي في عملية 
التنمية االقتصادية المستدامة لدولة 

اإلمارات«.
الــذي  برنامجهــا  إطــار  وفــي 
ــت  ــى مــدار العــام، دخل ــد عل يمت
مبــادرة »ابتكــر« فــي شــراكة مــع 
أســبوع أبوظبــي لالســتدامة، أحــد 
أكبــر التجمعــات العالميــة المعنيــة 

بقضايا االســتدامة، الستضافة منصة 
ــة  ــات القم ــن فعالي ــادرة ضم المب
العالميــة لطاقــة المســتقبل، والتي 
ســيتم من خاللها استعراض الحلول 
الرائــدة وتوفير فــرص التواصل مع 
المســتثمرين المحتمليــن. وخــالل 
ــي لالســتدامة  دورة أســبوع أبوظب
مبــادرة  تســتضيف   ٢٠٢٢ لعــام 
»ابتكــر« منتدى افتراضيا لمناقشــة 
وتحديــد الســبل الكفيلــة بتســريع 
عمليــات تطوير التقنيــات بمراحلها 

األوليــة.
وأوضــح بالعالء أن مدينة مصدر 
ســتقوم كل ثالثــة أشــهر علــى مدى 
العــام المقبــل بالبحــث عــن مزيــد 
من الشركات للمشاركة في سلسلة 
من الفعاليات وتســليط الضوء على 
أنشــطتها من خالل موقــع المبادرة 
المصغــر ومــن خــالل الشــراكة مــع 
الهيئــات الحكوميــة فــي اإلمــارات 

ســتواصل مبــادرة »ابتكر« تســليط 
الضــوء علــى الجهــات المبتكرة من 
ــبوع  ــدر أو أس ــة مص ــركاء مدين ش
وســتدعو  لالســتدامة  أبوظبــي 
المنطقــة الحــرة فــي مدينــة مصدر 
هــذه الشــركات إلــى نقــل أعمالهــا 

إلــى مدينــة مصــدر .
يشــار إلى أن مدينة مصدر تضم 
حاليــًا أكثــر من ١٠٠٠ شــركة تتنوع 
بيــن شــركات دوليــة ومتوســطة 
وصغيرة وناشــئة تلتزم بالمساهمة 
فــي دعــم تنفيــذ أجندة االســتدامة 
وتطويــر ابتــكارات مــن أجــل بنــاء 
مجتمعات أكثر استدامة. وباتخاذها 
لمدينــة مصــدر فــي أبوظبــي مقــرًا 
لهــا تســتفيد الشــركات مــن البنيــة 
التحتيــة الرقميــة االســتثنائية التــي 
توفرها المدينة باإلضافة إلى األطر 
ــادرات  ــورة ومب ــريعية المتط التش

البحــث والتطوير.وام

»أبوظبي لخدمات حقول النفط« تعزز مشاركتها في 
معرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2021«

أعلنت شركة أبوظبي  لخدمات 
حقــول النفــط عن مشــاركتها في 
فعاليــات مؤتمر ومعرض أبوظبي 
الدولي للبتــرول » أديبك ٢٠٢١« 
الــذي ســيقام خــالل الفتــرة ١٥-

ــز  ــي مرك ــاري ف ــر الج ١8 نوفمب
أبوظبــي للمعارض.

ــحادة  ــر ش ــيد زهي ــال الس وق
مديــر عــام الشــركة فــي تصريــح 
صحفــي بهذه المناســبة:« نحرص 
فــي »أبوظبــي لخدمــات حقــول 
النفــط« علــى المشــاركة بشــكل 
متواصــل فــي فعاليــات معرض » 
ــة  ــذي يكتســب أهمي ــك« ال أديب
كبيــرة كونــه يقــام فــي أبوظبــي 
عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، التــي أصبحــت مركــزًا 
عالميــًا في قطاع الطاقة ، و تأتي 
مشــاركتنا لتعزيــز تواجدنــا كأحد 
أهــم الشــركات الوطنيــة العاملــة 
فــي مجــال الطاقــة فــي الدولــة، 
إلــى جانب اإللتقاء واإلجتماع مع 
شــركائنا االســتراتيجيين، وبحــث 
شــركات  مــع  التعــاون  فــرص 

إقليميــة وعالميــة ».
وأضــاف شــحادة:« نتواجد في 
المعــرض عبــر جنــاح كبيــر يضــم 
١٠ شــركات عالميــة مــن فرنســا 
و بريطانيــا والنرويــج والواليــات 
المتحدة األمريكية تشــارك تحت 
مظلة المؤسســة، حيث يقام هذا 
ــة،  ــاوز الجائح ــد تج ــدث بع الح
للحيــاة  التدريجيــة  والعــودة 
ــن  ــي م ــدء التعاف ــة ، وب الطبيعي
تأثيراتهــا، ويتوقــع أن يلقــى هذا 
الحــدث اهتمامًا كبيــرًا من الزوار 
والحضــور والشــركات العارضة«.

الشــركة واصلــت  وأفــاد أن 
ــزام  أعمالهــا وأنشــطتها مــع اإللت
فــي  اإلحترازيــة  باالجــراءات 
مواقــع العمل والمنشــآت التابعة 
لهــا، موضحــا أن شــركة أبوظبــي 
لخدمــات حقــول النفــط كان لهــا 
مليــون   ١٠٠ بلغــت  مســاهمة 
درهــم إماراتــي عبــر برنامــج 
تعزيــز القيمــة المضافــة المحليــة 
لإلقتصــاد االماراتي خالل العامين 

ــن. الماضيي
وكشف أن الشركة قد أطلقت 
برنامجــًا لتدريب وتأهيل وتطوير 

الكوادر الوطنية الشابة و خريجي 
الجامعــات ، عبر تعزيز تواجدهم 
فــي االعمــال الهندســية واإلدارية 
والفنية والموارد البشرية، مشيرًا 
إلــى أن مــن بين هــؤالء موظفون 

من فئــة ذوي الهمم.
وأشــار إلى أن الشــركة تحرص 
بالتكنولوجيــا  اإلســتعانة  علــى 
المتطورة والرقمية في عملياتها ، 
حيث تقلل من اإلنبعاثات الضارة 
بالبيئة، و تزيد من كفاءة وفعالية 
المعــدات ، مما يســهم في زيادة 

اإلنتــاج و تقليــل التكاليف.
أبوظبــي  شــركة  أن  وأفــاد 
لخدمــات حقــول النفــط تواصــل 
ضخ اســتثماراتها في مجال عملها 
لتطوير قدراتها وإمكانياتها، حيث 
تمكنــت مــن تعزيــز مكانتهــا فــي 
الســوق المحلــي واالقليمــي مــن 
خــالل الخبــرة التــي إكتســبتها 

طــوال العقود الخمســة الماضية،  
مشددًا على أهمية إيالء الشركات 
الوطنية العاملة في قطاع خدمات 
حقــول النفــط اإلهتمام في تنفيذ 
وتطوير األعمال القائمة والجديدة 
فــي قطــاع النفــط بمــا يعــود 
بالفائــدة علــى االقتصــاد المحلــي 

ونمــو هــذه الشــركات.
وأعــرب شــحادة عــن توقعاتــه 
ــاز  ــط والغ أن يشــهد قطــاع النف
حركــة نشــطة خاصة عقب تجاوز 
تأثيــرات الجائحــة وبــدء مراحــل 
التعافــي، موضحــًا أن شــركات 
خدمــات النفــط  تهتــم بطــرح 
ــد مــن المشــاريع فــي هــذا  مزي
ــي  ــي ستســاهم ف القطــاع ، والت
فــي دفع عجلــة النمو اإلقتصادي، 
وتســتفيد منها مختلف الشــركات 
الوطنيــة العاملــة في مجال الحفر 

وخدمــات حقــول النفــط.

زهير شحادة: ساهمنا بـ100 مليون درهم عبر 
برنامج تعزيز القيمة المضافة المحلية لإلقتصاد 

االماراتي خالل العامين الماضيين

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن


